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Verbeteringvanveengrondeninweidegebieden
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Veengraaland isinNederland inhetalgemeenondiepontwaterd.Ookin
Duitsland isdathetgeval.Eetverschilkomt totuitinginde opvattingen
overdeverbeteringvandezegrond.
InDuitsland ishetMoorversuchstationvanmeningdateenvolledigeverbeteringbereiktwordtdooreendiepeontwatering.Ditwordtinsommigegebiedendanook toegepast.De ontwateringgeschiedt danmeestaldooreen
drainage,dienadeklink,dieopzaltreden,nog1à 1,5m diepligt.
Ditisinsterke tegenstelling totdeNederlandse omstandigheden,waar
deontwateringsdiepte,zonderdrainage,zeldendieperisdan40cm.Ookin
ruilverkavelingenwordennooitmaatregelengenomenomde ontwateringsdiepte
aanzienlijk tevergroten,uitgezonderd inBorger.Meestalzoektmendeverbeteringinbezandingofdiepploegen,metbehoudvanhoge slootwaterstanden
onzonderdrainage.
OokinDuitslandwordendegronden,diedaarvoorinaanmerkingkomen
gediepploegd.Dat zijndegrondenmetminderdan1mveenopzand.Hetverschilligtdusindeopvattingoverdediepevenen.Deverbeteringvandeze
grondgeschiedtdoor;
diepe ontwateringinDuitsland
bezanding inNederland
Degebrekenvaneenslechte ontwateringkomennietindeeersteplaats
totuitingineenlagebruto-opbrengstvanhetgras.Eenhoge grasproduktie
vanvoldoendekwaliteitkanvrijwel steedsbereiktworden,ookbijeenvrij
slechte ontwatering,zoals inhetUtrechts-Hollandsveenweidegebied.Bovendienkanmendegrasgroeidoorstikstofbemesting practischnaarzijnhand
zetten.Eenverhogingvandegrasopbrengstdoorkostbare cultuurtechnische
maatregelen zaldanookweinigrendabelzijn.Zemoet immerswordengemeten
indehoeveelheid stikstof,dieeenzelfdeverhogingvandegrasopbrengst
kanteweegbrengen.
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Hetgrotegetrekvanveengrasland iszijngeringe draagkracht.Doordat
hetveegatenindegrond trapt,gaatveelgrasverloren»Bebeweidingsverliezenzijndangroot.Deboerenpassenzichbijdezegeringe draagkracht
aandoorhetveevroegindeherfstopstaltezetten,ofalthans deslappe
percelennietmeertebeweiden.Maarzelfsdanwordtdezodenogbeschadigd,
waardoor.iairûergoedegrassendekanskrijgenzichtevestigen.
Zware transportenoverhetgraslandkomeninhetalgemeenweinigvoor.
Opslappegrond ondervindthetuitrijdenvanstalmestechterwelmoeilijkheden.Hetisoverigensdevraagoftoedieningvanstalmestopslappegrond
welgewenstis.Maarooklichtere transporten,tenbehoevevanhetmelken,
wordenbemoeilijktalsdegrondweinigdraagkrachtigis.Inhetalgemeen
heeftmenopslappe grond eenbedrijfswegnodig,diekunstmatig eengrotere
draagkrachtheeftdandegraszode zelf.Opstevigegrondkunnenpractisch
alle transportenoverde zodeplaatsvinden.
Bijvoortgaandemechaniseringvanhetweidebedrijf zullenzwarewerktuigen,zoalsmaaikneuzersmethunaanhang,hoge eisengaanstellenaande
draagkrachtvanhetgrasland.De toestandwaarindeveengraslandennuverkerenisnietgeschiktvoorzwarewerktuigen.
Deonzekerheid,diebestaatofhetgrasland ineenbepaaldeperiode
kanwordenbeweid ofbereden,staateengoede organisatie enplanning inde
weg.Daardooriseenefficiënteproduktienietmogelijk.Steeds zaldeboer
inzijnbeleid overdewinningvanruwvoeder,debemestingendekrachtvoeraankopeneenzekeremarge inachtmoetennemenonrisico'sop tevangen.Ook
hierdooruerktslappegrond-kostprijsverhogend.
Hetisduszeergewenst,datdeveenweidegebiedenvoldoende stevige
grondkrijgen.Dewijzewaaropdedraagkrachtmoetwordenvergrootisechter
nogniet duidelijk.
Bezandingmetongeveer7c m zandgeeftongetwijfeld eengrotestevigheid,dieookonderdenatste omstandighedennogvoldoet.Dekostenzijn
echterhoog,ongeveerƒ1500,-perha.(zierapport23vandeafdelingMechanisatieCultuurtechniek,I.L.R.)Bovendienmoetmenopbezand veengrasland
meerkunstmestgebruikendanoponbezand.
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Ontwatering totgrote diepteblijkt inDuitsland goede resultatente
geven.Het isechterdevraagofdeDuitsevenen (zieMinderhoud rapport94
P.A.Ü7.)met deonzenmogenwordenvergeleken.Figuur 1vanSchothorst
(i.C.W.nota 123)geeftorganische stofgehaltenvanNederlandse graslandzodentot 7<y/o.Hogere gehaltenzijndoorhemnietv/aargenomeninNederland.
Onderstaande tabelgeeftdegegevensvandeDuitsegraslanden,dieopde
studiereis (Minderhoud)zijnbezocht.

Tabel1
YochtenhumusgehaltenvanDuitsevenen.
Plaats

Org.stof

Yocht

gew. fo

Vol. fc

82,4

70,8

groot

86,6

72,2

groot

Slibh.laagv.

37,2

64,2

groot

Laagveen

77,0

68,2

voldoende

67,8

69,8

voldoende

92,7

76,8

matig

Grondsoort

Königsmoor Hoogveen
n

11

Stade
Bedertesa

"

Falkenberg Hoogveen

Stevigheid

X
X
X

X

Bijnaallevenenhaddenhogere organische stofgehaltendandeNederlandse.
Extrapoleertmendevertrappings-grenslijn infiguur1vanSchothorst,dan
blijkendeaangekruistemonsters eengrotere stevigheid tehebbendanmet
delijnovereenkomt.
Ditkanveroorzaakt zijndoordebetrekkelijkgrotehoeveelheiduitlopersvormende grassen,dieinhetDuitsebestandvoorkomen.Datisweerhet
gevolgvande,volgensNederlandse opvattingen,lagestikstofbemesting.Veel
Nbevordertnamelijk deontwikkelingvanEngelsraaigras tenkostevande
uitlopersvormende soorten.

Doorvergelijkingvandevertrappingsgrens,infiguur 1,metde
pF-curven,vindt Schothorst datvoldoende stevigheid pasoptreedtbij
pF2,0 ofdroger.Datwil zeggendatdegrondwaterstand tijdend?debeweiding
niethogermagstijgendan1m-m.v.ZelfsdannogzaldepFinde zodelaag
tijdensnatteperiodenbeneden 2,0dalen»
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Ontwateringkan dusdestevigheidnietvoldoendewaarborgen.Integenspraakdaarmee ishetresultaatophetgrondwaterstandenproefveldinZegveld,waarhet60cmdiepontwaterde objectsteedsdraagkrachtigwas.Dit
wordttoegeschrevenaaneenverandering indegrond,dieisontstaandoor
degrotere drooglegging.Hetvochtgehalte"blijktondernatteomstandigheden
ookhenedendevertrappingsgrens teblijven.
Hetisdusmogelijk,dateendiepe,zelfseennietzoheeldiepe,ontwateringookonzeveengraslandeneenvoldoendestevigheid geeft.Daarbij
looptmennatuurlijkgevaarirreversibele indrogingenklinkindehandte
werken.Menheeftingrotegebiedenechtergeenmogelijkheid dedraagkracht
doorbezandingteverhogen.
Aandeverbeteringvanveengrondenzittendusnogveelproblemen,die
nureedsomeenoplossingvragen,maardatindetoekomstnogsterker zullendoen.Hetgaathieromenorme oppervlakten.Eenbehoorlijkebestudering
vandeproblemenenhunmogelijke oplossingenisnoodzakelijkvoordatverbeteringsplannenkunnenwordengemaakt.Onderzoekmoetwordenverrichtop
devolgendegebieden:

1."Welkefactorenbepalendedraagkrachtvangrasland?Watisdeinvloed
vanvocht,humusgehalte,slib-enzand-bijmenging,poriënvolume enveena0or^
opdedraagkracht?Hoewordtdedraagkrachtbeinvloeddoordebotanx_
•.sehesamenstelling,bemestingengebruikvanhetgrasland?HoedoordeontLwateringsdiepte?
2."Welkverbandbestaatertussendraagkrachtennettoweideopbrengst?Hoe
wordtdenetto-opbrengstenhetbeweidingsrendementbeinvloeddoorstikstofbemestingopnietenweldraagkrachtige grond?Isgraslandvangoede
botanischekwaliteitbestaanbaaropdiepontwaterdeveengrond?
3-Welkebedrijfseconomischeschadeheefteentelage draagkrachttotgevolg?
Hoeverhoudenintensieveenextensievebedrijvenzichtotditprobleem?
Hoe grootishetvoordeelvaneenvergrotingvandedraagkrachtvande
grondnuenindegemechaniseerde toekomst?
4«Hoegroot isdeinklinking,dieverwachtmagwordeninafhankelijkheid
vandeontwateringsdiepte? Inwelkegebiedenisdezeinklinkingtoelaatbaar?

9/0162/50/4

-5-

5»Hoeenwanneer treedtirreversibele indrogingop,enwelke schade ontstaat daardoor? Iseenverminderde grasproduktie"bijgrotere stevigheid
nadelig? Isergeenmethode omondanks diepeontwatering irreversibele
indroging tevoorkomen?
6.Wat zijndekostenvanontwatering enbezanding?
Aldezevragendienentewordenbeantwoordvooreengoedeplanningvan
de cultuurtechnische inrichtingvanveengraslandgebieden.Sommigenzijneen
oplossing zeernabij.Voorveelandere, kunnenproefterreinenmet eendiepe
ontwateringnietwordengemist. Erzijntweeofdrie terreinennodig,van
2à 4ha,diediepontwaterd moetenworden,metalsvergelijkingsobjecten
bozande ennietbezandepercelenophetzelfdebedrijf.Opdeze terreinen
kunnendelandbouwkundige vragenwordenbestudeerd.(sub 2en3)Daarnaast
bestaatbehoefte aanenkelekleinere terreinen (ongeveer1/2 ha)waaropkan
wordennagegaanhoededraagkracht,debotanische samanstelling,deklink
endeindroging zichgedragenbijdiepeontwatering.
Hetisgewenst,degroteproefterreinenniettezoekenopplaatsenmet
groteveendikte,omdatdeklinkhetdaaronmogelijk zalmakendeproefooit
tebeëindigen.
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