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-31.INLEIDING
Eenvandebelangrijkste doelstellingen bijcultuurtechnischeverbeteringenvanlagegraslandgrondenvormtdeverbeteringvandedraagkracht.
Velegraslandenverkeren innatteperioden indrassigetoestand.
Degevolgenhiervankunnenzijn,lagerebruto-opbrengsten,stuktrappen
vandezodebijbeweiding,kortereweideperioden,belemmering inexploitatie enalseindresultaat tenslotte lagerenetto-opbrengsten.
Dergelijkegrondentrachtmenvolgensverschillendemethodenteverbeteren,onderanderedoor:
1.diepere ontwatering
2.het aanbrengenvaneenbezanding
3.diepploegenvanondiepeveen-enhumeuzezandgrondenmet ofzonder
behoud vandezodelaag
Bijv.erbe"teringvanontwateringdoenzichproblemenvoortenaanzien
vandegewenstegrondwaterdiepte,slootpeil,hetalofniet toepassenvan
drainageenz.
Insommigegebiedenwordt opdiepeveengronden eenbezandingtoegepast,
terwijlondiepeveen-enhumeuze zandgrondenveelalwordengediepploegd*Hierbijdoet zichhetprobleemvoorvanhet alofniet overzettenvande
zodelaag.
Inverband methetbestuderenvanheteffectvandergelijkemaatregelenwerd inI960en1961doordeHoofdafdeling "Grondverbetering"van
het InstituutvoorCultuurtechniek enWaterhuishouding teVageningeneen
onderzoek ingesteld naardesamenhangvanfactorendiededraagkracht van
graslandbepalen.
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» 0--JECTEN'VANONDERZOEK
lietonderzoekomvattegeheelverschillende typenvanlagegraslandgrondon,onderandere;
1 Wel ennietgediepplocgdelagehumeuze zandgronden indeGeldorse
Vallei
2,Wel ennietbeaandeveengrondenbijRhenen
3«DeproefobjectenvanlietInstituut voorCultuurtechniek enWaterhuishoudingbestaandeuitgediepploegde ondiepeveengrondenin
deGelderseAchterhoek en zuidoost-Friesland
4.Degrondwaterstandsproefvelden vanhetProefstationvoorAkkerenWeidebouw orihet proefbedrijf inZegveld (laagveen)eninde
Bommelerwaard (komklei)
5*Goed enslecht ontwaterd madeland inDrente,benevenshetbezandingsproefveld opmadeland (Benneveld)vanhetProefstationvoor
Akker-enWeidebouw
6.Welennietmet degrondvijzelbezande laagveengrondenindeomgevingvanZwolle
7«WelennietverbeterdebroekveengrondenbijSevenum (N.Limburg)
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-53.METHODEVANONDERZOEK
Opallebovengenoemde objectenbestond hetonderzoekuit:
1.Hetbeoordelenrespectievelijkbepalenvandedraagkracht innatte
endrogereperioden.Debeoordelingvondaanvankelijkplaatsop
hetgevoelmetdehakvandeschoen.Laterwerd overgestapt op
eenmeer objectieve nethode,waarbijgebruikwerd gemaaktvaneen
sondeerapparaat,zoalsdatbijdewegenbouwwordttoegepastom
dedraagkracht vandeondergrond tebepalen.
2.Hetbepalenvanhetvochtvolume enhetvolumegewicht metbehulp
vancylindertjesvan100cc,vandezodelaag,i.e.vandelaag
1 - 6 cm.Ookdelaag7-12cmwerd eenaantalmaalbemonsterd
enonderzocht.
3.Hetbepalenvanhetgehalteaanorganische stofvande onder2
genoemdemonsters
4'.Eenmomentopnamevandegrondwaterstand
5-Eengedetailleerd p?-onderzoekvandiversegronden
6.Eenbepalingvandevochtspanningvaneenaantalgrondenmetbehulpvannylonelementen
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-64.DEBEPALINGVANJEDRAAGKRACHT
Zoalsreedsvermeldwerd ineenlaterstadiumvanhet onderzoekgebruikgemaaktvan eensondeerapparaat.Ditbestaat uiteenstalenstaaf
waaraandeonderzijde eenconus isgeschroefd.Verderbehoorthierbijeen
hydraulischwerkendemanometermethandvaten,dieopdestaafgeplaatst
kanworden.Demanometerkaneendrukaangevenvariërendevan0i?ot20kg
2
percm .Dediametervandebijdit onderzoekgebruikte conusbedraagt
2
36mmenhet oppervlakvanhetgrondvlak10cm .Dekegelvormt metde
basis eenhoekvan60 .Daardediametervandeconusgelijkisaande
diametervandeplunger indemanometerwordt directdedrukafgelezenin
2
kg/cm »Doornuhetapparaat opdegraszodeteplaatsenendrukuitte
oefenenopdehandvatenkanopdemanometerdekrachtwordenafgelezen,
waarbijdeconusdoordezodeheendringt.Ditmoment isoverhetalgemeenduidelijkvoelbaar.
Opzeerslappegrondmetgeringedraagkracht,waarhetveebijiedere
stapdoordezodeheengaat,ligtdebenodigdedrukbeneden5kg/cm .Bij
2
meerdan15kg/cm isdegrond zeerstevigennietgevoeligvoorstuktrappenvandezode.
2
Hettrajectvan11tot15kg/cm kanalslichtgevoeligwordenbe2
schouwd.Bijwaardenvan10kg/cm enminder isdedraagkracht onvoldoende.Ditgeldt uiteraard uitsluitend ophetmomentvandebepaling.Zoals
inhetvolgend hoofdstuknader zalwordentoegelicht hangtdedraagkracht
sterkafvanhetvochtgehalte.
Bovengenoemdeglobale indelingvandedraagkrachtwerdgevondendoor
bepalingen inpercelenwaar innatteperiodenmelkveewerd geweid ende
matevanvertrapping terplaatsegeconstateerd konworden.
Bijhetonderzoeknaardedraagkrachtvandegraszode ishetnoodzakelijkdebepalingdiversemalenteherhalen inverbandmetplaatselijkeafwijkingendiesomszeergrootkunnenzijn.Hetisduidelijkdatde
benodigdedrukomdoordezodeheentedringenopeenholle plekzeergeringkanzijnenopeenbentpol zeerhoog.Het isdaarom zaakbijdobepaling extrementevermijden,maar overigenswillekeurig tewerktegaan.
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-75.DEDRAAGKRACHT INAFHANKELIJKHEIDVANHETVOCHTGEHALTE
Hetresultaatvanhetonderzoeknaardefactorendiededraagkracht
voor eenbelangrijkgedeeltebepalen,wordt infiguur1getoond.Dezefiguurgeefthetverband tuasenhetvochtgehalte (volume-procenten) enhet
gehalteaan cr^inischestofvanalleverzameldemonsters indezodelaag
van1tot6cmdiepte.Iederpunt ishetgemiddeldevan2à3monsters.
Hierbijisonderscheid genaakt naardedraagkracht vandezodelaagin
driegroepennamelijk:
2
nietgevoelig

druk )>15kg/cm

lichtgevoelig

druk

2
10-15kg/cm
2
gevoeligtotsterkgevoelig druk ^ 10kg/cm
Zoalsreedsvermeld hebbendegegevensbetrekkingzowelopnatteals»<P
drogereperioden.Velegrondenwaarvanineennatteperiodedezodewordt
stukgetrapt,ondervindendezemoeilijkhedenniet indrogereperioden.
Hieruitblijkt aldatereen sterkverband verwachtkanwordentussende
draagkrachtvandezodeenzijnvochtgehalte.
Decurveainfiguur1geeftbijbenaderingdebegrenzingweervan
hetporiënvolume inafhankelijkheid vanhet organischstofgehalte.Het
poriënvolumebepaalt uiteindelijkdemaximalehoeveelheid vochtdieeen
grond kanbevatten.Zoalsfiguur1laat zienwordthetporiënvolumeop.
haarbeurt insterkematebepaald doorhetgehalteaanorganischestof.
Bijoenvariatiev^n1tot 60foorganische stof,dat iseenvariatievan
humusarm zand totveen,neemthetporiënvolume van40$toetot ongeveer
85$.Overeenkomstighetporiënvolume stijgt ookdemaximalehoeveelheid
vochtdiedegrond inverzadigdetoestand kanbevatten.
De hoeveelheid vochtkanbijveengrond dusongeveerhotdubbelebedragenvandiebijhumusloossand.
Eenverzadigde toestandvandezodelaagkomtbijdelagegraslandgrondenveelvuldigvoor zowelopzand alsopveengronden,,althans inhet
voor-ennajaar.Na eenperiodemot eensterkverdampingsoverschot worden
demeeste,innattetoestand onvoldoende draagkrachtige,,grondenvoldoendestevig,zodat stuktrappenvandezodedannietmeervoorkomt endergelijkegrondenookgoed berijdbaar zijngeworden.
Zoalsreedsgezegd,werdenooktijdensdrogereperiodenbemonsteringenverricht endedraagkracht bepaald,waarvandegegevens infiguur1
zijngegeven.
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-8Decurveb indezefiguurgeeftdebegrenzingweervanhetvochtgehalte inafhankelijkheid vanhetgehalteaanorganische stof,waarbij
degrondvoldoendedraagkracht heeft.Inhetvervolgwordtdezegrens;
aangeduid met"vertrappingsgrens".-Zoblijkt eenveengrond met50$organische stofbijeenvochtgehalte van65vol.$oflagervoldoendestevig
tezijn.-Bij20$organische stofligtdezegrensbij60$vocht enbij
eenhumeuzezandgrond met10$organischestofbij55$«Bijorganisch
stöfgehaltenbeneden10$naderendegrenzenvandegevoeligheid enporiënvolumeelkaarsteedsdichter,-totdatzebij5$organische stofpraktischinelkaarovergaan.Ditbetekent infeitedateenzandgrondmet
5$humus ofminder ookinverzadigde- toestand voldoendedraagkrachtbezit.Datkanmen indepraktijkonderandereconstaterenbijbezandeveengronden,waarhetgrondwatergelijkmaaiveld staat engeenvertrapping
voorkomt.
Inhet algemeenkanmenvolgenshetresultaat infiguur1weergegevenstellendatbijeenvochtgehaltebeneden55$dezodelaagvoldoende
draagkrachthezit.Naarmatehet organischstofgehaltestijgt totbijvoorbeeld 50$>dat isbijveengrond,kandezegrenszelfsverschuiventot
65$..Zóblijktdusdateenzodelaagslechts10"'à15vol.$vochtbehoeft
teverliezen omvoldoendedraagkrachtigteworden.
Hieruitvolgt deconclusiedatmenomeenvoldoendedraagkrachtte
verkrijgenbijhumeuzezand-enveengronden,heefttezorgenvooreen
verlagingvanhetvochtgehaltevandezodelaagtot55respectievelijk
65V0l,$,!
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-96.MOGELIJKHEIDVANVERBETERINGVANDEDRAAGKRACHTDOORBEZANDING
Omhotvochtgehalte vandezodelaagteverlagendoenzichtheoretisch2geheelverschillendemogelijkhedenvoor,namelijk:
1.Verlagingvanhetvochtgehalte doordiepere ontwatering.Deze
mogelijkheid zalinhetvolgendehoofdstuknaderv/ordenbesproken.
2.Verlaging-.vanhet organischstofgehaltedoor eenbezanding.
Infeitebetekent dit ookeenverlagingvanhetvochtgehalte en
zelfseenzeerdrastische.Dooreenzodelaagmet eenlaagorganischstofgehalteaantebrengenviaeenbezandingdaalthetporiënvolumevan
+ 80tot+50$« Hetmaximalevochtgehaltedaalthierdoormet30vol.$.
Ditvormt infeitedebetekenisvandebezandingtenaanzienvande
draagkracht.
Ookhetdiepploegenvanondiepehumeuzezand-renveengrondenmet
h,etdoeldedraagkrachtteverbeteren,heeft eenzelfdebetekenis.Hierbijwordt eveneens eenverlagingvanhet organischstofgehaltebewerkstelligd endaarmede eenverlagingvanhetporiënvolume,namelijkdoor
zand opteploegen.
Hetisnuookmogelijkeenantwoord tegevenopdevraagofbijhet
diepploegenvanondiepeveen-enhumeuze zandgrondenmenalofnietde
zodelaagmoettrachtentebehoudendoordezemetbehulpvaneentrarspor'teurofeenanderapparaat overtebrengenopdegeploegde ondergrond
inplaatsvandezegeheeldoorhetprofielheenteploegen.
Insommigestrekensteltmenzeerveelprijsophetbehoudvande
zodelaag,wegens zijnvruchtbaarheid.
Inanderegebiedenzoalsbijvoorbeeld deGelderseValleiendeAchterhoekwordtdoelbewustwit zand opgeploegd,waarbijdezodelaagdoor
hetprofielwordtgemengd.
Wanneerhethoofddoelvanhetdiepploegenbestaat uithetvergroten
vandedraagkracht,danishotnahetvoorgaandewelduidelijkdathet
Gelderse systeemdevoorkeurverdient.Hetantwoord luidtdus:diepploegenzonderbehoudvanzodelaag.Ditheeftbehalvedelagerekostenhot
voordeelvaneentotalevernietigingvanhetoudegrasbestand.Ditin
meestalvanminderwaardige kwaliteit,zodatmenhetbeterkwijtkanzijn.
Alsnadeelstaatertegenoverdateenzwaarderebemestingwordtvereis':.
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Ookishetvolgensfiguur1duidelijkwaarommenindeGelderse
Valleigrondenmet 10$à15$humusdiepploegt.Indrassigetoestandkunnendezegrondenzeergevoeligzijnvoorhet stuktrappenvandezode,
doordatdezodeinverzadigdetoestand 60à65$vochtkanbevatten.
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-117.MOGELIJKVANVERBETERING VATDEDRAAGKRACHTDOORONTWATERING
Nahetvoorgaande zalmenzichafvragenwaarommenbijhetstreven
naarverlagingvanhetvochtgehaltevandezodelaagdoormiddelvanbezanding ofdiepploegen,niet overgaat ophetmeervoordehand liggende
middelvandiepere ontwatering.Insommigegebiedenwordt.ditwelgedaan,
zobijvoorbeeld hetmadeland inderuilverkavelingBorger.Inandere
veengebieden zoals inhetwestenvanhetland ismenbijdiepereontwateringergbevreesdvoor irreversibele indroging enklink.Mogelijkheden
vanverbeteringvandedraagkracht doorbezanding ofdiepploegenzijn
hierveelalnietaanwezig,wegensdegrotediktevandeveenlagen.
Inde veenweidegebieden inhetwesteneninhetnoordenvanhet
land,streeftmenalgemeennaargemiddeldegrondwaterdieptenvan0,30m
tot0,50m benedenmaaiveld.Het eerstgenoemdepeiltrachtmentehandhavenbijirreversibel indrogendeveengronden.Gemiddeldegrondwaterdieptenvanmeerdan0,50m komenpraktischnietvoor.Ditvormt eenscherpe
tegenstellingmetdeDuitse ideeënoverontwateringvanveengraslanden.
Zijstrevennaardiepe ontwateringmetgrondwaterpeilentot1,50mbenedenmaaiveld.
InNederland zijnechterdegevolgenvaneendiepeontwateringzeer
bekendgewordeninhetrandgebied vandeNoordoostpolder indeomgeving
vanKuinre.
InhetZuidhollands-Utrechts veenweidegebiedenbevindt zichhet
grondwaterstandsproefveld vanhetProefstationvoorAkker-enWeidebouw
vanVageningen.
Ditproefveld,gelegen inZegveld,werd eveneensbetrokken :.n'het
onderzoeknaardedraagkracht.
7»1« Hetgrondwaterstandsproefveld t?Zegveld
Hetgrondwaterstandsproefveld teZegveld vanhetProefstationvoor
Akker-enVeidebouwboodgoedemogelijkheden omdeinvloed vandegrondwaterdiopteopdedraagkracht vanveengrond tebestuderen!
Ditproefveld bestaat intotaaluit9veldjesmotvariaties inzomerwaterstand van40,55en75cmenwinterwaterstand van30,45©n60cm
(ziefig.5 ) .
De.draagkracht enhetvochtgehaltewerdenop.drieverschillende data
bepaald,namelijk23novemberI960,opl8april196len O;D19september
196I.
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-12Infiguur 2ishetverbandweergegeventussenhetvochtgehalte en
degrondwaterdiepte opdedriedatavanopname.
Hierbijblijktdat ereensterkverband bestaat tussenhotvochtgehaltevandezodelaag endegrondwaterstand ophetmomentvanopname.
Verderblijktdatondanksdebeheersingvandegrondwaterstand doormiddelvandrainagerespectievelijk infiltratie,zoalsditopditproefveld
hetgeval is,inextreemnatteperioden,hetgehelegrondwaterniveau tijdelijkhogerkanstijgendanvolgensdeeisenvanhetproefveldwordtgewenst.Deonderlingepeilverschillentussendeveldjesblijvenechter
minofmeerbestaan.
Degrondwaterstand opeenzekertijdstiphangt sterksamenmetde
gemiddeldegrondwaterstand.Bijeendiepegrondwaterstand isdewatorberginggroterdanbijeenondiepe,terwijlookdedoorlatendheidgunstiger
zalzijn.
Omdezeredenen zalhetvochtgehaltevandezodelaagprimairworden
bepaald doordegemiddeldegrondwaterstand.
Infiguur3wordthetvochtgehalte opdeverschillende tijdstippen
vanonderzoekweergegeven inafhankelijkheid vandegemiddeldegrondwaterstand.Alsgemiddelde isaangehoudenhetgemiddeldevanwinter-enzomerstand,zoalsmendievolgensdeproefopzetwildehandhaven.Uitdeze
figuurblijktwelzeerduidelijkdeinvloedvandogemiddeldegrondwaterdiepte ophetvochtgehalte vandezodelaag.
Naargelangdevochtonttrekking,daalthetniveauvanhetvochtgehalte.Devariatie inzomer-enwinterpeilveroorzaakt slechtsgeringe
afwijkingeninhetvochtgehaltevandezodelaag.
Volgensfiguur1ligtdevertrappingsgrensvanveenbij65vol.$
vocht.Vanneerdezegrenswordt overgebracht opfiguur2danblijktdat,
bijeengemiddeldegrondwaterdiepte van0,60m(veldje1en7)dezodelaagvoldoende stevigblijft.Dit zijndeveldjesmet eenwinterpeilvan
0,60meneenzomerpeilvan55en70cm.Praktischkomtditneeropeen
constantewaterstand van+60cm.Weinigdraagkrachtigzijndeveldjes
6 en9met eenzomer-enwinterstand vanrespectievelijk40en30cm.
Bijeentehandhaven,grondwaterdieptevan0,60mkanhetgrondwaterniveautijdelijktot30à45c m benedenmaaiveld stijgenzonderdatdit
bezwaaroplevertvoordedraagkracht.Minimaalzoudegrondwaterdiepte
tijdelijk0,30 mmogenbedragen.
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-137.2.Hetgrondwaterstandsproefveld indeBommelerwaard
Dezelfdemogelijkhedenvanonderzoekbiedt hetgrondwaterstandsproefveld "DeVlierd" indeBommelerwaard.Dit isaangelegd opkomklei
waarvande zodelaageenorganischstofgehaltebezitvan20à25$.In
natteperiodenkunnenookdezegrondengevoeligwordenvoorhotstuktrappenvandezode.
Infiguur4wordthetvochtvolumeweergegeven inverbandmetde
grondwaterstand ophetmoment vanonderzoek.Degegevenshebbenbetrekking op2opnamedata,namelijkinhetvoorjaar eninhetnajaarvan1961.
Ookhier isinvloed teconstaterenvandegemetengrondwaterstand ophet
momentvanonderzoekenhetvochtgehalte.
Inverbandmetdeteverwachtensterkecorrelatie metdegemiddelde
grondwaterstand geeftfiguur5derelatievochtgehalte-gemiddelde
grondwatordiepte.Voordeze laatsteishetgemiddelde aangehoudenvan
hetwinter-enzomerpeilvolgensdeopzetvanhetproefveld (ziefig.4)«
Volgensfiguur5iseenduidelijkeinvloedvandegemiddeldegrondwatordiepte ophetvochtgehaltevandezodelaagaanwezig.Inabsolute zin
ishetverschilgeringnamelijkslechts10vol.$vocht tusseneenondiepe
ontwateringvan0,25 m endediepevan1,40m.Verderlijktdecurvein
figuur5sterkopeenpF-curve.
Ofschoonhetverschil inhetvochtgehalte slechts10vol.$bedraagt
isditgrootgenoeg omvansterke invloed tezijnopdedraagkracht.
Opdeveldjes 1en5ontstaan innatteperiodenspoedigplassen,
waarbijdegrond gevoeligwordtvoorhetstuktrappenvandezode,terwijl
develdjes2,3,7en8relatiefdroogenstevigblijven.Veldje 7wijkt
echterwathetvochtgehalte betreft sterkaf.De oorzaakiswaarschijnlijktezoekenindebemonstering.Veldje4ligt opdegrensvannietgevoeligtotlichtgevoelig.Deoverigeveldjesnamelijk6,9en10zijn
alslichtgevoeligtebeschouwen.
Boven 60fovochtbegint dezekomkleimetgemiddeld 22$organische
stofgevoeligteworden.Dit isookinovereenstemmingmet figuur1.
Infiguur6en7wordt tenslottenoghetverbandweergegeventussen
o
dedraagkracht inkg/cm endegemiddeldegrondwaterdiepterespectievelijkhetvochtgehalte.Ondanksdeweinigegegevens ishetverband infiguur7zeerduidelijk.Infiguur 6 isdit inminderematehetgeval,zoalsteverwachten iswegensdevariatie inzomer-enwinterstandenvande
veldjes6tot enmet10.
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-14Uitfiguur 5kanmen concluderen dat eenhumeuzekomklei (22$org.
stof inde zodelaag)tenaanzien vandedraagkracht eengemiddelde grondwaterdieptevan+0,70 mvereist.
Gemiddelde grondwaterdieptenvan0,40 m enhoger zijnabsoluut onvoldoende.Hoge zomer-respectievelijk wintergrondwaterstanden (0,40en 0,25)
hebben eveneens een ongunstige invloed opdedraagkracht (zieveldje 6,
9 en10infig.6 ) .
Ookhier bijdezekomkleiblijkt dus eenconstant diepe ontwatering
eengunstige invloed uit te oefenen opdedraagkracht.
Evenalsbijhetveen neemtbijdiepe ontwatering hetwaterbergend • J
vermogen sterk toe enzaldedoorlatendheid vandebovengrond door krimp
sterk zijn verbeterd.
7»3« Derelatie vochtspanning envochtgehalte inde zodelaag
Omdemogelijke invloed vaneendiepere ontwatering ophet vochtgehalte vande zodelaag nader te onderzoeken,werd in eenaantal gevallen
het vochtgehalte vandeze laagbepaald bijdiverse pF-waarden.
Het betreffen 12monsters vangeheelverschillende herkomst,namelijk
6 veenmonstersmet eengemiddeld organisch stofgehalte van45$> 4 monsters
van sterkhumous zand (gemiddeld 13$org.stof)en2monsters vaneenbezanding (gem.2-g$org.stof).
Het vochtgehalte inhet traject vanpF0.4 tot 2.0werd zeer gedetailleerdbepaald met intervallen overeenkomend met 10à20cmgrondwaterdiepte.Het resultaat voor het traject vanpF0.4 tot 2.0wordt weergegeven infiguur 8.Figuur 9geeft eenbeeld vanhetbeloop vandegehele
pF-curven voorde3 onderscheiden grondsoorten.
Volgensfiguur9blijkt hetverlies aanvocht bijpF2.0 ten opzichte vanpFO.4vrij gering te zijn,zelfsbijzand.Een scherpe daling
treedt inallegevallen pas opbijhogere pF-waarden dan 2.0.
Inonderstaande tabelwordt een overzicht gegeven vanhetvochtgehalte bijdepF-waarde 0.4 en2.0 voordeonderscheiden grondsoorten,met
hunvertrappingsgrens volgens figuur 1.
Vochtgeh. Vochtgeh. VochtVertrapOrg.stof- invol.$
invol.$ verlies
pingsgrens
gehalte
bijpF0.4 bij"pF2.0 invol.$
(vol.$)
zand
2Jsterkhumeus )
veen

45
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Volgensbovenstaandegegevensblijktdatdevochtspanningvan 2.0
nognietgeheelvoldoende isomdegevoeligheidsgrens tebereiken,ofschoonhijweldichtwordtbenaderd.Ditbetekent dat infeite dergelijkegrondenintoestand vanveldcapaciteit,eengrondwaterstand vanminstens1mbenedenmaaiveld zoudenvereisenomeenvoldoenddraagkrachtigezodeteverkrijgen.Innatteperiodenzijnzedannogniet stevig
genoeg.Ditvormt eenscherpetegenstellingmet eenbezandeveengrond.
Deze zijnbijwaterstandengelijkmaaiveld nogvoldoende stevig.
HetgeringevochtverliesbijpF2.0tenopzichtevanpF0.4vande
verschillendegrondsoorten,zelfsbijhethumusarme zand iszeeropvallend.Ditkanmogelijkverklaard wordendoorhetfeitdatdezodelaag
bijbeweiding insterkematewordtdichtgetrapt.Hierdoor ontstaat in
verhoudingtot het organischstofgehalteeenkleinporiënvolume,metde
gevolgenvaneengeringeredoorlatendheid,ensterkervochthoudendvermogen.
VolgensdepF-curvenindefiguren8en9voorveengronden zoueen
grondwaterstand van1mnietvoldoendezijnomeenvoldoende draagkracht
tebereiken,terwijlvolgenshetgrondwaterstandsproefveld teZegveld
eengemiddeldegrondwaterstand van0,60mwelvoldoendezouzijn.Bij
vergelijking vanhetvochtgehalteblijkt echterdatdeveengrond in
Zegveldbijeengemetengrondwaterstand van0,30m respectievelijk0,45

m

endehierbijbehorendegemiddeldegrondwaterstand van0,60 mhetvochtgehalte65vol.$vochtbedraagt.Dit isvolgensfiguur1voldoendewat
dedraagkracht betreft.Ookdeondiepontwaterdeveldjes zijnbijvochtgehaltenvan65vol.$onlagervoldoendestevig.
VolgensdepF-curven zouechterhetvochtgehalte ongeveer72vol.$
moetenbedragen.Hetdieperontwaterdeveenheeftduseenlagervochtgehaltebijdeaanwezigegrondwaterstand danmenvolgensdepF-curven zou
mogenverwachten.Vermoedelijkspeelt irreversibele indrogingvanhetveen
hierbijeenrol.Bijeendiepere ontwateringkanmeninzekeremateirreversibele indrogingverwachten.Hierdoor zaldedoorlatendheid toenemen,
terwijldemaximale opnamecapaciteit daarentegenafzalnemen.
Eenzekerematevanirreversibele indroging zoudanuithet oogpunt
vandedraagkracht eengunstige invloed uitoefenen.Mogelijkzouopdeze
wijze eenbezandingvangrasland opdiepeveengronden zoniet overbodig
dantochweinigrendabelkunnenzijn.Omheteenenandernaderteverifiërenisechternader onderzoekgewenst.
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8.SAMENVATTING
Indiversegebiedenwerd eenonderzoek ingesteld naardedraagkrachtvanwelenniet verbeterdegraslandgronden.Deverbeteringbestonduitdiepploegenmet enzonderbehoud vanzodelaag,respectievelijkbezanden,respectievelijk ontwatering.Dedraagkracht kanworden
bepaaldmetbehulpvaneensondeerapparaat.
Hetvochtgehaltevandezodelaag isinafhankelijkheidvanhetorganischstofgehalte insterkematebepalendvoordedraagkracht.Bij
verzadigdetoestand vandegrondvormthetporiënvolumedebeperkende
factor,diedehoeveelheid vochtbepaalt.Hetporiënvolume issterkgecorreleerd methet organischstofgehalte,zodathetvochtgehaltes.terk
afhankelijk isvanhetgehalteaanorganischestof.
Bijeenvochtgehalte van55vol.$enlager iseengrond,ookin
verzadigdetoestand,algemeenvoldoendedraagkrachtig.Dezesituatie
komtvoorbijzandmet eenhumusgehaltevan 5 h 6fo en.lager.Degevoeligheidsgrenstenaanzienvandedraagkracht diebij55vol.$nagenoeg
samenvaltmethetporiënvolume verschuift naarhogerewaardenvanvochtgehaltennaarmatehetgehalteaanorganische stoftoeneemt.Bijveenmet
eenmaximaalvochtgehalte van 8öfoligtdegevoeligheidsgrens bij65vol.$
vocht.
Dedraagkracht vannattegrondenkanverbeterdwordendoorverlagingvanhetvochtgehaltevandezodelaag.Dit isteverwezenlijkendoor
diepereontwatering ofdoorbezandingrespectievelijkdiepploegenwaarbijzandwordt opgeploegd.Inhetlaatstegevalwordt geenprijsgesteld
ophetbehoudvandezodelaag.Bijbezanding endiepploegenzonderbehoudvanzodelaag isookinverzadigdetoestand degrondvoldoende
draagkrachtig.
Omvoldoendedraagkracht tebereikendoormiddelvandiepeontwateringzouopveengrond volgensderesultatenvanhetgrondwaterstandsproefveld teZegveld eengemiddeldegrondwaterdieptevan0,60mvoldoendezijn.Voorkomkleimet 20à25$organische stof indezodelaagblijkt
eengemiddeldegrondwaterstand van0,70mvoldoendetezijnblijkensde
resultatenvanhetgrondwaterstandsproefveld indeBommelerwaard.
Volgens eenonderzoekopslecht ontwaterdevenennaardevochtspanningwaarmedehetvochtgehalte indezodelaag isgebondenblijktbijeen
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-17pF2.0,overeenkomendemet eengrondwaterdieptevan1m,hetvochtgehaltenog zodanighoogtezijndateenvoldoendedraagkracht nogniet geheelwordtbereikt.Dit impliceert eendieperegrondwaterstand dan1m
benedenmaaiveld,zodatditniet inovereenstemming ismethetresultaat
vanhetproefveld teZegveld.
Zeerwaarschijnlijkisditverschilteverklarendoor eenzekere
matevanirreversibele indrogingvanhetveenbijdiepere ontwatering,
waardoorhetveeneenlagervochtgehalteheeftdanmenvolgensdeaan-*
wezigevochtspanning zouverwachten.Eenzekeregraad vanindrogingals
gevolgvaneendiepere ontwateringzoudaneengunstige invloeduitoefenentenaanzienvandedraagkracht.
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