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STARINGGEBQUW
Een voorlopige herontginningskaart voor de Veenkoloniën
i r , O.P.Wind

Inverband metdeberekeningen overeenproefblokbijNieuw-Buinenis
het nodigtev/etenhoeveel grond voorherontginning inaanmerking komt,op
welkewijzedezemoetworden uitgevoerd enwatdekostenenbatenhiervan
zijn.
Hetgrondverbeteringsonderzoek heeft noggeenalgemeengeldige theorie
voorveenkoloniale gronden opgeleverd.Veelverschijnselen zijnnogmetelkaar integenspraak.Eendefinitieve grondslagvoordegrondverbetering kan
dan ooknog nietwordengegeven.Hethierondervolgende beoordelingsschema is
gebaseerd opdenubestaande,vrijvage inzichten.
Het schemagaat uitvandebeoordeling van3profiellagec,debouwvoor,
het veen endezandondergrond.Vandeze lagenwordt zowel dedikte alsde
kwaliteit gewaardeerd ineenaantalpunten.Dezewaardering isnegatief,dat
wil zeggendat eengebrekwordt aangegevendoormeerpuntennaarmate hetgebrekernstiger Js.Dekwaliteit vaneengrondlaagwordt hogergewaardeerd naarmate diehoger inhetprofielvoorkomt.
Voordebouwvoor isaangenomen,datdedikte15cmmoet zijn.Voorgeringeredikteswordt eenaftrekgegeven.Dezebedraagt zelfs3puntenvoor
bouwvoordikteskleiner dan8cm.Dunnebouwvorenzijnzeergevoeligvoor
nachtvorst enongeschikt voordeteelt vantarwe ensuikerbieten.Een extra
puntwordt gegevenvoorhumusgehaltenboven15/&Voor dediktevandeveenlaagwordt geenpuntgegevenwanneer dezemeer
dan50cmbedraagt.Bijminderveenwordt degrond geacht droogtegevoelig te
zijn.De aftrekkan3puntenbedragenvoorveenlagendunnerdan15cm.
Voor dekwaliteit vandeveensoortenwordt eenaftrekgegeven.Dezebedraagt 3puntenvoorgliede,amorf zwartveen enspalterveen,wanneer debovenkant vandie laag ondieper voorkomt dan20cm-mv.Deaftrekbedraagt 2
puntenvoorvast zwartveen eneenpuntvoor loszwartveen.Dezeaftrekken
zijn1respectievelijk 2puntenlagerwanneer debovenkant vandebetreffende
laagvoorkomt tussen20en40cmrespectievelijk40en60cm.Voor grauwveen
enbolster envoor slechtekwaliteiten opdieptengroter dan60cmworden
geenpuntengegeven.De grondslagvoordeze aftrekken liggen inde slechte
bewortelings mogelijkheid,degeringedoorlatendheid voorwater enlucht en
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slechte capillair geleidingsvermogen vandezeveensoorten.Aldeze slechte
eigenschappen doenminderkwaad naarmate zedieper inhetprofielvoorkomen.
Eenzelfde aftrekalsvoorgliedewordt gegevenaaneensterkstorende
zandondergrond,bijvoorbeeld eenhardebank ofkeileem.
De grondenworden inhet algemeenverbeterd doordiepploegen ofmengwoelen.Debewerkingsdieptewordt zogekozendat degrond onderdenieuwe
bouwvoor van15cmuit eenmengselvanhalfveenenhalfzandbestaat.Dus
tweemaal deveendikte plus15cm.Dit isuiteraard sterkgeschematiseerd.
Komt erkeileemvoor,danzalminderdiepgeploegdv/orden.Als ergoed bruin
zand onderhet veenzit,kandieperwordengeploegd.
Het doorherontginning verkregenprofiel zalniet altijd zondergebreken zijn.Weliswaar kande storendewerking vandeslechteveenlagenworden
opgeheven;maar alserslechts 10cmveenwas zalhet profiel ooknadeherontginningnogdroogtegevoelig zijn.
Naastdeeerstekaart,waarop deaftrekpuntenvanhet oorspronkelijke
profiel gesommeerd voorkomenwordt danooknog eentweede gemaakt,diede
gebrekenvanhetnieuweprofielaangeeft.
Voordezekaart krijgtdebouwwvoorgeenpuntenmeer.Diekan opvoldoende dieptewordengebracht,ookhethumusgehaltekandesgewenst verlaagd
worden.Voor dedikte vanhet zand-veenmengselgeldendezelfde puntenals
opdeeerstekaart voordeveendikte.Voordekwaliteit vanhet mengsel
wordt eenpuntgegeven,wanneerdithoofdzakelijk uitgliede,amorfzwartveen,spalter en/offijn zandbestaat.Isdebijgemengde zandondergrond echter van zeergoedekwaliteit (bruinzand)danwordendeaftrekpuntenmet
éénverlaagd.

Uit dez;ebeidekaarten iseenbaten-kostenkaart temaken.Dehoogste
aftrekbedraagt 13punten,,bijvoorbeeld voor eenprofiel bestaandeuit:
.0- 5cmbouwvoor 20^humus
5- 23" spalterveen
23- 321' gliede
5- 32» veen (27cm)
32- 60" sterkverkitte zandlaag

4punten
3
2

ti

2

tt

2

n

ii

13 punten

Stoldat degemiddelde opbrengst opdergelijke slechte grond f 600,-per
nabedraagt enopeengoedegrondƒ 1500>->Dan isde jaarlijkse schadeper
punt/ 70,-.
Dekostenbedragenvoorbewerkingsdiepten tot 70cmongeveer f 400,-.
Van TO-90cmongeveerƒ 700,-,van90-110cmongeveer f 1100,-envan
110- 150cmongeveer/ 1500,-.
Deverbetering vandegrond uit bovengenoemd voorbeeld, diegeploegd
moetwordentot 69cmkost dus f 400,-perha.Naverbetering ishetprofiel:
0 -15cmbouwvoor

0punten

15- 69 " zandveenmengsel

)

,„

met gliëde enspalter)
diktetussen30en60cm

1"
2punten

Deverbetering isdus11punten enwordt dusgewaardeerd op f 770,-per
jaarmeeropbrengst.
Eenandervoorbeeld betreft devolgendegronds
0 -13 cmbouwvoor 12$humus1punten
13-33 "bolsterveen

0 "

33-53 "vast zwartveen
13-53 "40cmveen

1 "
1 "

> 53 "geelzand (ü=80) 0 »
Dezegrond moet 95cmdiepgeploegd worden,wat f 1100,-kost.Naploegen is ereenlaagvanmeer dan60cm zandveenmengsel.Hetkrijgt danook
geen aftrekpunten.Deverbetering isdus3xƒ 70,-= f 210,-perjaar.
Een-derdevoorbeeld:
0 -10cmbouwvoor 12$humus 2punten
10-24" bolster

0

tt

10-24" 14cmveen

3

ti

24-40" kazigbruinzand

0

11

0

11

^> 40" geelzand (U-80)

5 punten
Ploegen tot43cmàƒ 400,-.Naverbetering iser28cmzandveenmengsel
met extra'goed zand,dusnog eenaftrekpunt.Deverbetering isdus4-x f 70,is f 28O,-perjaar.
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Schemapuntenwaardering

Oorspronkelijk profiel
Bouwvoor dikte:

Humusgehalte^ Ijfo x

0 - 8 cm:xxx
8- 12":xx
12-15":x

Veen

dikte:

.0 - 15 omsx x x
15 - 30 " : x . x
30 - 60 " sx

Veensoort

dieptevanvoorkomenbovenstegrenshorizont
-("20

20-40

gliede,amorfzwartveen spalter:x x x
vast zwartveen

:xx

loszwartveen

:x

xx

40-60
x

x
-

—

Zandondergrond
(20

20-40

hardebankofanderszins storendsxxx

xx

x

Profielnaherontginning
Bouwvoor

0

Zand-veenmengseldikte: 0-15cm:xx x
15-30":xx
30-60":x
zand-veenverhouding groter dan1,2 : x
kleiner dan0,7 '• x
Bestaat hetveen inhetmengsel
grotendeels uit gliede,spalter
ofamorfvastveenen/of ishet
zand fijnerdanU110

: x

Ishet zandvanextragoedekwaliteit,bruinzand
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40-60

:(-x)

