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I.INLEIDING
InopdrachtvandeCentraleDirectievande Cultuurtechnische
Dienst teUtrechtwerdeengraslandvegetatiekarteringuitgevoerd
vanhetruilverkavelingsgebied "Zwammerdam".Hetgebiedligttussen
Bodegraven,Alphen,deOudeBijnenBoskoop.BijBoskoopliggenin
hetgebiednogalwatkwekerijen,overigensbestaathetgebieduit
grasland.
Deoppervlakte graslandbedraagt 154°ha.
Dekarteringwerduitgevoerd indezomervan 1959» Langsde
OudeEijnkomenhooggelegen,veelallichtekleigrondenvoor,naar
het zuidengaathetbodemprofiel overinkleiopveen.
Hetdoelvandekarteringwas,inzichtteverkrijgenindelandbouwkundige toestandvanhetgraslandeninenkelefactoren,diedeze
toestandbepalen.
Hethiernavolgendeverslagvaltintweegedeeltenuitéén,
dehoofdstukkenIIenIII.InhoofdstukIIwordendegrondslagen,
degebruiktevegetatie-indelingen enbegrippenbeschreven.Ditzyn
dusdealgemenepunten,dieby elkegraslandvegetatiekartering aan
de ordekomen.InhoofdstukIIIwordenderesultatenderkartering
behandeld endegedetailleerdekaartentoegelicht.
Dezedetailkaartenwordennietbijhetrapportverstrekt,maar
zynopaanvragebeschikbaar.Zekunnendoordelezerwordeningekleurd.Uitdebelangrijkstedezergedetailleerde kaarteniseen
globalekaartsamengesteld,diemetdenaam graslandvegetatiecartogramisbetiteld.Ditcartogramiswelaanhetverslagtoegevoegd.Zodoendekrijgtdelezerookzonderdegedetailleerdekaarteninzijnbezit tehebben,enigbegripvandeverspreidingder
belangrijkstekarteringseenheden overhetgebied.

II.Grondslagen der graslandvegetatiekartering
1.Indeling vanhet grasland naarkarteringseenheden
De graslandvegetatiekartering berust ophet ervaringsfeit,dat debotanische samenstelling van oudgrasland een
afspiegeling is van demilieu-omstï.ndigheden.
Als resultaat van veel onderzoekv/orden een aantal
groepen vanplantensoorten (indicatiegroepen) onderscheiden,
dieiederwijzen opvoor delandbouwkundige waardering van
degrasaat belangrijke milieu-factoren, zoals vochtvoorziening,gebruik,bemesting en overige verpleging,v/elkelaatste
drie door onsworden samengevat onder denaam verzorging. In
sommige gebiedenkunnen wij aandehand van de vegetatie ook
iets omtrent het gebruik afzonderlijk endepH zeggen.
Naarmate het aandeel van esnindicatiegroep groteris,
geeft dit de aamvijzing,dat debetreffendemilieufactor of
combinatie vanmilieufactoren een grotere invloed ophet
grasland heeft.Door eenindeling teraakenaan de hand van
het percentage waarmede eenbepaalde indicatiegroep voorkomtkunnen wekarteringseenheden onderscheiden betreffende de vochtvoorziening en de verzorging.
De hoeveelheden derplantensoorten worden uitgedrukt in
drooggeA'ichtspercentages.Bij dekartering worden dezepercentages geschat,waarbijmen tracht seizoenschommelingen
in debotanis-chesamenstelling opte vangen,door het gemiddelde percentage over het gehele groeiseizoen teschatten.
Bijkennelijk jongblijvend-grasland, dat +6 jaargeleden oflater ingezaaid kan zijn,vertoont de botanische
samenstelling nog geen of weinig samenhcingmet degroeiomstandigheden.Daarom wordt bij jonge graslanden debotanische
samenstelling niet gebruikt als indicatie voor de groeiomstandigheden,maar slechts alsindelingscriterium voor debotanischekwaliteit vanhet grasgewas als veevoeder.
Op grond hiervanworden zijingedeeld inklassen,dieparallellopenmet deverzorgingseenheden, die eveneens een goed
verband hebbenmet dehoedanigheidsgraad.Zijwordenvan de
eenheden van het oude grasland onderscheiden door de letter
J teplaatsenvoor het code-cijfer derbetreffende verzorgingseenheid.
Voor nadere bijzonderheden betreffende de graslandvegetatiekartering zie "Verslagenvan landbouwkundige onderzoekingen,
no. 625 (1956);;; Th.A. deBoer: "Globale graslandvegetatiekartering vanNederland".
2. De vochtvoorzieningstoestand
a.Omschrijving vanhet begrip
Landbouwkundig wordt over het algemeen onder vochtvoorzieningstoestand verstaan:De gemiddelde vochtvoorziening
over eenaantal jaren, .'»ijsluiten onsbij deze interpretatie,aan.Het verloop der grondwaterstand, het vochthoudend
vermogen van debovenlaag vandegrond eneventueelaanwezige storende lagenbepalen deze vochtvoorzieningstoestand
inbelangrijke mate,waarbij nu eens de ene danweer deandere factor het belangrijkst is.

-3Wanneer een perceel nat genoemd wordt,betekent dit dusniet,
dat hetbetreffende perceel het gehele jaar doorplas en dras
staat.Het betekent echter wel,dat gedurende periodenwaarin deneerslag deverdamping overtreft, debovengrond er snel
te veelwater bevat.
Iets dergelijks ishet gevalbijpercelen,die alste
droog gekarakteriseerd worden.Deze zijn slechts inbepaalde
perioden vanhet jaar enwellicht slechts in enkele jareninderdaad tedroog.
We gevenbij de verschillende vochtvoorzieningstoestanden
inde naam demate van tedroog of tenat aan,waarbij als
maatstaf is gebezigd deinvloed die de vochtvoorziening heeft
op de over een aantal jaren gemiddelde jaaropbrengst.
Het voordeel vanhetbepalen der vochtvoorzieningstoestand
aan dehand van devegetatie is,datmen inderdaad hetgemiddelde van devochtvoorziening karakteriseert.
De verzorgingstoestand van een grasland heeftweinig invloed ophet herkennen van devochtvoorzieningstoestand, aangezien het aandeel van devochtindicatiegroep slechts weinig
wordt beïnvloed;wel veranderen de soorten vochtindicatoren.
Iets anders is,dat zeergoed verzorgde percelenvaak beter
tegen droogte bestand zijn danminder goed verzorgde per-.
celen op overeenkomstige standplaatsen.Dat daarminder
droogte-indicatoren worden gevonden ishiermee in overeenstemming.Ook goed i!jongM grasland heeftminder last vandroogte.
b. De_karteringseenhedender_vochtvoorzieningstoestand
Inhet hieronder volgende lijstje worden de percentages
der indicatiegroepen genoemd,die ongeveer de grenzen tussen
de gebruikte vochtklassen aangeven.
Bijpercelen behorende tot deklassen droog enzeer
droogmoet worden opgemerkt dat,indienwatertoevoer niet
mogelijk ofniet rendabel is,deze weinig geschikt zijn voor
blijvend grasland.Als debodernkundigetoestand het toelaat,
is akkerbouw ofkunstweide erveel beter op zijnplaats.
•k*Zeer droog

Meer dan kO %droogte-indicatoren aanwezig
30-^0 %

B. Droog
C. Iets droog
D. Voldoende

"

15-30 %

"

Minder dan15 %droogte-indicatoren maar
ook nauwelijks vochtindicatoren aanwezig
1-10 %vochtindicatoren aanwezig

^*bochtig

10-30 %

F. Nat
G

* Zeer nat

30-50 %

!

'

"

H.Moerassig
Meer dan50 %
"
InHoofdstuk III2wordt nader toegelicht welke vande
vocht- en droogte-indicatoren inhet onderhavige gebied het
belangrijkste zijn.
3« De verzorgingstoestand
a.Omschrijving van hetbegrij)
Bemesting, gebruik enverpleging vanhet grasland hebben alle invloed op debotanische samenstelling.De genoemde
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maatregelen zijn veelal aan elkaar gekoppeld enhebben ten
dele dezelfde uitwerking opdebotanische samenstelling,
zodat hunafzonderlijke werkingmoeilijk is te onderscheiden.
Dit heeft ertoe geleid,genoemde maatregelen samen'tevatten
onder denaam verzorging.
De verzorgingstoestand, die bepaald wordt door genoemde
maatregelen,wordt gekarakteriseerd, enerzijds door de groep
van de alsgoed gewaardeerde grassen,inhetbijzonder Engels
raaigras,anderzijds door de groep vande armoede-indicatoren.
Hogere percentages van deze groepen geven,of debetere,ofde
slechtere verzorgjngstoestandenaan.
Eenbotanische samenstelling wijzend op eenminder goede
verzorgingstoestand hoeft niet altijd tebetekenen, datde
bemestingstoestand onvoldoende is. Zijkan ook veroorzaakt
worden door slecht gebruik. Omgekeerdkan een goed gebruik
en juiste verpleging bij eenmatige bemestingstoestand, nog
eenbotanische samenstelling geven,diewijst op eenbevredigende verzorgingstoestand.
Bij devochtvoorzieningstoestanden "voldoende5'en
"vochtig"komt eengoede verzorging inbovengenoemde zinhet
beste tot zijn recht.Indien eenperceel.daarentegennatis,
zal dat eenbelemmering zijnvoor een goede verzorging. In
dat geval is het namelijk nietmogelijk om regelmatig tebeweiden zonder dat de zode vertrapt wordt.Wanneerdebetrokkenboer dus het zijne heeft gedaan aan deafwatering,kan
men hem niet verantwoordelijk stellen voor de gebreken aan
dealgemene ontwateringstoestand dieuiteraard evengoed de
botanische sa.menstellingbeïnvloeden.Op zulke natte plaatsen
voelt het Engels raaigras zichvannatureminder goedthuis,
ookbij overigens voor deze soort gunstige omstandigheden.
Aangezien bij dekartering grasland pas ngoed" en"zeer goed"
genoemd wordt als het eenaanzienlijk percentage Engels raaigrasbevat,zijn dezekwalificaties opnat grasland niet te
bereiken. Iets dergelijks geldt voor dedroge enzeer droge
graslanden.Ook daar nadert Engels raaigras de grenzen van
zijnbestaansmogelijkheid. Slechte bereikbaarheid, hetzij
door grote afstand, hetzij door slechte wegenkan eveneens
eenbelemmering zijnvoor een goede verzorging.
Tot slotmoet erop v/ordengewezen,dat het vóórkomenvan
schadelijke en/of giftige graslandplanten als:heermoes,bent,
waterkruiskruid, pitrus,akkerdistel,ridderzuring, krulzuring,
brandnetel e.d. slechts viahun gewichtspercentage in deverzorgingstoestand tot uitdrukking komen,terwijl deschade vaak
groter is dan het gewichtspercentage doet vermoeden,
Inparagraaf 4wordt hierop nader ingegaan.
b.Dekarteringseenheden der verzorgingstoestand
Er worden 9verzorgingseenheden onderscheiden. Ze zijn
in ond.erstaand tabelletje samengevat.
0 meer dan 75% goede grassen,waaronder meerdan 50 %Engels
raaigras
1 60-75% goede grassen,waaronder meer dan 30%Engels raaigras
2 k5-6ö%
3 if5-6($

'•'
"

"
"

,
,

"
"

:

'

" 5%

minder " %

"
"

"
"

- 5k minder dan 45%goede grassen,v/aarondermeer dan5%Engels
raaigras enminder dan 10%armoede-indicatoren.
5 minder-dan 45% goede grassen,waaronder minder dan5%Engels
raaigras enminder dan 10%armoede-indicatoren.
6 10-35%armoede-indicatoren enmeer dan5/°Engels raaigras
7 10-35%

»

"

»minder "5%

»

"

8 Meer dan35%armoede-indicatoren
De landbouwkundige waarderingkomt aan de orde in hoofdstuk III3«
Dekarteringseenheden 2 en3,^en5 f 6en7dientmen
alsparen te zien,waarvan de eenhedenmet oneven nummersgekenmerkt zijn door het vrijwel ontbreken vanEngelsraaigras.
Ditkenmerkwordt vooral vanbelang geacht in verband met
eventuele verbeteringsmaatregelenwaaropinparagraaf 6wordt
teruggekomen.
Het al ofniet voorkomen vanEngels raaigras wordt vooral
bepaald door de vochtvoorzieningstoestand enhet gebruikt Op
zeer natte en zeer droge percelenkomt dit grasmeestal weinig
voor.Op denatte percelenkomt daarbij, datmen om hetvertrappentebeperken of tevoorkomenminder intensief weidt
en veelvuldigmaait voor hooien ofkuilen.Deze geringerebeweidingsintensiteit is ooknadelig voor hetEngelsraaigras.
Op de droge~percelen zijnroodzwenkgras,fiorienengewoon
struisgras frequente soorten.Bij slechtere verzorgingstoestanden vormen deze soorten soms een dicht vilt,dat de uitbreiding van eventueel aanwezigEngelsraaigras sterkbelemmert.Bovendien wordt een dergelijk gewas niet graag gevreten,hetgeen v/eereengeringe beweidingsintensiteit tengevolgeheeft.
De grensmetklasse 8is zodanig,dat in dezeklassealleen de zeer slechte percelen terechtkomen.Onder deze omstandighedenkanEngels raaigras geen rol spelen,zodat een
verdere onderscheiding daarop niet nodigis.
4.Het vóórkomen van giftige enlastige graslandplanten
Aangezien het inbelangrijke Hate vóórkomen vanheermoes,
waterkruiskruid,bent e.d. debruikbaarheid van grasland min
ofmeer sterkbeïnvloedt,werd aandeze plantensoorten bijde
kartering bijzondere aandacht besteed.
Hiervoor pleit ook,dat voor het bestrijden van dezeplantensoorten extramaatregelen genomenmoeten worden,zodat het
voor het opstellen vanplannen gexvenstis,demate vanvóórkomen en de verspreiding ervan tekennen.
De genoemde soorten zijnniet altijd gebonden aanbepaaldekarteringseenheden enbovendien zegt het gewichtsaandeel
ervan inde vegetatie niet altijd genoeg over de schadelijkheid (denk hierbijbijv.aan heermoes).
Om deze redenen wordt gewerkt met eenaparte classificatie
gebaseerd op aantallen planten.Deze classificatie wordt in
hoofdstuk III 4besproken.
5.De gebruikswaarde
a.Omschrijving van het begrip
De vochtvoorzieningstoestand enhet bemstingsniveau(waarvanhet laatstgenoemde eenbelangrijk onderdeel van deverzor-
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het grasland.Dit isgebleken uit deverwerking vanproefveldresultaten,naindeling der proefvelden ;..ande hand van devegetatiekarteringseenheden. De praktijk heeft echter temakenmet de
netto-grasopbrengst.Deze isbehalve van de bruto-grasopbrengst
vooral afhankelijk van optredende verliezenbijweiden enmaaien
envan desmakelijkheid van het gewas.Ook deze grootheden houden
verbandmet devochfcvoorzienings- enverzorgingstoestand. Dit is
uitgev/ezendoor vergelijking vanvegetatiekarteringseenheden met
rendementscijfers verkregen uit verschillende proefnemingen.
De gebruikswaarde, zoals diebij dekartering gebezigd wordt
is de gebruikswaarde van het grasland als zodanig,waarbij wordt
afgezien vanfactoren alsbereikbaarheid,bodemprofiel e.d. Ze
wordt inhoofdzaakbepaald door denetto-grasopbrengst.Daarop
worden echter correcties aangebracht voor factoren,die niet zo
zeer de opbrengst raken alswel debedrijfsvoering,zoalsde
vraag,ofhet grasland steedsbeweidba-~r is,ofhet oogstrisico
groot isenz»
Voorts worden delastige engiftige onkruiden in rekening
gebracht,waarvan denadelige werking meer tot uitdrukking komt
inmelk- envleesopbrengsten enin hogere kosten van verpleging.
Uit het voorgaande moge gebleken zijn,dat de gebruikswaarde
in deze zinvoor eengroot deel wordt gekarakteriseerd door de
vegetatiekarteringseenheid, temeer daar deze tevens sterk gecorreleerd ismet debotanische kwaliteit,die eveneensmede de
gebruikswaarde bepaalt.
Op grond van genoemde proefveldresultatenenervaringsfeiten
zijnvoor alle vegetatiekarteringseenheden gebruikswaardecijfers
vastgesteld in de schaal 20-100.
De gebruikswaarde van grasland, gerekend tot deverzorgingseenheid 0 enmet eenvochtvoorzieningstoestand ;'voldoende",werd
op 100gesteld.Grasland dat zowelnat als slecht verzorgd iskomt
op een gebruikswaarde 20.
Het vóórkomen van giftige enlastige planten heeft zoalsgezegd ook invloed op de gebruikswaarde. In tegenstelling echter
tot de vochtvoorziening en deverzorging zijn over dekwantitatieve invloed hiervan op debedrijfsresultatengeen concrete
gegevens bekend, In overlegmet onder andere deEijkslandbouwvoorlichtingsdienst zijnwe ertoe overgegaan de gebruikswaarde
teverlagen naar gelang vanhet aantal waarmee deze planten
voorkomen.
De per perceel of perceelsonderdeel toegekende gebruikswaardecijfers zijn goed inkaart tebrengen.Dit opent tevens
demogelijkheid totberekening van een gemiddeld gebruikswaardecijfer van een gebied,door de oppervlakte vanieder perceel
ofperceelsgedeelte te vermenigvuldigen met zijngebruikswaardecijfer en de som van al deze produkten te delen door de totale
oppervlakte grasland.
Het zoverkregen gemiddelde gebruikswaardecijferlaat zien,
hoe groot deverbeteringsmogelijkheid is,indien devochtvoorzieningstoestand voor het gehele gebied "voldoende" zoukunnen
worden gemaakt.De verzorging ondervindt dan dus geenbeiern*«
meringen meer,waardoor overal de gebruikswaarde 100kan worden
verkregen.
Het is ookvanbelang"inzicht tehebben in demate waarin
onkruidbestrijding',verbetering van dewaterhuishouding enverbetering van de verzorging bijdragen tot demogelijk geachte
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Daar voor het vóórkomen van giftige en/of lastige
planten.eenvaste
gebruikswaarde-aftrek wordt toegepast,
isuit het totale voorkomen van deze planten teberekenen,hoeveel de totale aftrek heeft bedragen. Indien deze plantenmet volledig succes zouden wordenbestreden,vervalt deze aftrek enis
hieruit tevens degemiddelde gebruikswaardestijging af teleiden,
die het gevolg is van deze.maatregelen.Hierdoor is dan één van
de drie factoren bekend.
Uit debespreking vanhet begrip gebruikswaarde moge gebleken
zijndat,ookindienslechtseenvande factorenvocht en verzorging
verbeterd wordt,de gebruikswaarde van eenperceel of gebied een
verhoging ondergaat.
Menkan zichvoorstellen,dat,bijgelijkblijvendevochtvoorzieningstoestand de verzorging zogoedmogelijk wordtgemaakt.
Veel grasland zal daardoor tot eenhogere verzorgingseenheid gaan
behoren en de gemiddelde gebruikswaarde ondergaat een stijging,
die alleen het gevolg isvan eenverbeterde verzorging.Het complex van eigenschappen enfactoren,datbesproken werd inparagraaf 3aenb heeft tot gevolg,datverbetering van de verzorging
oplandmet een ongeveer normale vochtvoorziening een groter effect sorteert danopnatte enopdroge percelen.Zoisbijv.bij
devochtvoorzieningstoestand "nat"maximaal slechts eengebruikswaarde 60tebehalen,terwijl bijvoldoende vochtvoorziening dit
cijfer 100bedraagt.
Daar aaniedere combinatie vanvochtvoorzienings- enverzorgingseenheid een gebruikswaarde is toegekend is vrijeenvoudig te
berekenen wat het effect opde gemiddelde gebruikswaarde is van
een zogoedmogelijke verzorgingbijdehuidige vochtvoorzieningstoestand. Vaniedere vochtvoorzieningstoestand is demaximaal te
bereiken gebruikswaarde bekend.Vermenigvuldigt men de oppervlakte
der percelenmet het verschil tussenhunhuidige en demaximale
gebruikswaarde,dangeeft de som vandezeprodukten,gedeeld door
de totale oppervlakte grasland, de"verhoging van de gemiddelde
gebruikswaarde door verzorging alleen.
Uit het bovenstaande blijkt,dat een optimale verzorginggepaard aan eenverbeterdewaterhuishoudingeenveel sterkereverhoging van degebruikswaarde tot gevolg zalhebben.Uit eenen
ander volgt echter ook,dat dit zowel door betere verzorging,
als door verbeterde waterhuishouding wordtbereikt.Welk gedeeltevandegebruikswaardeverhoging indat geval voor rekening van
ieder van deze factorenmoetkomen is niet na tegaan.
Nogmaals wijzen wij ervoorts op,dat voor het bereiken van
eenhoge gebruikswaarde niet alleen eengoede vochtvoorziening
nodigis,maar ook eengoede verkaveling eneengoedebereikbaarheid derpercelen.
Ten slotte wijzen we nog ophet volgende.De voorafgaande
beschouwingen zijn gebaseerd opgelijkblijvend stikstofniveau..Indien ditniveau wélwordt verhoogd,is deproduktieverhoging groter dan degebruikswaardestijging aangeeft. Immers,wanneer zowel
dewaterhuishouding als deverzorging optimaal zouden zijngemaakt,
dan zou overal deproduktie zijnbereikt,dienu het grasland
heeft,dat geclassificeerd isals uitstekend verzorgdmet voldoende vochtvoorziening bijhet huidige gemiddelde stikstofniveau.
Daarbovenisechter nog eenproduktieverhoging te verkrijgen door
verhoogde stikstofbemesting. Dezekan echter niet tot uitdrukking
worden gebracht in de gebruikswaarde,omdat opdergelijk goed

graslandeenhogerestikstofbemestingnietmeertotuitingkomt
indebotanischesamenstelling.
b.Gebruikswaardeklassen
Degebruikswaardenwordenindevolgendewaarderingsklassen
ingedeeld.
100-86 goed
85-71 voldoende
70-56 matig
35 ~^8 zeermatig
k? - ^1 onvoldoende
40-20 slecht

-9III. RESULTATEN DER KARTERING

1. Gebiedsbeschrijving
Het ruilverkavelingsblok "Zwammerdam" is een typisch zuidhollands graslandgebied, met langgerekte bedrijven waarvan de meeste
boerderijen langs de Oude Rijnstaan.Een lastig obstakel voor verschillende werkzaamheden vormt de spoorlijn Leiden-Utrecht welke
alle bedrijvendoorsnijdt op ongeveer 600 à700meter achter de boerderijen.
Op ongeveer 2/3 gedeelte van de totale diepte vanhet gebied
loopt de z.g. Toegangswetering waarlangs een weg is gelegen van
waaruit men zowel innoordelijke als in zuidelijke richting toegang
tot de percelen heeft.
De enige noord-zuid verbinding wordt gevormd doorhet Goudse
ry'paddat loopt van Zwammerdam naar Boskoop.De Toegangswetering
is alleen vanaf het Goudse rypad te bereiken. Ten zuiden van de
spoorlijnhandhaaft men eenhoge slootwaterstand.De sloten zijn
veelal vrijbreed doch er wordt weinig gevaren voor de verschillende werkzaamheden. Alhet land is rijdendte bereiken.
Tennoorden van de spoorlyn is de slootwaterstand erg verschillend als gevolg van natuurlijke verschillen in hoogteligging,
terwijltevens nogal wat afgeticheld land voorkomt.
2.De voohtvoorzieningstoestand
De resultaten derkartering betreffende de vochtvoorzieningstoestand kunnen als volgt worden samengevat.
Oppervlakte der vochtvoorzieningstoestanden in procenten van de
totale oppervlakte grasland.
Gemen gd me t 25-50% V
Hele percelen
Zeer droog (A)
Droog
(B)
Iets droog (c)
Voldoende ( D )
Vochtig
(E)
Iets nat
(El)
Wat
(F)
M e t ingedeeld

A

B

C

D

.d.vochl :klassen

E

E1 F

o,3
1,4
5,3
23,38,9

4,5
3,7
1,1

0,1

0,4
1,4
0,7 1,6

o,5
0,1

0,2
2,0 0,2
4,6
8,7
0,2
0,2 0,2

De tabel vereist de volgende toelichting.
M e t ingedeeld zijnde percelen welke zo jong zijndatnog geen
indicatie aanwezig is.
De vochttrap "ietsnat" is in het algemene deel van dit verslagniet genoemd en wordt ook meestal niet onderscheiden. In dit
karteringsgebied leek het ons echter wel van belang.Deze vochttrap
omvat nl. een groep van percelen waarvan het percentage vochtindicatoren ongeveer ligt op de grens tussen de vochttrappen vochtig
en nat, terwijlwe sterk de indruk kregen dat de percelen ook landbouwkundig tussen vochtig ennat instaan. We kozen als criterium

tot.

0,3
2,1
8,9
29,9
48,8
o,7

4,7
4,2
1,1
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eenhoeveelheid vochtindicatoren tussen8enI5f°«
Wehebhendeindrukdatde gebruiksmogelijkheidnogvrijbehoorlijkis (deverzorgingstoestand isvoldoende-matig)maar datbij
beweidingondernatteomstandigheden ernstigevertrappingveelvuldigervoorkomtdanbijvochtigepercelen.
Eenanderebijzonderheidvoordekarteringvanditgebied,die
ophetcartogramniettezienis,isgelegeninde omstandigheid
daterveelpercelengevonden?/erdenYraarintweevochttrappenvoorkomenwelke echtereenzogrilligeverspreidinghebbendatdegrens
ertussenniet opdekaartenintetekenenwas.Wehebbendezemoeilijkheidopgelostdooropdekaartweldecodelettervandebeide
vochttrappen aante geren, maaralleendekleur aantegevenvan
devochttrap,welkedegrootste oppervlakte inneemt.Overigenswerdenpastweecodeoijfersgebruikt alsdeoppervlaktevandeminst
voorkomendevochttrapmeerdan25$vandeoppervlaktevanhetperceelbedraagt.Delettervandevoornaamstevochttrap staataltijd
voorop.De oppervlaktewaarophet eventueel tweedecijdecijferbetrekkingheeft,bedraagtdusaltijdtussende 25en50$«
Inbovenstaande tabelisdus aangegevenb.v.bijdevochttrap
"droog"!1,4$isnormaal,op0,1$vandetotaleoppervlakte graslandkomtvochttrap "droog"voormetplekken zeerdroog.Op 0,4$
vandetotale oppervlakte grasland komtdevochttrap "droog"voor,
metplekken "ietsdroog"enz.
Bijdehoofdrubriek isdus alleendeoppervlaktevandeoverheersendevochttrapgerekend.Vandeafwijkendeplekjesisalleen
aangeduid waarenhoevaak zevoorkomen enwelkevochteisenze
hebben.
Ditis indeeersteplaats zogebeurd,omdatgeenwerkelijke
oppervlaktebekend isenopde tweedeplaats omdat,met eventuele
verbeteringsmaatregelent.a.v.devochtvoorzieningstoestand, toch
metdezekleinere afwijkingengeenrekeningkanwordengehouden.
Erkomentweevormenvoorvandezeheterogenepercelen.Devorm
welkehetbelangrijksteisinoppervlakte isdeze,waarbijdeheterogeniteit zichookuitinongelijkehoogteligging.Ditkomtvooral
voortenzuidenvandespoorlijn.Deanderevormwordtvooralveroorzaaktdoorheterogeneprofielopbouwbijvrijwelvlakmaaiveld.
Dezevormwordtmeestgevonden tennoordenvandespoorlijnopde
lichteregronden.Hetbetrefthiermeestaldedrogeregraslanden.
Deoppervlakte graslandwaarindeze afwijkingenvoorkomenbedraagt
totaal27>1$vandetotaleoppervlakte.
Alswenunogeensde totalenvandetabelbekijkenblijktdat
bijna80$vandeoppervlakte grasland wordtingenomendoordevochttrappenvochtigenvoldoende.Opkaart encartogramblijktvooral in
hétmiddenveelvochtiggrasland voortekomen.Voldoendewordt
vooralgevondenaandenoordkantvanhetgebied enopdekleinere
wathogergelegenruggenwelkeverspreidvoorkomen.Debelangrijkste
hiervanisdiewelkevandeOostkantnaarhetmiddenloopt.Devochttrappen zeerdroogendroogkomenvooralvoor tegendeOudeRijnop
delichterehogergelegengronden.Depercelenbehorende totde
vochttrappeniets tenatennat liggenmeestinhet zuidelijkedeel
opdelaaggelegenkleiopveengronden.
Dedroogtegevoeligheid vandepercelenvandevochttrappen
zeerdroogendroogwasin1959zeerduidelijktezien.Eengroot
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deelvan de zomerwarendeze percelenrood verbrand.Eenbelangrijke
opbrengstdepressie washiervanhet gevolg. Geziendelangdurige ervaringmet proefveldenmogen we aannemendatbijdeze vochttrappen
in andere droge perioden geregeld belangrijke opbrengstdepressies optreden.Depercelenbehorende totdevochttrap iets droog zijnniet
zo
sterkverbrand geweest,maar de groeiheeft toch ooklange tijdstilgestaan» Bijdepercelenvanvochttrap voldoende was ditminder het
geval, terwijlopvochtige ennatte percelenvan stilstand inde groei
niet gesprokenkan worden.Anderzijdsmoeten we stellendat innatte
perioden percelen van devochtvoorzieningstoestand "nat"maar ook
van "vochtig" aanmerkelijkeverliezenkunnen optreden doorvertrappingvande zode,terwijldande drogere percelen ineendergelijk
gebied eendankbaar toevluchtsoordzijn.
Gezien de proefveldervaring moetenwe echter stellendat opde
percelen van devochttrap "voldoende"enbijzorgvuldig gebruik ook
opdevochtige percelen gemiddeld debestenetto-produkties tebereikenzijn.
2a.Debegreppelingstoestand
Hetwerd van belanggeacht tetrachten enig inzicht tekrijgen
indevraag ofbegreppeling ende aard ervan,invloed heeft opde
vochtvoorzieningstoestand van depercelen.Hierom werd tijdensde
karteringvan alle percelendedetailontwateringstoestand opgenomen volgens devolgende code:
f
Ligging vanhet perceel

s

vlak 1
hol 2
bol

Aantal lengtegreppels
Onderhoudstoestand der greppels

<!

Aanwezigheid van moergreppel(s)

«j

3

goed
1
matig 2
slecht 3

nee
ja

0
1

Inhetvolgende wordtkortheidshalve van begreppelingstypen
gesproken.Daar aandenoordzijdevan de spoorlijnvrijwelalleende
vochtvoorzieningstoestanden voldoende endroger voorkomen, werden
de gegevensvan dit gebied bijdevolgende bewerkingnietgebruikt.
Het aantalpercelenperbegreppelingstypelooptnogal sterkuiteen.
Yan een 14-tal typenkwamen gezamenlijk slechtsop 29percelenvoorbeelden voor.Uit dezeweinigevoorbeelden zijngeen conclusies
te
trekken.Zeworden dan ookverder buitenbeschouwing gelaten.De
overige gegevens,betrekking hebbende op 859percelenwordenweergegeven in de'volgende tabel.
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Pervochttrap isaangegevenhetpercentagevandepercelenmetbepaaldbegreppelingstype
~~~——~___Voclittrap
GreppelcodlT""—•——^__

10
20
2110
2111
2120
2121
2130
2131
Aantalpercelen

Ietsdroog

Voldoende Vochtig Ietsnat

62
32

25
19
11
10
10

19
26

15
4

7
9
9

10
11
11

26
20
11
6
6
4
16
11

225

484

54

46

55
16

3
2
2
2

1

4
2

50

Nat

4
12

7

Hetpercentageniet"begreppeldepercelenishijallevochttrappenopvallend groot.Bijdevochttrappenietsdroogenvoldoende
isdatbegrijpelijk,daarpercelenvandezevochttrappen 3eldente
nat zijn.Voordeanderevochttrappendoethetwelvreemd aan,alhoewelvermeld moetwordendatbijdezevochttrappen denietbegreppeldepercelenvaaksmalzijn.
Verdergeeftdetabeldoorhetontbrekenvantoppengeenof
weiniginzicht.Ditwordtbeterindevolgende samenvatting.
Pervochttrapisnuaangegevenhetpercentagevandepercelen
datineenbepaaldegroepvanbegreppelingstypenvalt.
~~----^Begreppelingstype Greppels ingoede
ofmatigeonder^^~~~^^—-_
Vochttrap
^ — ^
houdstoestand

Nietbegreppeldof
slecht onderhouden
greppels

Ietsdroog
Voldoende
Vochtig
Ietsnat

6

94

10
38

90
62

33

Kat

27

67
73

Het zougoed zijnalshetpercentagevandepercelenmetgoede
ofmatige greppels toenamnaarmatehetlandnatteris.Ditblijkt
echterniethetgevaltezijn»
Hetpercentagepercelenmetgoedeofmatigebegreppelingstoestandneemt toetotenmetdevochttrapvochtig.Daarnanemen
depercentages afenwordthetpercentagevandepercelenmet slecht
onderhoudengreppels groter,aangezienhet tota.1aantalbegreppeldepercelen ongeveerconstantblijft.Ditleidt totdeconclusie
dataandebegreppelingstoestand vandenattepercelenietsmankeert.
Ofhet tevensdeoorzaak isvandenatte toestandkanniet
zondermeer gezegd worden.Het isimmersbekend datalsdepercelen
nat zijndoorlageligging,goede greppelsmoeilijk intacttehouden
zijn.Ookishetmogelijkdatalsdeslootwaterstand somszohoogwordt

13datdegreppelsmeerwateraanvoerendanafvoeren,deanimovoorgoede
greppelsniet zogrootis.
3.De verzorgingstoestand
Inonderstaande tabelisdeverdelingvanhetgrasland overde
verzorgingsklassen aangegeven.De oppervlakte is gegeven inprocenten
vandetotaleoppervlakte grasland inditgebied.
Karteringseenheden
Goed
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Slecht

0 + 1 +J„+J
2+J
4+ 3
5+6^
7

29,0 7°
42,9 II
26,2 M
1,7 II
0,1 II

Hetpercentagejonggraslandbedraagt totaal3,3$.
Ruim JOfovanhetgraslandverkeert involdoende ofgoedeverzorgingstoestand.Dit iseen zeerbehoorlijkpercentage.Anderzijds
ishetpercentage onvoldoende enslecht zeerlaag (1,8$).
Hetgraslandvanverzorgingsklasse "goed"wordtvooreengroot
deelgevondentenoordenvandespoorlijn,dichtbijdeboerderijen.
Ookbijenkeleboerderijenlangsde zuidgrens,komt goedgraslandvoor.
Inhetmiddendeel vanhetgebiedvrordtdeverzorgingsklasse "voldoende"
veelaangetroffen,terwijlhetmatigetotslechtegraslandveelal ten
zuidenvandeToegangsweteringligt.
Achterinditverslagbevindt zicheenbijlagewaarinvaneenachttalpercelendebotanische samenstellingisgegeven ingeschattegewichtspercentages.De analayses zijngerangschiktnaarvochttrappen.
By denummers 1t/m4gaathetomdedroogte-indicatoren.Hierbijblijkt
datvooralhetpercentage gewoonstruisgrasdevochttrapbepaalt,alhoewelhetgoed ondersteund wordtdoorduizendblad.
Bijdenummers 5t/m 8gaathetvooralomhetpercentagevochtindicatoren.Hier zietrnendatvoordeindicatienaardevochtigekant
vooralgeknikte vossestaart enmannagrasvanbelang zijn.lummer6is
eenvoorbeeldvaneenperceel datduidelijkevochtindicatie heeft,maar
waarintevensdedroogte-indicator gewoonstruisgrasmet 13$wordt
aangetroffen.Ditkan eropwijzendathetperceel ookweleenswat
lastvandroogteheeft.Dergelijkewisselend vochtigepercelenzijn
echterweiniggevonden.Voordeindicatievandeverzorgingstrappen
blijktvooralEngelsraaigrasvanbelangtezijn.Daarnaastkomtvan
dehooggewaardeerde grassenvooralruwbeemdregelmatigvoor.Van
dematiggewaardeerde soortenkomenhetmeestvoorwitbol,fiorinen
kamgras»
Inhetalgemeenkangesteldwordendatdeperceleneenvrijsoortenarmebotanische samenstellinghebben,terwijldepercelenonderling
weinigverschillen.Dit ismeestalhet gevalbypercelenwelke,zoals
ookinditgebied,veelalwisselend gehooid engeweid worden.Echte
hooilandsoortenkomennietveelvoor.Dat tochde afstand enbereikbaarheid eenrolspelenvoordeverzorgingblijktuithetfeit,datde
meestepercelenmetmatigeverzorgingstoestand gevondenwerdenverder
vanhuis tenzuidenvandeToegangswetering.De soortencombinatie is
echterweiniganders,alleentreedt ereenonderlinge verschuiving
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optussendepercentagesgoede enmatigegrassen.
4»Hetvóórkomenvangiftigeenlastige graslandplanten
De soortenwaarhetinditgebied omgaat zijnsmeleofbent,
heermoes enwatpitrus.De oppervlakte waaropéénofmeervandeze
soortenvoorkomen"bedraagtca.52$.
Dematevanvóórkomenvalt echtermee.Ditwerd aangegeven
ineen3-ûeligeschaalnl.
+ enkeleplanten
1veelplanten
2.zeer-veelplanten
Een 2voorheermoeswerdgegeven alspervierkantemeterenkele
plantenwerdengevondei Een2voorsmeleofpitruswerdgegeven
alsmenhijwijzevansprekenvandeenepolopdeanderekonstappen.
Derestvandeclassificatiespreektvoorzichzelf.
Indevolgende tabelwordtaangegevenhoedebovengenoemde52f»
isopgebouwd.
Oppervlakte inprocentenvande oppervlakte grasland
Smele
!l
11

Heermoes
H
ti

Pitrus
H
it

+
1
2
+
1
2
+
1
2

19,13,-

Ç

3,11,-

4,0,25

0,75
1,-,-

Somskomen tweeofmeer soorten gecombineerd voor.Alleende
belangrijksteishiervermeld.
Opruim JOfovandeoppervlakte graslandkomendusslechts
enkeleplantenvangenoemde soortenvoor.Yandeoverige 2QPfois
smelemet l6fó de enigevanbelang.Vooraldebestrijdingvandeze
soortisvanbelang.
Hierondervolgen zeerinhetkort enigeonkruidbestrijdingsmaatregelen,?relkeechterpashetvolle effecthebbenalsdecultuurtechnische omstandigheden inordezijn.
Bestrijdingsmogelijkheden zijno.a.
Bent.Alshetgaat omechtebentpercelenisherinzaaimeestalhet
beste» waarbijbehandelingmet chemischemiddelenvóórdegrondbewerkingvaak zeereffectief is.Aangeziendezemaatregel indit
gebied,geziendebodemtypen,moeilijkeruitvoerbaar isblijvenalleen
devolgendemaatregelen over.Uitsteken,keren ofdepollenbestrooienmetkalkstikstof ofnatriumchloraat.
Heermoes.BespuitenmetMCPAof 2,4-D naar-J-of1/3kgwerkzame
stofperha.Zonodig 2-3maalper jaarherhalen.
Pitrus.BespuitenmetMCPAnaar 2kgwerkzame stofperha.Liefst
opjongespruitenvan10à15cm.Zonodighetvolgendejaarherhalen.

- 155.De gebruikswaarde engebruikswaardeverbeteringsmogelijkheid
Met de gebruikswaarde (ziehoofdstuk II5)hebbenwe demogelijkheid eensamenvatting tegevenvanhetgeen inhetvoorgaande over de
resultatenvandekartering gezegdis.
Ingebruikswaarde uitgedrukt,kunnenwe de resultaten als volgt
in tabelbrengen.
Oppervlakten der gebruikswaardeklassen inprocentenvandeoppervlakte grasland.
Goed
25,71"
Voldoende
56,1 fo
Matig
21,8 io
Zeermatig
9,5 %
Onvoldoende
1»6 $
Slecht
5,5%
Gemiddeld bedraagt degebruikswaarde voor dit gebied 74>4hetgeenvalt indeklasse "voldoende".
Inhoofdstuk II 5 awerduiteengezet opïirelkewijzeuit genoemde
gegevensberekendkanworden,wat de stijgingvan de gebruikswaarde
kan zijnten gevolgevanverschillende maatregelen.
Deresultaten vandezeberekeningen zijnhieronder weergegeven.
Gemiddelde gebruikswaarde
74>4
Mogelijkestijgingtotaal
25,6
"
" dooronkruidbestrijding
2,9
"
" door verbetering vandeverzorgingbij
hethuidige waterregiem
16,4
"
" doorverbetering van deverzorgingbij
verbeterd waterregiem
22,7
De stijgingsmogelijkheid doorverzorgingsmaatregelen enonkruidbestrijdingbedraagt dus 18,3vande 25»6punten,waaruitnaar voren
komt datvanverbeteringvan dewaterhuishouding nietveelverwacht
mag worden ten aanzienvande gemiddelde gebruikswaarde.
Welkanmen stellendatbybetere ontwatering debedrijfsvoering
inhetlagere deel gemakkelijkerwordt endat deverzorgingatoestand
metmindermoeite oppeil gehouden ofverbeterd kan worden.Voorts
kanmenwaarschijnlijkdeontwikkelingvan giftige enlastigeplantensoortenbeter debaasblijven.
Voorop staat echterdat door verbetering van deverzorgingstoestand,vooral vanhetverder gelegenmatige land,eenbelangrijke
verbetering vande gemiddelde gebruikswaarde is tebereiken.Voor
verbetering indeze zin zijndirect geeningrijpendemaatregelen nodig,
met oordeelkundige bemesting enintensief gebruik zijnzeergoederesultaten tebehalen.Eengoede'bereikbaarheid van alle percelen is in
deze eenbelangrijkvereiste.De langgerektheid van debedrijven,de
spoorlijnenhetkleine aantal wegenwerkenhiervoor belemmerend.
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RUILVERKAVELING ZWAMMERDAM
GRASLANDVEGETATIEKARTERING
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zeer overwegend goed -voldoende
•:\ voldoende
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