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Het is nog niet mogelijk een betrouwbare diagnose te stellen omtrent het storend
karakter van bepaaldelagenin een bodemprofiel.
II
In devormvangedetailleerde hoogtekaarten isveelongebruikt studiemateriaalbeschikbaar, waarmedeeeninzicht kan worden verkregen in verschillende reliefvormen
en in de cultuurtechnische problemen die daarmede samenhangen.
Ill
Het effect van egalisatie op kwaliteit enproduktievan grasland istweeledig; naast
een direct effect als gevolg van gewijzigde bodemgesteldheid en waterhuishouding
treedt ook eenindirect effect opalsgevolgvan gewijzigde bedrijfsvoering.
Ditindirecte effect kan groter zijn dan het directe effect.
IV
Plaatselijke egalisatie is te verkiezen boven algehele egalisatie, omdat met eerstgenoemde methode uiteenlopende landbouwkundige doelstellingen beter en goedkoper kunnen worden gerealiseerd.

Bij het ontwerpen van een ontwateringssysteem door middel van sloten doet zich
in vele gebieden de moeilijkheid voor, dat nog weinig inzicht bestaat in de hydrologische functie van sloten. Met name is het slootwandeffect nog onvoldoende doorgrond.
VI
Ieder cultuurtechnisch project is altijd een keuze uit zeer veel mogelijkheden. De
juiste keuzeisvoor ieder project eeningewikkeld technisch en economisch probleem.
Vaak zal men dit probleem slechts met behulp van alternatieve plannenkunnen
oplossen.
VII
Administratieve ruilverkaveling kan in Nederland slechts op kleine schaal worden
toegepast als gevolg van de bijzonder gevarieerde en gecompliceerde topografische,
bodemkundige en waterhuishoudkundige structuur van ons land.

VIII
De procedure van de taxatie van grondwaarden in ruilverkavelingen biedt ruimschoots gelegenheid voor detoepassing van resultaten van bodemkundig onderzoek.
EDELMAN, C. H. e.a., Een bodemkartering van de Bommelerwaard boven de
Meidijk. Versl. Landbouwk.Onderz.56. 18(1950) 5.

IX
Graslandvegetatiekartering kan op korte termijn kennis verschaffen omtrent de
waterhuishouding van degrond, welke kennis met bodemkartering ofhydrologische
kartering niet te verkrijgen is.

De instelling in 1938 van grondreservaten voor de Dajakse bevolking in Z.O.Borneo berustte op een onvoldoende bestudering en daardoor onjuiste beoordeling
van de ingewikkelde agrarische problematiek in dit gebied. Deze maatregel heeft
daardoor ooknietkunnenleidentot debeoogdeverbeteringvanhet grondgebruik.
HAGA,B.J.,Dajak-politiek in deZuider-enOosterafdeling van Borneo. Kol.
Tijdschrift 30,2 (1941) 119.

XI
Het kapitaal dat in Nederland voor ontginning en verbetering van landbouwgronden is en wordt geinvesteerd, is voor een groot gedeelte onderhevig aan technische of economische slijtage. In verband met de hieruit voortvloeiende noodzaak
vanhernieuwdeinvesteringen, dient opdit kapitaal teworden afgeschreven.
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1.DOELSTELLING EN OPZET VANHET ONDERZOEK
1.1. INLEIDING

Het meestspectaculairegedeeltevanhetincultuur brengen vangronden inNederland wordt gevormd door het gecompliceerde afwateringssysteem, bestaande uit
boezemwateren, dijken, kaden, molens, gemalen, wateringen, sloten en greppels.
Het resultaat vandemoeizamearbeid vanverbetering vandegrond zelf, doorbezanding, bekleiing, afgraving, diepe grondbewerking, egalisatie e.d., spreekt minder
tot deverbeelding.Tochheeft deland-entuinbouwinNederland reedsvanoudsveel
kapitaal enarbeid ge'investeerdindeverbetering vandegrond, enookthans worden
voor ditdoel nogjaarlijks enige tientallen miljoenen guldens besteed.
De praktijk vandeze grondverbetering berust grotendeels opempirie.Anders dan
bij verschillende andere vormen van cultuurtechniek, zijn van de grondverbetering
dewetenschappelijke grondslagen, delandbouwkundige betekenis, detechniek ende
economie nogweinig systematisch onderzocht.
Er bestaat eenzekere disharmonie tussen de omvangrijke en kostbare praktische
toepassingen vandegrondverbetering enerzijds enhetnogweinigontwikkeldewetenschappelijk onderzoek anderzijds.
Dezestudieisdanookontstaanuitdebehoefte aaneenlandbouwkundige toetsing
van de bestaande grondverbeteringstechniek en aan een nadere uitwerking van de
ontwerptechniek voor grondverbeteringsprojecten.
1.2. ENIGE OPMERKINGEN OVER DE AARD VAN HET GRONDVERBETERINGSONDERZOEK

Doordat verschillende vormen van grondverbetering met uiteenlopende doelstellingen onder de meest gevarieerde omstandigheden van topografie, bodem, klimaat
en grondgebruik kunnen worden toegepast, omvat het grondverbeteringsonderzoek
eenzeer uitgebreid terrein.
Er doen zich bovendien vele problemen voor, die enigszins geschematiseerd als
volgtkunnen worden gegroepeerd:
a. Problemen rondom bodemrelief en bodemprofiel,
b. Problemen rondom delandbouwkundige betekenis van grondverbetering,
c. Problemen rondom deontwerp- en uitvoeringstechniek.
Ada. Het onderzoek moet zich richten op de gebreken in bodemrelief en bodemprofiel enopdewijzigingen diehierin door grondverbeteringen kunnen wordenaangebracht. Hetonderzoek heeft zichtot dusverre inhetbijzonder bezig gehoudenmet
een bodemfysische beschrijving vande ondergrond envandewijzigingen, diehierin
door grondverbetering kunnen worden teweeggebracht.
Veleonderzoekingen ophetgebiedvandegrondverbetering zijn uitgevoerd zonder
dat het relief, hetbodemprofiel endevruchtbaarheidstoestand beschreven zijn.Ook
omtrent hetklimaat ontbreekt vaak iedere informatie. Deinterpretatie entoepassing
van deresultaten vandergelijke onderzoekingen worden daardoorbemoeilijktofonmogelijk gemaakt.

Uitgangspunt voor ieder grondverbeteringsonderzoek dient te zijn, een beschrijving en eenkartering van het bodemrelief en het bodemprofiel waarop het onderzoek
betrekking heeft.
Ad b. De toepassing van grondverbetering vloeit enerzijds voort uit bepaalde eisen
die samenhangen met de exploitatie van de grond, en anderzijds uit bepaalde gebreken in bodemrelief of bodemprofiel. Het onderzoek moet zich richten op de eisen
dieonder bepaalde omstandighedenvan bodem, klimaat en grondgebruik aan bodemrelief of bodemprofiel moeten worden gesteld. Voorts zal het onderzoek zich moeten
concentreren op de beschrijving en de meting van het effect, dat grondverbetering kan
uitoefenen op de produktie, op de produktiekosten en op andere factoren, die bepalend zijn voor de gebruikswaarde van de grond.
De resultaten van dergelijke onderzoekingen leveren dan weer een uitgangspunt
voor bedrijfseconomische berekeningen, dienodigzijn voor eenramingvan dein geld
uitgedrukte netto-baten, die met grondverbeteringen kunnen worden gerealiseerd.
Tot dusverre heeft het meeste onderzoek zich beperkt tot een meting van de brutomeeropbrengst van gewassen.
Ad c. Bij het ontwerpen van grondverbeteringsprojecten moet concreet vastgesteld
worden waar en wat er verbeterd moet worden en hoe dit moet geschieden. Het onderzoek zal zich hier vooral moeten richten op de economische verantwoorde toepassing van grondverbetering waarbij voor concrete projecten een afweging moet
plaatsvinden tussen baten en kosten.
De baten werden hierboven reeds ter sprake gebracht, de kosten van grondverbeteringhangen nauw samenmetde opzet van het plan, met de keuze van machines
en werktuigen en met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder deze worden gebruikt. Voorts hangen de kosten nauw samen met de mogelijkheden om grondverbeteringen uit te voeren in combinatie met andere cultuurtechnische werken.
Uit het voorgaande blijkt, dat er rondom grondverbeteringsvraagstukken een uitgebreide problematiek bestaat.
Dit onderzoek beperkt zich tot enkele van de hierboven aangeduide problemen,
welke bestudeerd zullen worden voor een bepaalde vorm van grondverbetering.
1.3. D E KEUZE VAN HET STUDIEOBJECT

Als studieobject voor dit onderzoek is gekozen: de egalisatie vangrasland op lage
zandgronden inde Gelderse Vallei.
Theoretisch is dit studieobject interessant door het ontbreken van elk onderzoek
op het gebied van egalisatie van zandgronden en voorts doordat ook het grasland
nog zelden bij het grondverbeteringsonderzoek werd betrokken.
Praktisch is dit studieobject eveneens aantrekkelijk, omdat een verdere ontwikkeling van de ontwerptechniek voor egalisatieprojecten niet goed mogelijk is, zolang
een formulering van de wetenschappelijke grondslagen van deze egalisatie ontbreekt.

Voorts heeft deze studie praktische betekenis omdat enerzijds reedsvele egalisaties
oplagezandgrondenzijnuitgevoerd,terwijlanderzijds delagezandgronden inNederland eengrote oppervlaktebeslaan,overwegend alsgrasland ingebruikzijn enopeen
aantal plaatsen nogvoor egalisatiein aanmerking komen.In totaal komen in Nederlandruim400000halagezandgronden voor. Eenblik opdebodemkaartvan Nederland (EDELMAN, 1950)toont, dat de Gelderse Vallei een groot aaneengesloten gebied
van lage zandgronden is.
Doorslaggevend voor dekeuzevan dit studieobject was,dat in dejaren na 1950in
de Gelderse Vallei door verschillende instituten in nauwe onderlinge samenwerking
landbouwkundig onderzoek werd uitgevoerd.
Het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. verrichtte in dit gebied in dejaren 1951 t/m 1953 een bodemvruchtbaarheidsonderzoek, het Centraal
InstituutvoorLandbouwkundigOnderzoekbestudeerdeeenaantalgraslandproblemen,
terwijl door de Stichting voor Bodemkartering een bodemkarteringwerd uitgevoerd.
Er kon dusverwacht worden, dat in de GelderseValleibetrouwbare kwantitatieve
gegevensterbeschikkingzoudenkomen omtrentdesamenhangtussen bodemgesteldheid, waterhuishouding, vruchtbaarheidstoestand en graslandproduktie. Daarom is
dankbaar gebruik gemaakt van de gelegenheid om in samenwerking met bovengenoemde instituten een studie te maken van de grondverbetering in de Gelderse
Vallei.
1.4. DOELSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

Dedoelstellingvanditonderzoekisdebestuderingvaneenaantal cultuurtechnische
enlandbouwkundige aspecten van de egalisatie op lage zandgronden.
Allereerst wordt daarbij een onderzoek ingesteld naar de cultuurtechnische kenmerken van het bodemrelief, vervolgens wordt de landbouwkundige betekenis van
egalisatie bestudeerd, waarna ten slotte op grond van de verkregen inzichten een
ontwerptechniek wordt ontwikkeld.
Als uitgangspunt voor dit onderzoek wordt eerst een beschrijving gegeven van de
bodemgesteldheid endegraslandvegetatieindeGelderseValleialsmedevan depraktijk van degrondverbetering in dit gebied.
Het onderzoek wordt voorafgegaan door een beschouwing over de ontwikkeling
van de grondverbetering in Nederland en door een overzicht van de literatuur over
de landbouwkundige betekenis van enkele vormen van' grondverbetering.
Hieronder volgt een korte omschrijving per hoofdstuk van de behandelde onderwerpen, waaruit deaard van het onderzoek kan blijken.
Ontwikkeling van degrondverbetering inNederland(hoofdstuk 2)
De ontwikkeling van de praktijk van de grondverbetering heeft er in ons land toe
geleid, dat thans op grote schaal wordt toegepast een combinatie van twee of meer
vormen van grondverbetering die elders geen of hoogstens afzonderlijk toepassing
vinden. Het betreft hier de combinatie van enerzijds verschillende vormen van profielverbetering metanderzijds egalisatievandeondergrond. Dezeontwikkeling wordt
in dit hoofdstuk aan een beschouwing onderworpen.

Literatuuroverde landbouwkundige betekenisvan grondverbetering (hoofdstuk 3)
Ookdegrondverbetering oplagezandgronden bestaat in depraktijk uit eencombinatie van egalisatie enhet losmaken van de ondergrond.
De egalisatie is nog zelden het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. ger
weest. Het effect van het losmaken van de ondergrond is daarentegen wel intensief
onderzocht. In de literatuur is nagegaan wat er thans bekend is over de landbouwkundige betekenis van deze beide vormen van grondverbetering.
Bodemrelief, bodemprofiel engraslandvegetatie inde Gelderse Vallei (hoofdstuk 4)
Een beschrijving wordt gegeven van de topografie, de bodemgesteldheid en de
graslandvegetatie in deGelderseVallei,voorzover dezevoor hetteverrichten onderzoek van belang zijn. Doordat in dit gebied reeds veel onderzoek was verricht, kon
deze beschrijving grotendeels worden samengesteld aan de hand van literatuurgegevens.
Aangezien iedere egalisatie een ingreep isin het bodemrelief, is speciale aandacht
geschonken aan de samenhang tussen bodemrelief, bodemgesteldheid, waterhuishouding en graslandvegetatie.
Deuitvoering vangrondverbeteringen indeGelderse Vallei(hoofdstuk 5)
Teneinde een inzicht te verkrijgen in de praktijk van de grondverbetering in de
Gelderse Vallei, werd een analyse gemaakt van de plannen en begrotingen van een
grootaantalegalisatie-objecten, dieindeperiode 1944t/m 1953inditgebiedzijn uitgevoerd.Inhetbijzonder zijn daarbijgegevensverzameld overdeomvang,dekosten,
de doelstelling en de techniek van deuitvoering van deze egalisaties.
De cultuurtechnische meting van hetdekzandrelief(hoofdstuk 6)
Egalisatiebrengt wijzigingin hetbodemrelief.Daaromis eenbeschrijving gegeven
van het bodemrelief, waarbij dit relief wordt getypeerd door een aantal eigenschappen die cultuurtechnisch vanbetekeniszijn, zoalsterreinhellingen, hoogteverschillen
engrondverzet, noodzakehjk voor deegalisatievan dezehoogteverschillen. Vooreen
dergelijke kwantitatieve cultuurtechnische beschrijving van het relief, die men kortheidshalve „hypsografie" kan noemen,werd eenmethode ontwikkeld.
Hetlandbouwkundig effect van deuitgevoerde egalisaties indeGelderse Vallei (hoofdstuk7)
Bij de bestudering van het landbouwkundig effect van egalisatie is allereerst uitgegaanvaneentheoretischeanalysevanheteffect opdebruto-opbrengstvan het grasland,waarbijgebruikgemaaktisvandebestaandekennisomtrenthetverband tussen
bodemrelief,grondwaterstahd enbruto-opbrengst vanhet grasland.
Naast dezetheoretische benaderingzijn experimentelegegevensverzameld vaneen
aantal Wel-enniet-geegaliseerde praktijkpercelen.
Ten slotteisook gebruik gemaakt van praktische ervaringen door middelvan een
enquete onder een aantal gebruikers van geegaliseerde graslandpercelen.

Deze drie wijzen van benadering van het probleem geven gezamenlijk een beeld
van het zeer gecompliceerdekarakter van hetlandbouwkundig effect envan decomponenten, waaruit dit is samengesteld.
Grondslagen van deontwerptechniek voorgrondverbeteringsplannen (hoofdstuk 8)
Debestaande enbij ditonderzoekverkregen praktische entheoretische kennis omtrent egalisatiemoetzijn toepassingvindenviahet ontwerpen enuitvoeren van egalisaties. Langs theoretische wegwerden een aantal grondslagen voor de ontwerptechniek van egalisaties geformuleerd. Daarbij is getracht, rekening houdende met
baten en lasten, aan te geven welke „landbouwtechnische minumumeisen" en „cultuurtechnischenormen" ten grondslag moetenliggen aan egalisatieprojecten oplage
zandgronden.
Voortsiseenonderzoekingesteldnaar demeestdoelmatigemethodevanegalisatie,
waarbij de methode van „algehele egalisatie" is vergeleken met de methode van
„plaatselijkeegalisatie".IndeGelderseValleiwerdindepraktijk zonderuitzondering
de methode van algehele egalisatie toegepast en ook elders is dit nog de meest toegepastemethode.
Het principe van demethodevanalgehele egalisatie is dat een bepaald omgrensd object geheel tot
eenplat vlakgeegaliseerdwordt. Dit vlakkanhorizontaal ofhellend zijn.
Er wordt doorgaans geegaliseerd met gesloten grondbalans, hetgeen betekent, dat geen grond van
buitenhet objectwordt aangevoerd ofbuiten het objectwordt afgevoerd.
Daardoor ismenbij dezemethodenavaststellingvan debegrenzingvan het object nietmeervrij in
dekeuzevandehoogteliggingvanhet nieuwemaaiveld.
Alle terreingedeelten worden in het object opgenomen, ook die gedeelten die slechts weinig in
hoogteligging veranderen. Aangezien onder Nederlandse omstandigheden met'ondergrond wordt geegaliseerd, wordt bij deze methode de bovengrond over de gehele oppervlakte van het object teruggezet.

Gedurende de laatstejaren en in het bijzonder in ruilverkavelingen wordt in toenemende mate ook „plaatselijke egalisatie" toegepast.
Dezeplaatselijke egalisatie kan omschreven worden als een methode van plaatselijke ophogingen
en afgravingen. In tegenstelling tot de algehele egalisatie bestaat bij plaatselijke egalisatiehet object
dus niet uit de egalisatie van een aaneengesloten terreingedeelte, maar uit een of meer afzonderlijke
terreingedeelten, dieworden opgehoogd en/of afgegraven tot eenniveau,in dekeuzewaarvan men in
beginsel vrij is.Hierbij kan eventueel grond worden ontleend aan of afgevoerd naar plaatsen, die op
zichzelf geen verband houden met het object, zodat bij dezemethode van egalisatie ook geen sprake
behoeft tezijn vaneengesloten grondbalans.
De bouwvoor wordt bij deze methode slechts teruggezet ter plaatse van de ophogingen en afgravingen.

Na vergelijking van deze twee methoden van egalisatie is ten slotte nagegaan,
welke samenhang er bestaat tussen de uitvoering van egalisaties en die van andere
cultuurtechnische werken, in het bijzonder de verbetering van de waterhuishouding
envan deverkaveling en ontsluiting.

ONTWIKKELING VAN DE G R O N D V E R B E T E R I N G
IN NEDERLAND
2.1. OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP „GRONDVERBETERING"

De uitdrukking „grondverbetering" vraagt een nadere beschouwing, omdat hiermede verschillende begrippen worden aangeduid.
ENGELHARDT omschrijft in TEN RODENGATE MARISSEN (1949a) de grondverbetering
als „alle maatregelen en middelen die beogen het voortbrengend vermogen van de
grond duurzaam ofvoor eenreeksvanjaren te verbeteren" en rekent hiertoe dan „het
droogleggen, het inpolderen, het bevloeien, het ontginnen van veengronden en het
ontginnen van heidegronden".
STAF definieert in TEN RODENGATE MARISSEN(1949b) degrondverbetering als „elke
buitengewone besteding van kapitaal of arbeid, waardoor het voortbrengend vermogen van de grond duurzaam of voor een reeks van jaren wordt verhoogd en waarvan de kosten in de loop der jaren kunnen worden goedgemaakt".
Beide definities omvatten grotendeels datgene wat door HELLINGA (1954) wordt
gedefinieerd als „cultuurtechniek", namelijk „...de werken en de maatregelen, welke
blijvend, althans over een reeks vanjaren, de gebruikswaarde vande landbouwgrond
vergroten".
Nu het begrip „cultuurtechniek" algemeen in Nederland ingang heeft gevonden,
heeft het weinig zin en is het bovendien verwarrend, om aan het begrip grondverbetering" nog de ruime betekenis toe te kennen die men er vroeger aan gaf.
Daarom wordt in het navolgende het woord „grondverbetering" slechts gebruikt
in de meer beperkte betekenis van verzamelnaam voor al die cultuurtechnische werken, die rechtstreeks verband houden met de aard en de ligging van de grond, maar
die doorgaans met de meest uiteenlopende benamingen worden aangeduid, zoals
bijvoorbeeld bekleien, bezanden, diepdelven, diepploegen, diepspitten, egaliseren,
herontginnen, ondergronden, ophogen, rajolen, terrasseren, tweediepen, uitmijnen,
uitlagen, woelen, zakken enzovoort. Het is dan echter wel noodzakelijk het begrip
„grondverbetering" in deze beperkte betekenis duidelijk te omschrijven.
In aansluiting op de hierboven aangehaalde definitie van „cultuurtechniek" zou
deze omschrijving dan als volgt kunnen luiden: „De grondverbetering omvat die cultuurtechnische werken, welke direct zijngericht op wijziging vanhet bodemprofiel en/of
wijzigingvande hoogteligging vanhet maaiveld."
Met de hierboven gegeven definitie zijn de vele vormen van grondverbetering als
groep afgegrensd tegenover andere cultuurtechnische maatregelen. Om praktische en
theoretische redenen is het echter noodzakelijk ook binnen deze groep tot een meer
systematische classificatie te komen. Hiertoe kan het volgende schema dienen:
1. Grondverbetering gericht op wijziging van het bodemprofiel:
a. Breken van storende harde, vaste of ondoorlatende lagen;
b. Keren, verwisselen of vermengen van lagen;
c. Opbrengen of ontgraven van grond.

2. Grondverbetering gericht op wijziging van dehoogteligging van het maaiveld:
a. Terrassering;
b. Egalisatie met bovengrond;
c. Egalisatie met ondergrond.
3. Grondverbetering bestaande uit een combinatie van twee of meer der hiervoor
genoemde bewerkingen.
Grondverbetering gericht op wijziging van het bodemprofiel, met het doel de fysische en/of chemische eigenschappen hiervan te verbeteren, vormt in de landbouw
een betrekkelijk nieuwemaatregel dieeerst na 1900tot een toepassing van enige omvang is gekomen en dan nog in hoofdzaak in de Westerse landen.
Grondverbetering gericht op wijziging van dehoogteligging van het maaiveld, zoals terrassering en egalisatie, is van veel oudere datum en werd op een veel grotere
schaaltoegepast. Sindsprehistorische tijden moetenvoor dit doelintalrijke gebieden
op aarde grote hoeveelheden grond verplaatst zijn.
Mentreft inNederland verschillende vormenvan grondverbetering aan die gericht
zijn op verbetering van het bodemprofiel alsmede op het egaliseren met ondergrond.
Opmerkelijk is dat hier vooral plaatsvindt de combinatie van twee of meer vormen
van grondverbetering die elders geen of hoogstens afzonderlijk toepassing vinden.
Met nameisdethansinNederlandalgemeen gebruikelijke combinatie van enerzijds
verschillende vormen vanprofielverbetering met anderzijds de egalisatie vande ondergrond, vrijweluniekopde wereld.
Op de ontwikkeling van deze merkwaardige vortn van grondverbetering wdrdt in
het volgende nader ingegaan. Daartoe zal allereerst aandacht geschonken worden
aan enkele oudere vormen van grondverbetering.
2 . 2 . ENKELE OUDERE VORMEN VAN GRONDVERBETERING

Kenmerkend voor oudere grondverbeteringswerkenin Nederland isdat zij zonder
financiele steunvan de overheid tot stand kwamen en dat zij mede daardoor slechts
in diegebieden tot uitvoeringkwamen, waar, somsmin ofmeer toevallig, een aantal
bodemkundige, geografische en economische omstandigheden hiertoe de mogelijkheidgaven.Enkelevoorbeeldenvandezeouderevormenvangrondverbeteringvolgen
hieronder.
a. Deontginning van de dalgronden
De ontginning in Noord-Nederland van ruim 100000 ha dalgronden, uitgevoerd
in de laatste 300jaar, is een typisch voorbeeld. Het brandstofgebrek in Nederland,
de hieruit voortvloeiende afzetmogelijkheden voor turf, de noodzaak om voor de
droogleggingvanhetveengebied endeafvoer van deturf eensysteemvan kanalen en
wijken te graven, de grote hoeveelheden zand die hierdoor beschikbaar kwamen,
detoenemende behoefte aanlandbouwgronden, hetgezagdatvandestad Groningen
uitging en dat beoogde van meet af aan devervening mede dienstbaar te maken aan
de ontginning van landbouwgrond, al deze omstandigheden hebben ertoe geleid,

dat door een combinatievan spitten, egaliseren en bezanden op economische wijze
een grote oppervlakte landbouwgronden werd geschapen. Deze ingewikkelde combinatievanveleingrepen schiep echter velemogelijkheden voor het maken van fouten, welke later weer aanleiding gaven tot hernieuwde toepassing van grondverbeteringen.
b.Het opbrengen van terpaarde
Het opbrengen van terpaarde was een andere typisch Nederlandse vorm van
grondverbetering.
De terpen lagen overwegend op jonge kalkrijke zeekleigronden, waren doorgaans ook uit dit
materiaalopgebouwdenbovendientengevolgevandelangdurigebewoningveelalbijzonder rijk aan
fosfaten. Veleduizenden ha slechte gronden, in hoofdzaak in Groningen en Friesland, vooral graslanden op veen-, knip- en rodoorngronden, werden door het soms herhaaldelijk opbrengen van
terpaardeaanzienlijkverbeterd.Deopgebrachtehoeveelhedenvarieerdenvan 100-150m3/haper keer.

Het transportvan deze terpaarde was economisch slechts mogelijk doordat een
net van waterwegen ter beschikking stond; soms werden zelfs bepaalde terpen via
een speciaal gegraven kanaaltje op dit net aangesloten. Niettemin was de aankoop
en de exploitatie van terpen toch vaak een riskante onderneming en toen op het
einde van devorigeeeuwde kunstmest zijn intrede deed, vond deze typische vorm
van grondverbetering, mede doordat inmiddels de meest gunstig gelegen terpen
warenafgegraven, eeneinde.
c. Deafgraving van duinzandgronden
De afgraving van duinzandgronden in West-Nederland is een geheel ander voorbeeldvangrondverbetering.
Hetbetreft hiervannaturegrofkorrelige zandgronden dietehoogbovenhet grondwater lagen om
geschikttezijnvoorenigevormvanplantenteelt.DegrotevraagnaarzandinWest-Nederland, zowel
ten behoevevan dezichuitbreidende grote steden alsvoor ophoging en verbetering van laaggelegen
kleigronden, alsmededebehoefte aan goedetuinbouwgronden, hebben ertoe geleid, dat deze duinen
opgroteschaalwerden „afgezand".

Veleduizenden ha (VAN DER MEER (1952) vermeldt alleen reeds tussen Leiden en
Haarlem 4000 ha) werden door de afgraving tot nabij het grondwater omgezet in
„zanderijgronden", dieuitermategeschiktwarenvoor detuinbouw, speciaalvoorde
bloembollenteelt. Het transport was ook hier weer economisch mogelijk door vervoerperschip,inhoofdzaak overdeboezemwaterenvanDelfland enRijnland.
d. Debezanding van lage kleigronden
Deafgraving van duinzandgrond geschiedde eveneensten behoeve van bezanding
van laaggelegen kleigronden achter de duinstrook. Door ophoging en vermenging
metduinzand zijnvanlaaggelegen slechtekleigrondenuitstekendetuinbouwgronden
gemaakt.
DebodemkarteringvanVAN LIERE(1948)brachtin het Westland ruim 1000ha van
deze„opgevaren"gronden aan hetlicht.

De ophoging, varierend van 20-100 cm, bedroeg gemiddeld 50 cm. Voor dit grondverbeteringsobjectisduseengrondtransport vanongeveer 5miljoen m3uitgevoerd,gemiddeld overeenafstand van
enkele kilometers.

Ook hier heeft een samenloop van omstandigheden, beschikbaarheid van goede
grond op niet te grote afstand, mogelijkheden voor goedkoop transport te water en
een grote behoefte aan goede tuinbouwgronden, geleid tot een economisch uitvoerbaremethode vangrondverbetering, diemenvermoedelijk op slechtsweinigplaatsen
ter wereldzal aantreffen.
2.3. DE ONTGINNING VAN WOESTEZANDGRONDEN
EN DE BESTRIJDING VANWERKXOOSHEID

De meest omvangrijke toepassingvan grondverbetering in Nederland vond plaats
op de diluviale zandgronden. Omstreeks 1890begon het gebruik van kunstmest algemeen toepassing te vinden, waardoor de ontginning op grote schaal van onze
woeste zandgronden mogelijk werd.
Tezelfdertijd ontwikkelde zich ook de mechanische trekkracht, alsmede de constructie van talvan nieuwe grondbewerkingswerktuigen. Vooral voor demiddelhoge
en hoge zandgronden, dieverschillende gebreken in het bodemprofiel vertonen, was
dit van grote betekenis. Bij de ontginning werd dan ook in toenemende mate een
grondverbetering toegepast, die bestond uit het diep losmaken van de ondergrond,
al dan niet gecombineerd met wijzigingen in het bodemprofiel. Niet steeds is men
hierbij even gelukkiggeweest en teleurstellingenzijn niet uitgebleven.
Aan egalisatie werd aanvankelijk weinig gedaan, vaak beperkte deze zich tot het
afschuiven vanenigebovengrondvandehogerenaardelagereterreingedeelten.
Gedurende de eerste decennia van deze eeuwbegon zich op grond van praktische
ervaringen eencommunisopinio tevormenoverdemeest gewenstewijzevan grondverbetering, die bij de ontginning van onze zandgronden zou moeten worden toegepast. Deze kwam in hoofdzaak hierop neer, dat bepaalde wijzigingen indeprofielopbouwmoestenwordenuitgevoerdincombinatiemeteenegalisatievandeondergrond. In
het bekende podsolprofiel op de middelhoge en hoge zandgronden werd daarbij de
A2-laag (loodzand) verwisseld met de B-laag (koffiezand), terwijl de Al-laag (heideplag) hiertussen werd geplaatst. Op deze wijze werd tevens bereikt, dat een min of
meer verkitte B-laag werd gebroken. Tegelijkertijd werd het maaiveld geheel vlak
gelegd, waartoe echter niet de bovengrond maar de ondergrond van de hogere terreingedeelten verplaatst werd naar de lagere gedeelten.
Voor deze gecompliceerde manipulaties met grond bestonden destijds nog geen
werktuigen en mededoor devaak grillige afwis'seling in bodemgesteldheid was men
voor deze wijze van grondverbetering in dejaren na de eerste wereldoorlog aangewezen op uitvoeringin handkracht.
Het spitten en egaliseren in handkracht was echter ook toen reeds een kostbare
aangelegenheid, die doorgaans de financiele draagkracht van de particuliere ontginnersteboveriging.Dat dezeintensievevormvangrondverbetering in devolgende
decennia op zeer grote schaal zou worden toegepast, was in hoofdzaak het gevolg
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van de belangrijkefinancielebijdragen, die van overheidswege hierbij werden verleend.
Zoalsbekendevolueerdenna deeerstewereldoorlog de opvattingen omtrent werkloosheidsbestrijding van „steun" naar ,,werkverschaffing". En het waren vooral cultuurtechnische werken en dan
speciaal degrondverbeteringen, diebij dezewerkverschaffing een groterol gingen spelen, doordat zij
loonintensief warenenzichuitstekend leendenvoor arbeid door ongeschoolden.
In decrisisjaren na 1930kocht deregering danook nietalleenzelf grotecomplexen grond aan,orn
dezeinhandkrachttedoenontginnen,dochzijbevorderdedoorsubsidiesindearbeidslonenook sterk
departiculiere ontginningen.
In 1938/1939 werden ongeveer 20% van de uitgaven voor werkloosheidsbestrijding besteed voor
,,ontginning"en..herontginning".1UiteenoverzichtvanDE SOET(1954)kan menberekenen datinde
periode 1930-1954door deoverheidruim 1 miljard gulden isbesteed voor het scheppen van aanvullendewerkgelegenheid.Aannemende dat het hierboven genoemde percentage van 20 ook over deze
geheleperiodevantoepassingis(anderegegevensontbreken),dankanmenvoordeperiode1930-1954
becijferen, datviadewerkverschaffing doordeoverheidrond200miljoenguldenin grondverbeteringswerkenisge'investeerd,hetgeenruwgeschatovereenkomt met een oppervlakte van 100000ha.

Het is nu vooral op dit grote „werkverschaffingsproject" dat een typisch Nederlandse grondverbeteringstechniek tot ontwikkeling kwam. Deze techniek vindt zijn
oorsprong bij de ontginning van de woeste zandgronden, waarbij, zoals hierboven
reedswerduiteengezet,overdegehele oppervlakte van het terrein een vrij gecompliceerde verwisseling en vermenging van bepaalde lagen van het bodemprofiel plaatsvond, onder gelijktijdige algehele egalisatie van de ondergrond, waafdoor het maaiveld geheel vlak kwam te liggen.
Menkanwelstellen datin depraktijk altijd eenzekere waarde wordt gehecht aan
vlakkepercelen,aangoeddoorgespittepercelenen aan het behoud van een humeuze
bouwvoor.
Aan deze eisen kon de hierboven beschreven grondverbeteringstechniek ruimschoots voldoen.
Bijdebeoordeling van deze grondverbeteringstechniek zalmenaltijdin aanmerking
moetennemendateen concentratie van veel loonintensieve, dusrelatiefgoedkope, manwekenop een kleine oppervlakteuit een oogpunt van werkverschaffing uitermate
efficientis.
Daaromishetverklaarbaar, datindezesfeer vanwerkverschaffing weinig behoefte
bestaan heeft aan een scherpe landbouwkundige en economische toetsine van deze
grondverbeteringstechniek.
• Detoepassingopgroteschaalvandezegecompliceerde techniek heeft ertoe geleid,
dat een gehele generatie van toezichthoudend en uitvoerend personeel van overheid
en cultuurmaatschappijen hiermede vertrouwd is geraakt.
Hetisdanookevenzeerverklaarbaar, datdezegeperfectioneerde enkostbare vorm
van grondverbetering min of meer automatisch ook op andere gronden werd toegepast zonder dat menzichdaarbij altijd heeft afgevraagd of er over degehele oppervlakte van een object noodzaak bestond voor profielverbetering, voor egalisatie of
voor beide.
°
1

VolgensJaarverslag 1938/39vandeRijksdienst voor deWerkverruiming.
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2.4. GRONDVERBETERING ALSONDERDEEL VAN DE MODERNE CULTUURTECHNIEK

Inmiddels vertoont de cultuurtechniek in Nederland na 1945 een snelle evolutie
als gevolg van het regeringsbeleid en de daaruit voortvloeiende subsidising van cultuurtechnische werken. Enkele belangrijke aspecten van deze evolutie zijn:
a. Deverbredingvandedoelstellingenvandecultuurtechniek van „werkverschaffing"
tot „structurele verbetering van het platteland".
b. De onverminderde betekenis van cultuurtechnische werken voor de aanvullende
werkgelegenheid in tijden en in gebieden met werkloosheid.
c. De sterke toename van het totale investeringsvolume voor cultuurtechnische
werken, van ± 50miljoen gulden in 1947tot ± 200miljoen gulden in 1955.
d. De nog veel sterkere toename van het investeringsvolume voor ruilverkavelingsprojecten, van ± 10miljoen gulden in 1947tot ± 100miljoen gulden in 1956.
e. De ontwikkeling van de ruilverkaveling tot een „Integralmelioration".
f. Deontwikkelingvandegemechaniseerdeuitvoeringvancultuurtechnischewerken.
g. De ontwikkeling van „uitvoering in regie" naar „aanbesteding" van cultuurtechnische werken.
De hierboven summier weergegeven evolutie van de cultuurtechniek weerspiegelt
zich ook in deontwikkeling van de grondverbetering.
De toepassingvan grondverbetering bij de ontginning van woeste gronden maakt
geleidelijk plaats voor de „herontginning", dat is de toepassing van grondverbetering op cultuurgronden. De oorzaak hiervan ligt enerzijds in de sterke vermindering van de oppervlakte woeste grond, die voor ontginning beschikbaar is, en
anderzijds in de steeds toenemende eisen die door de ontwikkeling van de landbouw
aan onze cultuurgrond worden gesteld. Aanvankelijk beperkten zich de „herontginningen" grotendeels tot de zandgronden en de dalgronden. Thans worden echter
over geheel Nederland op gronden van de meest uiteenlopende bodemgesteldheid
dergelijke grondverbeteringswerken uitgevoerd.
Opmerkelijk isnu, dat daarbij doorgaans nog steeds dezelfde techniek wordt toegepast, diebij deontginningvan dewoestezandgronden tot ontwikkeling kwam, nl.
de combinatie van profielverbetering met een algehele egalisatie van het maaiveld,
waarbij geenbovengrond, maar ondergrond wordt verplaatst.
Een enander isook gebleken uit een analyse die op een steekproef was gebaseerd.
Het betrof hier de plannen en begrotingen van 1100willekeurig gekozen grondverbeteringsobjecten, verspreid over geheel Nederland en uitgevoerd in de periode
1948-1954 alsparticuliere objecten met subsidievan de Cultuurtechnische Dienst.
Uit deze analyse bleek, dat geen profielverbeteringen werden toegepast zonder
gelijktijdig ook het maaiveld te egaliseren. De hoeveelheid grondtransport voor
deze egalisaties varieerde van 800tot 1300m3/ha en bedroeg gemiddeld voor geheel
Nederland 1000 m3/ha. Dit zijn vrij omvangrijke egalisaties en de kosten van deze
vormvan grondverbetering zijn dan ook voor meer dan dehelft toe te schrijven aan
deze egalisatie, mede doordat zonder uitzondering bij egalisatie steeds de humeuze
bovengrond wordt teruggezet en de eigenlijke egalisatie met ondergrond plaatsvindt.
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Men kan uit het bovenstaande concluderen, dat de egalisatie met ondergrond een
integrerend deel van de Nederlandse grondverbeteringstechniek is geworden.
Overigens treft men in Nederland, op kleinere schaal, ook nog wel grondverbeteringswerkenaan,dieuitsluitendopprofielverbetering zijn gericht en waarbij dus niet
wordt geegaliseerd.
IndegrootsteomvangisdittypegrondverbeteringtoegepastindeNoordoostpolder,
alwaarvolgensVAN DERMOLEN(1954)overeenoppervlaktevan ± 8000hadeondergrondislosgemaaktenover ± 2600hadoormiddelvandiepploegeneenverwisseling
en/ofvermengingvanlagentot stand,isgebracht. In totaalisdus op ± 20%van de
oppervlakte van de Noordoostpolder profielverbetering toegepast.
OokindeWieringermeerpolderisopvrijgfoteschaalprofielverbetering toegepast.
Elders in Nederland werd na 1945 nogal eens geexperimenteerd met profielverbeteringen door middel van diepploegen, al of niet met overheidssubsidie. Tot een
toepassing van enige omvangis het echter, buiten deZuiderzeepolders, tot dusverre
niet gekomen.
Zeerbelangrijk voor degrondverbetering wasdeontwikkeling van de ruilverkaveling na 1945, die ertoe heeft geleid, dat de grondverbetering werd toegepast met
geheelnieuwedoelstellingen.
De ruilverkaveling immers beoogt binnen een raamwerk van nieuw aangelegde
ofverbeterdewegenenwaterlopen deversnipperde gronden teconcentreren tot grote
kavels. Deze concentratie kan ertoe leiden, dat binnen de nieuw gevormde kavels
groteverschillen in hoogteliggingen/of bodemgesteldheid optreden.
Voor een rationele bedrijfsvoering is het echter niet voldoende, dat versnipperde
grondentoteenkavelwordensamengevoegd;dezenieuwekavelmoetook machinaal
bewerkbaar zijn endegrondmoetvoldoende uniform zijn omin grotere eenheden te
worden geexploiteerd. Aan deze eisen kan slechts worden voldaan door in voorkomende gevallen grondverbetering toe te passen.
Een ander probleem in ruilverkavelingen is het veelvuldig optreden binnen een
ruilverkavelingsproject van goede en slechte gronden. Men kan dan welalleversnipperde gronden van eenbedrijf concentreren in een grotekavel op de goede gronden,
doch niet op de slechte gronden. Een sterke concentratie kan dan slechts bereikt
worden indien de slechte gronden worden verbeterd.
In beide gevallen wordt de grondverbetering in ruilverkavelingsverband primair
dienstbaar gemaakt aan een rationele inrichting van het land en daardoor aan een
rationele bedrijfsvoering. De grondverbetering ishiermede een onmisbaar onderdeel
geworden van die cultuurtechnische werken, die in ruilverkavelingsverband noodzakelijk zijn, om binnen het nieuwe raamwerk van wegen en waterlopen grote, uniforme,goedontwaterdeenmachinaalbewerkbarekavelstevormen.Mennoemtdeze
cultuurtechnische werken tezamen „kavelinrichting".
Dezekavelinrichting kan somsbeperkt blijven tot het dempen van enkele sloten en het opruimen
vaneenvervallen wegtrace.Bij draaiing van dekavelrichting in denieuwe indeling moet echter reeds
het gehele bestaande systeem van ontwatering worden vervangen door een nieuw ontwateringssysteem.
•
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En in gevallen, zoals hiervoor uiteengezet, dient ten behoeve van de kavelinrichting grondverbeteringtewordentoegepast.Dekostenvankavelinrichtingkunnen alsgevolghiervanzeer uiteenlopend
zijn envarierenvan f 500perha tot meerdan f 5000perha. Daarbij ishet speciaal detoepassing van
grondverbetering, die deze kavelinrichting zeer kostbaar kan maken.
De meest vergaande kavelinrichtingswerken voor akkerbouwgebieden werden na 1953uitgevoerd
indeHerverkavelingsgebiedeninZeeland.Door deomvangrijkeegalisatiesdiehiervoor nodig waren
bedroegendekostenvandezekavelinrichtingmeerdan50%vandetotalekostenvandeherverkaveling.

In ieder ruilverkavelingsproject doet zich thans een zeer belangrijk technisch en
economischprobleemvoor, nl. devraagof enzoja opwelkewijze eninwelkemate
ten behoevevan de kavelinrichting grondverbetering moet worden toegepast.
Voor elk project moet daartoe worden nagegaan welke minimumeisen aan het
bodemprofiel enaan deliggingvanhetmaaiveldmoetenworden gestelden opwelke
wijzemetdeminstekostenaan dezeeisenkanwordenvoldaan.
Ook de aanbesteding van grondverbeteringswerken en de gemechaniseerde uitvoering daarvan dwingen tot een veel scherpere omschrijving en berekening van de
aard en de omvang van het grondverzet, dan gebruikelijk en nodig was bij de uitvoeringinregieeninhandkracht.
De gewijzigde, meer economischedoelstellingenvan degrondverbetering,alsmede
degemechaniseerdeuitvoeringdaarvan,doenthanseensterkebehoefte ontstaan aan
een goedeontwerptechniekvoor grondverbeteringsprojecten.
De noodzaak voor de ontwikkeling van een dergelijke ontwerptechniek wordt
mede onderstreept door de grote omvang van de investeringen in grondverbetering.
In dit verbandwerdhiervoorreedsvermelddat in deperiode 1930-1954viaverschillende vormen van werkverschaffing in totaal ongeveer 200miljoen gulden in grondverbeteringswerken werd ge'investeerd. De totale investering in grondverbeteringswerken over deze 25 jaren ligt volgens een ruwe raming in de orde van 300 miljoen
gulden, overeenkomendemet een oppervlaktevanrond 150000ha.
Gedurende de laatstejaren worden ten behoevevan de kavelinrichtingin ruilverkavelingen,alsmedetenbehoevevandeaanvullendewerkgelegenheidperjaar enkele
tientallen miljoenen guldens in grondverbeteringswerken geinvesteerd en hiermede
zal nog vele jaren moeten worden voortgegaan, alvorens de Nederlandse cultuurgrondenvoldoen aan desteedstoenemende eisen,dieeen rationelelandbouw aan de
grond stelt.

2.5. SAMENVATTINGEN CONCLUSIES

1. De grondverbetering omvat die cultuurtechnische werken, welke direct zijn gericht op wijziging van het,bodemprofiel en/of wijziging van de hoogteliggingvan
hetmaaiveld.
2. De thans in Nederland algemeen gebruikelijke vorm van grondverbetering, bestaandeuiteen combinatievanenerzijdsverschillende vormenvan profielverbetering met anderzijds egalisatie van de ondergrond, is zowelnaar haar aard als naar
de omvangvanhaar toepassinguniekin dewereld.
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3. Door de werkverschaffing in de dertiger jaren tot ontwikkeling gekomen bij de
ontginning in handkracht van woeste gronden, isdezetypisch Nederlandse vorm
van grondverbetering thans uitgegroeid tot een mechanisch uitgevoerde cultuurtechnischemaatregel, toegepast bij deverbetering van cultuurgronden.
4. Behalve op de traditionele „verhoging van het voortbrengend vermogen van de
grond" isdezegrondverbetering vooral door haar toepassing in ruilverkavelingen
thansmede,ofsomszelfsinhoofdzaak, gericht ophet scheppenvanbetere mogelijkheden voor een gemechaniseerde exploitatie van het land in grotere eenheden.
5. Hetjaarlijkse investeringsvolumevoorgrondverbeteringswerken inNederland,zowel in ruilverkavelingen als ten behoeve van de aanvullende werkgelegenheid,
bedraagt thans enkele tientallen miljoenen guldens.
6. Doordat de huidige grondverbeteringstechniek grotendeels werd ontwikkeld en
toegepast in een sfeer van werkverschaffing, heeft een scherpe landbouwkundige
en economische toetsing van deze techniek nog niet plaatsgevonden. De praktijk
van onze grondverbetering berust noggrotendeels opempirie.
7. De recente verbreding van de doelstellingen van grondverbetering, de omvang
van haar praktische toepassing alsmede de noodzaak het beschikbare investeringsvolume voor cultuurtechnische werken zo economisch mogelijk te gebruiken, maken de hierboven bedoelde toetsing van de huidige grondverbeteringstechniek gewenst.
8. Indien door middel van grondverbeteringswerken bepaalde doelstellingen met de
minste kosten moeten worden bereikt, dan is het mede in verband met de aanbesteding en de gemechaniseerde uitvoering van deze werken noodzakelijk te
beschikken over een goede ontwerptechniek. Aangezien deze thans nog ontbreekt,
is de ontwikkeling van een ontwerptechniek voor grondverbeteringsprojecten eveneensgewenst.

L I T E R A T U U R OVER D E L A N D B O U W K U N D I G E
BETEKENIS VAN G R O N D V E R B E T E R I N G
3.1. INLEIDING

Bij het bestuderen van de literatuur1 over de landbouwkundige betekenis van
grondverbetering blijkt, dat verreweghet meesteis geschreven over theorieen, praktische ervaringen en onderzoekingen metbetrekking tot hetlosmaken van de ondergrond, al dan niet in combinatie met verwisseling of vermenging van lagen. Voorts
treft men nogenigeliteratuur aan overzeer specifieke vormenvan grondverbetering,
zoals het bezanden vanveengronden enhet bovenbrengen van kalkrijke ondergrond
op kalkarme zeekleigronden.
Overde landbouwkundige betekenis van egalisatie werd weinig geschreven of onderzocht enoverdetypischNederlandsecombinatievanprofielverbetering metegalisatievan deondergrond treft men ookindeNederlandseliteratuur vrijwel niets aan.
Het onderwerp van deze studie, degrondverbetering oplagezandgronden, betreft
een dergelijke combinatie van egalisatie met profielverbetering. Bij deze profielverbetering wordt steeds de ondergrond losgemaakt. Hoewel nu deze gecombineerde
vormvan grondverbetering niet onderzocht is, is het toch van belang na te gaan
wat er afzonderlijk bekend is, zowelvan de egalisatie als van het losmaken van de
ondergrond.
Het navolgende overzicht moest ten gevolgevan de schaarse literatuur over egalisatie en de vrij overvloedige literatuur over het losmaken van de ondergrond noodgedwongen een wat onevenwichtig karakter dragen.
3.2. LANDBOUWKUNDIGE BETEKENIS VANEGALISATIE

Egalisaties kunnen met zeer verschillende doelstellingen worden uitgevoerd. Vanoudsheeftmenopgroteschaalegalisatiewerkenuitgevoerdinirrigatiegebieden, waarbijhetverkrijgen vaneengeperfectioneerde bovengrondsewateraanvoerdevoornaamstedoelstellingwas.
Vanveeljongere datum is de egalisatie in meer humidegebieden, waarbij een perfectionering vandebovengrondse waterafvoeralsvoornaamste doelstellinggeldt.
Tenslottedoetzichinlandbouwgebieden met eensterkgemechaniseerde landbouw
hoe langer hoe meer de behoefte gevoelen om door middel van egalisatie de oppervlakte van het land aan te passen aan de eisen, die hieraan worden gesteld door het
gebruikvan machines en werktuigen.
In bevloeiingsgebieden ishetverkrijgen van eenvoldoende vlakmaaiveld, horizontaal dan wel hellend, een voorwaarde voor het functioneren voor deze bevloeiing.
Devoordelen van egalisatiezijn hierbij blijkbaar zo evident, dat menweinig behoefte
heeft gehad aan nader onderzoek.
1
Dit literatuuronderzoek werd op 1januari 1956afgesloten. In incidentele gevallen isnog gebruik
gemaakt van recentere literatuur.
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De in de Irrigation Advisers'Guide (1951) beschreven voordelen van egalisatie
bijbevloeiingzijn alsvolgtsamentevatten:
1. eengelijkmatigeverdelingvanhetwateroverhetland,
2. een dientengevolge gelijkmatiggewas,
3. eenbesparingoparbeidbijdezegelijkmatigeverdeling,
4. eeneconomischgebruikvanhetwater,ditallesresulterendeinhogereopbrengsten
bij lagere kosten.
Voorts worden in deze publikatie opbrengstverhogingen genoemd van 50-100%,
alshetresultaatvanegalisatie.Dehogereopbrengsten ontstaan doordat egalisatiedie
plekken elimineert dieteweinigof geenwater ontvangen, alsmededieplekken die te
veelwater ontvangen.
•
De landbouwkundige betekenis van de egalisatie in bevloeiingsgebieden ligt dus
geheel in de verbetering en de perfectionering van dewaterhuishouding. De criteria
voordenoodzaakvanegalisatie,alsmededeeisentenaanzienvandewijzewaaropen
demate waarin geegaliseerd moetworden, kunnen concreet geformuleerd worden in
samenhangmet:
1. de topografie,
2. debodemgesteldheid,
3. debeschikbarehoeveelheid water,
4. demethodevanirrigatieen
5. degewassen.
DeAmerikaanseliteratuur overdelandbouwkundige aspectenvandeegalisatieten
behoeve van de wateraanvoer beperkt zich in hoofdzaak tot het formuleren van de
eisenmetbetrekkingtotdemaaiveldsligginginverbandmetbovengenoemde factoren.
Zo geeft bijvoorbeeld MARR (1954) een schematisch overzicht van deze samenhang.
MenbeschiktvoordittypeegalisatiesinAmerikaduswelovereenbepaaldeontwerptechniek.
Vergelijkende proeven omtrent heteffect vandergelijke egalisaties opde opbrengst
werdenindeliteratuurnietgevonden.
Overhet egaliseren ten behoevevan de waterafvoer bestaat enigeliteratuur, die in
hoofdzaak betrekking heeft op deomstandigheden inNoord-Amerika.
KRIJGER (1953)geeft eenbeschrijving van enkelesystemenvan oppervlakte-ontwateringin vlakke ofzwakhellende gebieden met sterke regenval enslecht doorlatende
gronden. Hetbetreft hier systemen waarbij door middelvan egalisatie in combinatie
met deaanlegvan een stelsel van sloten en greppels, percelen worden verkregen van
bepaaldeafmetingen enmetbepaaldehellingen.Hierbijishetdoeleensnelleen gelijkmatige oppervlakteafstroming te bevorderen, waarbij geen plassen in lage terreingedeeltenblijven staan enwaarbij ook geenerosieoptreedt. Uiteraard bestaat hierbij
een bepaalde samenhang tussen intensiteit van de regenval, doorlatendheid van de
bovengrond, hellingvanhetterrein enafstanden van sloten engreppels.Ten behoeve
van dit typeegalisatiesbeschiktmen overeenzekere ontwerptechniek.

17
Een overzicht van recente onderzoeksresultaten en praktijkervaringen met dit type
van egalisatieinverschillende humidegebiedenvan deVerenigde Staten wordt gegeven
door BORDEN (1956).
Het landbouwkundig effect wordt algemeen als zeer gunstig beoordeeld en berust
voornamelijk op het voorkomen van plasvorming in lage terreingedeelten en de daaruit voortvloeiende oogstdervingen en ongemakken bij machinale bewerking. Voor
akkerbouw op gedraineerde kleigronden inOhio vermeldt BORDENb.v.dat aldaar de
lageplekken inhet terrein oogstdervingen vertonen van 25-50 %en dat door egalisatie
degemiddelde opbrengst verhoogd kan worden met 5-20 %.
BORDENisook eenderweinigeauteurs, die het probleem van het verlies van bovengrond vrij uitvoerig bespreekt. Vrijwel overal ter wereld wordt met bovengrond geegaliseerd en de hogere terreingedeelten verliezen daardoor bij egalisatie geheel of ten
dele de humeuze bovengrond. Hij wijst in dit verband op 3 dingen:
a. Niet steeds wordt alle humeuze bovengrond verplaatst en ook geschiedt dit niet
altijd ineens.
b. Door extra bemesting en goede behandeling kan men in enkele jaren de schade
grotendeels herstellen.
,
c. Het voordelige effect van de verbeterde wateraanvoer of waterafvoer, ontstaan na
de egalisatie, is veel groter dan de plaatselijke schade door verlies van humeuze
bovengrond.
BORDEN komt op grond van niet nader aangeduide onderzoekingen, alsmede op
grond van praktische ervaringen in verschillende gebieden, tot de conclusie dat de
extra-kosten, verbonden aan het terugzetten van bovengrond bij egalisatie, in de
meeste gevallen niet opwegen tegen de vaak tijdelijke en geenszins onherstelbare
schade van het verlies van bovengrond.
Hij erkent echter, dat het egaliseren met bovengrond plaatselijk zeer schadelijk kan
zijn envermeldt ook, dat het „top-soil-removalproblem" inbijzondere gevallen, zij het
ook op kleine schaal, weleens wordt opgelost door middel van „stock piling", d.i. het
opzijschuiven van de bovengrond, die na egalisatie van de ondergrond weer teruggeschoven wordt.

Naast de hierboven besproken doelstellingen wordt egalisatie thans mede toegepast
ten behoeve van een doelmatiger gebruik van machines. Het gebruik van machines
steltbijzondere eisen aan degrond, zowelwat betreft de draagkracht alsdeligging van
het maaiveld en devorm en afmetingen van de percelen.
Typerend zijn in dit verband b.v. de onderzoekingen van SMITH (1956) naar de
efficiencyverhoging bij het gebruik van machines door reconstructie van traditionele
„contour strips" tot „parallel terraces".
PINCHES (1957) beschrijft in dit verband als een belangrijke ontwikkelingstendens
bij de landbouw in de Verenigde Staten, de „remaking of the microtopography of
farm fields to eliminate small fields, improve drainage and erosion control and increase
efficiency of operations".

18
Bij de besprekingin hoofdstuk 2.4van detoepassing van grondverbetering bij de
„kavelinrichting"inruilverkavelingen,werdgewezenopeenanalogeontwikkelingin
Nederland.
In de Westeuropeselandbouwliteratuur werden weinigverhandelingen over egalisatie aangetroffen.
Tochmoetmenaannemen,datookinEuropavoor ditdoelalheelwat grond verplaatst is, wantreeds THAER(1810)wijdt aan deegalisatieenkelebeschouwingen.In
hetbijzonder bespreekt hij de bezwaren, verbonden aan het egaliseren met bovengrond, dat blijkbaar indietijd gebruikelijkwas:1
„Een ongemak, hetwelk bij het gelijkmaken dikwijls geheelniet of althans slechts door veel werk
tevermijden is, bestaatdaarin,datmen dehoogtenvanharevruchtbareaardeberooft enerdelaagten
meeoverlaadt.Indienhetnietdoor terugwerpen van de bovengrond te vermijden is, dan moet men
hetdaardoorwedertrachten goedtemaken,dat mendehoogtendoor sterkerebemestingen zorgvuldige bewerkingschadeloos stelt".

Een der oudste omschrijvingen van het nut van egalisatie onder Nederlandse omstandigheden werd door COST BUDDE (1855) gegeven en is na 100jaar nog geheel
actueelenjuist:
„Het nut hiervan op alle,dochvooral op laaggelegenegronden isalgemeen bekend: De hoogten
toch krijgen algemeen te weinig, de laagten te veel vocht en zonder afwatering zijnde, gaan aldaar
dikwerf devruchten geheelverloren".

In deze zelfde publikatie vindt men een eerste aanwijzing over egalisatie van de
ondergrond. Deondergrond werd op dehogedelen door enkele arbeiders vanuit de
ploegvoor zogenaamd „uitgesmeten" en in depot op het geploegde land gezet, op
rillendwarsopdeploegrichting.
Laterwerddezeondergrond overdelagedelengekard,enineendunnelaaguitgespreid,waarnadeoudebouwvoorterplaatsewerdbovengeploegdofgespit.
In deruim 100 jarendienadezebeschouwingvan COSTBUDDEzijn verlopen heeft
depraktijk hetnutvanegalisatieblijkbaar zoevidentgevonden,dataaneengedetailleerdebeschrijving hiervanofonderzoek hiernaarweinigbehoefte heeft bestaan.
Overhetlandbouwkundigeffect vanegalisatieisinNederlandvoorzover konworden nagegaan slechts een onderzoek verricht, dat momenteel nog niet is afgesloten.
Hetbetrefthiereen onderzoekopWalcheren,waarinhetkadervandeherverkaveling
omvangrijkeegalisatieswerdenuitgevoerd.VANDEN BERG(1952)geeftvandit onderzoekeenbeschrijving enenkelevoorlopigeconclusies.
Uit deze beschrijving blijkt duidelijk, dat een bestudering van het landbouwkundig effect van
egalisatieuitermategecompliceerdis, omdatditeffect bemvloedof doorkruist wordt door verschillen
in bodemtype, in drainage, in grondgebruik voor en na egalisatie, in gewas, in wijze en tijdstip van
uitvoenngvandeegalisatieseninbedrijfsvoering nadeegalisatie
Dit onderzoek beperkt zich bovendien tot het bouwland en tot deinvloed van de egalisatie op de
1
Terwillevandeleesbaaxheidzijndezeenvolgendecitaten V ^ T I ^ R ontleendaan deNederlandse
uitgave,bewerktdoorE.C. ENKLAAR.
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gewasopbrengsten. De voordelen van betere bewerkbaarheid, gelijkmatiger gewas, landwinst en verruiming van gebruiksmogelijkheden werden nog niet in dit onderzoek betrokken. Het effect van
egalisatie op grasland op Walcheren werd eveneensdoor VAN DEN BERG C.S.in studie genomen, doch
hierover werd nog niet gepubliceerd.

Niet alleen is er dus weinig bekend omtrent het landbouwkundig effect van de toch
opzeer grote schaaluitgevoerdeegalisaties, ook omtrent detechnische bijzonderheden
van deze egalisaties, zoals de hoogteverschillen die geegaliseerd zijn, de hoeveelheden
grond die getransporteerd zijn, de afstanden waarover dit is geschied, de aard van de
wijzigingen van het bodemprofiel, waarmede deze egalisaties steeds werden gecombineerd, is weinig bekend.
Over vorm en afmetingen van de hoogteverschillen, die in Nederland worden geegaliseerd, isdoor debodemkartering iets meer bekend geworden. Vanwege de nauwe
samenhang, die vaak bestaat tussen bodemgesteldheid en microrelief, is op talrijke
bodemkaarten ook het microrelief van de Nederlandse gronden af te lezen.
EDELMAN (1950) schrijft b.v. over het microrelief van de Nederlandse zandgronden:
,,Vangrootbodemkundigbelangisdetopografievanhet dekzand.Hetmicrorelief van het dekzand
iszwak golvend. De hoogten zijn onregelmatigvan vorm, evenals delaagten. Dezelaatste zijn vaak
afvoerloos. Het gevolg van dezemicrotopografie is,dat deeigenschappen van degronden, voorzover
beinvloed door het grondwater, op korte afstand snel wisselen. Droge en natte plaatsen kunnen vlak
bij elkaar voorkomen".
BURINGH (1951) geeft een duidelijk voorbeeld van een bodemkundige beschrijving
van demicrotopografie in samenhang met de waterhuishoudingvoor delage dekzandgronden nabij Wageningen. Hierop wordt in hoofdstuk 4nog nader teruggekomen.
Hoewel dus in Nederland de bodemkundigen het optreden van hoogteverschillen
wel hebben beschreven en vaak ook hebben verklaard uit het sedimentatieproces van
de betrokken afzettingen, ontbreekt nog een kwantitatieve landbouwkundige en cultuurtechnische beschrijving van devorm en de afmetingen van deze hoogteverschillen.

Voor wat betreft de hoeveelheid grond die bij egalisaties in Noord-Amerika wordt
verplaatst, wordt door MARR (1954) als maximale hoeveelheid in verband met de
rentabiliteit genoemd 1500-1900 m 3 /ha.
TER BRUGGE e.a. (1954) noemen voor Noord-Amerika als normale hoeveelheid
500-1000 m 3 /ha.
In hoofdstuk 2.4. werd voor Nederland als gemiddelde een hoeveelheid van 1000
3
m /ha genoemd.
Omtrent transportafstanden bij egalisatie werden in de literatuur geen gegevens
aangetroffen.
3.3. HET PRAKTIJKOORDEEL OVER DE LANDBOUWKUNDIGE BETEKENIS
VAN HET LOSMAKEN VAN DE ONDERGROND

Het is moeilijk om vast te stellen, wanneer, waar, op welke schaal en waarom men
in de landbouw is begonnen met het losmaken van de ondergrond. De doelstelling
waarmede dit geschiedde is in de loop der tijden sterk gewijzigd.
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Bovendien wordt in de literatuur het losmaken van de ondergrond vaak in een
adem genoemd met het diepploegen, waarbij weliswaar eveneens de ondergrond
wordt losgemaakt, doch waarbij bovendien nog eenverwisseling of yermenging van
ondergrond metbovengrond optreedt.
BENNETT (1939) vermeldt dat reeds in Griekenland ten tijde van HOMERUS een soort van ondergrondsploeg, de,,mischum", zou zijn gebruikt.
BUESS(1950)vermeldt echter een publikatie van ENGELBRECHT volgens welkehet losmaken van de
ondergrond heteerstdoorboereninEngelandwerdtoegepast, alsmedeeenpublikatie van HAMM, die
eropwijst,dateenzekereWORLIDGEreedsin 1677 inEngelandeenondergrondsploeg construeerde.
THAER (1810) vermeldt proeven met diepploegen van een zekere KRETSCHMAR, welke omstreeks
1749nabij Berlijn genomen werden.
BENNETT(1939)vermeldtdat ook inAmerika reedsomstreeks 1750,met name door ELLIOT, werd
gepleitvoor diepploegen, terwijl omstreeks 1850aldaar hetondergronden algemeenwerd aanbevolen.
RINGELMANN(1923)deeltmede,dat in Frankrijk omstreeks 1830door zekere HERICART DE THURY
proeven op grote schaal werden genomen methet ondergronden en met ondergrondsploegen.
STARING (1852)bespreekt deinEngeland verbeterde „grondroerder" van SMITHen wijst er op, dat
deGroningse„molploeg"eenovereenkomstig werktuig is,dat echter alveellanger ingebruik is.

Uitdezeenverschillendeandere,hiernietgeciteerdemededelingenblijkt duidelijk,
datmenzowelinEuropaalsinAmerikaomstreeks 1800reedsopverschillendeplaatsen eendiepere grondbewerking nastreefde. De vraag rijst nu: waarom?
In dit verband is het interessant wat nader in te gaan op de mededelingen van
THAER (1810), omdat hij de moderne opvattingen heeft geformuleerd van de landbouwinEuropainhet beginvan de 19eeeuw.
Overdeproevenvandehierbovenreedsgenoemde KRETSCHMAR schrijft THAER:
„Een in zijnen tijd opzienbarend schrijver, PETER KRETSCHMAR, wilde door dit rioolploegen den
grond bestendig vruchtbaar houden, doordien de ondergebragte laag intussen uitrusten en nieuwe
krachtenverzamelenzou,waarbij dan debraak, deverwisselingvan gewassen en demest geheel overtollig worden zou, zoals dit in zijn Oeconomische Practika, Leipzig 1749, en andere door hem en
anderengeschrevenwerkenbeweerd werd''.

Doelstelling van de grondverbetering in Duitsland omstreeks 1750 zou afgaande
ophet bovenstaandecitaat, dus geweest zijn: het uitschakelen van vruchtwisseling en
bemesting. Voor watbetreft devruchtwisselingwas dit nog niet zo'n onlogischidee.
Ruim 200 jaar later schrijft VANDER MEER (1952) over het diepspitten metverwisselingvanlagen opbloembollengronden:
„Dezebewerkingmoetopgevatworden alseenvruchtwisseling indediepte,diehetmogelijk maakt,
dat ophetzelfdeperceeltamelijk dikwijlshetzelfde gewasgeteeldkanworden,zonder datvan dezelfde
„bouwvoor" gebruik gemaakt wordt".

Voor wat betreft het achterwege laten van de bemesting kon de theorie van
KRETSCHMAR natuurlijk niet goed zijn. THAER verwerpt deze conceptie dan ook.
Nietteminwas THAER,metveletijdgenoten, eensterkevoorstander van hetdiepploe-

gen,echter opgrond van geheelandere overwegingen. Hij wasnamelijk van mening
dat deproduktie in delandbouw aanzienlijk verhoogd kon worden indien men zou
kunnen geraken tot eendikkere bouwvoor enwelomdat:
1. door de diepere beworteling meer planten per oppervlakte konden groeien;
2. minder wateroverlast werd ondervonden;
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3. minder last van droogte werd ondervonden en ten slotte
4. net graan, ook bij welige stand, minder gauw legerde. Zeer concreet stelde THAER ten aanzien van de bouwdikte, dat tussen de 6en 20 cm
iedere toename van 2cm de „waarde" van de grond met 8% deed stijgen. THAER was
hiermede vermoedelijk de eerste schrijver, die een kwantitatief verband legde tussen
bouwvoordikte en opbrengst.
Het diepploegen was dan ook in zijn opvattingen slechts een middel om tot een
grotere bouwvoordikte te geraken en tot in het begin van de twinstigste eeuw blijft
de doelstelling van deze vorm van grondverbetering bij vrijwel alle schrijvers steeds:
het verkrijgen vaneen dikkere bouwvoor.
THAER adviseerde om eens in de 6 of 7 jaar te ploegen „tot de voile diepte tot
welke de vruchtbare aarde reikt".
Hij introduceerde hiermede in feite het profleltype in zijn beschouwingen. Hij zag
namelijk scherp de gevaren van het plotseling bovenploegen van een dikke laag
steriele ondergrond, omdat deze slechts zelden met vruchtbare humus gemengd zou
zijn, „noch door de invloed des dampkrings levendig gemaakt is". Indien^men steriele
ondergrond zou bovenploegen, zouden hieraan volgens THAER grote hoeveelheden
mest dienen te worden toegevoegd, welke hoeveelheden als regel echter niet ter
beschikking stonden. Hiermede verklaarde en voorspelde THAER al in 1810 vele
teleurstellingen, die met het diepploegen reeds waren en nog zouden worden opgedaan.
Hij geeft dan ook alsalgemeen voorschrift, dat op gronden met een dunne humeuze
laag nooit dieper dan 5cm onder deze laag mag worden geploegd.
Volgens APSITS (1935) heeft na THAER in 1863 ook DE GASPARIN een gedetailleerd
kwantitatief verband gelegd tussen bouwvoordikte en opbrengst, terwijl ten slotte
ook de grondbewerkingsproeven van WOLLNY in 1897en 1898tot soortgelijke formuleringen hebben geleid.

De door THAER gesignaleerde noodzaak van een extra bemesting op gediepploegde
gronden zou kunnen worden vermeden, indien slechts de grond onder de bouwvoor
losgemaakt zou worden, zonder deze boven te brengen of te vermengen met de
bovengrond. Het is dan ook begrijpelijk, dat bij het algemene streven naar een diepe
grondbewerking als alternatief op het diepploegen in toenemende mate belangstelling
ontstond voor het „ondergronden", waarmede men wel de voordelen van het diepploegen zou kunnen bereiken zonder zich de hiermede verbonden nadelen op de hals
te halen.
Volgens BUESS (1950) heeft de Londense industrietentoonstelling van 1851 er veel
toe bijgedragen, dat de ondergrondsploeg op het vasteland van Europa bekendheid
verkreeg en met name in Duitsland bij de suikerbietenteelt werd toegepast.
Uit verschillende publikaties blijkt, dat ook in Nederland het streven naar een
diepere grondbewerking weerklank heeft gevonden.
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STARING (1852)pleit voor het eenmaligtoepassen van ondergronden tot een diepte van 40-50 cm,
waarna menjaarlijks door geleidelijke vergroting van de ploegdiepte de bouwvoor zou kunnen verdiepen.Hij vermeldtdetoepassingvanhet ondergronden opBeveland eninGroningen.
Ook ENKLAAR(1863)houdt eensterkpleidooivooreendieperegrondbewerkingenlaatditpleidooi
vergezeld gaan van enkele rentabiliteitsberekeningen, dietot eennettojaarlijks overschot leiden van
f41,50 per ha, waarbij de kosten van het losmaken van de ondergrond a f 26,— per ha over 4 jaar
worden afgeschreven.

Dat men niet alleen dacht aan verdieping van de bouwvoor, maar ook aan een
verbetering van de samenstellingvan de bouwvoor, blijkt uit een betoog van BOER
(1869), die, schrijvende over de zandgronden in Groningen, Friesland en Drente
vermeldt,dat „meermalen min of meerzwareleembanken, dieniet te diepliggende,
tot eenvermengingmetdebovengrond konden worden gebruikt". Hij bepleit echter
voor dergelijke maatregelen „een grondig onderzoek" en „een vast en nauwkeurig
overlegdplan", eensuggestie,dieook heden ten dagenogzijn nut kan hebben.
ANONYMUS (1889) geeft een uitvoerig overzicht van de mogelijkheden, die er in
Nederlandbestaan,omdoorvermengingvanlagentotbodemverbeteringtegeraken.
Overigensschrijft menindietijd tochhet meest overdediepegrondbewerking.
In verschillende vormen, onder andere bij ALLERSHOF (1887),treft men in de tweede helft van de
negentiendeeeuwindeNederlandselandbouwpershetbekendeverhaal aan van devader, dieop zijn
sterfbed zijn tweezonen mededeling doet van een „schat", die in een der akkers begraven ligt. De
zonen gravenjarenlang onverrichterzake in alle akkers, om ten slotte door de welige stand van het
gewas te ontdekken, dat de hun nagelaten „schat" bestaat uit een grotere vruchtbaarheid van de
akker, dieechter slechtsdooreendiepegrondbewerkingkonwordenverworven.Ook spreekwoorden
als„deeerstesteekiskoper,detweedeiszilverendederdeisgoud" zijntyperend voor detoenmalige
opvattingen.
ALLERSHOF (1887) begint met de waarschuwing niet steeds ondiep te ploegen,
anders komt er een „zolder" in degrond, storend voor de beworteling en de waterhuishouding.Hijgeeft verderderaad debouwvoorslechtsgeleidelijk teverdiepenen
vermeldtin dit verbandhet belangvan ondergronden, waardoor men geen „ongare"
grond hoeft boventebrengen,zoalsbij hetdiepploegen.Hij beveelthet gebruikvan
de „grondwoeler" zeer aan.
Het verwisselen van lagen stelt ALLERSHOFuitdrukkelijk afhankelijk van de opbouwvan het bodemprofiel.
Als voorbeeld van een bodemprofiel, waar lagen moeten worden verwisseld, vermeldt hij:
.
„In vele zandgronden vindt men onder de bouwvoor grijs zand en daaronder weder bruin zand.
Ofschoon het grijze zand niet zo slecht isals velen menen, bevat het toch weinig voedende bestanddelen.In den regelishet bruinezand, vooralwanneer het zacht op het gevoel is,beter. Waar dit het
gevalis, kanmendietweegrondlagenmetvoordeelwisselen.Deervaring staaft die bewering".

Vermoedelijk isdit eender oudste beschrijvingen van deverbeteringvan het podsolprofiel op zandgrond, zoals deze in de laatste 30jaar in ons land op zo'n grote
.schaalis toegepast. Merkwaardig is, dat wij desondanks thans over deze vorm van
grondverbeteringnognietveelmeerkunnenzeggendan ALLERSHOFin 1887.
Overigens wijzen verschillende schrijvers er op, onder anderen KRAUSE(1928) en
BUESS(1950),dat voor 1900de „Tiefkultur" slechts op beperkte schaal werd toege-
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past enwelvoornamelijk wegenshet gebrek aan debenodigde extratrekkracht, alsmede wegens het gebrek aan voldoende meststoffen, om permanent een zwaardere
meer producerende bouwvoor te blijven voeden.
KRAUSE (1928) wijst voorts op de vele teleurstellingen, doordat de „Tiefkultur"
verkeerdwerdtoegepast,bijvoorbeeld opgrondendiehieraangeenbehoefte hadden.
Alhoewelcijfers ontbreken, kan men toch welconcluderen, dat er voor 1900weliswaar zeer veel gesproken en geschreven is over het losmaken van de ondergrond
en het diepploegen,maar dat dezemaatregelentochnietinzeer groteomvangdaadwerkelijk zijn toegepast.
De ontwikkeling van de mechanische trekkracht, het gebruik van kunstmest, de
toename van de bevolking en het optreden van voedseltekorten in en na de eerste
wereldoorlog hebben er sterk toe bijgedragen, dat in de eerste decennia van deze
eeuwin dewesterselandbouwgebieden eenhernieuwdebelangstelling ontstond voor
degrondverbetering, met name voor het losmaken van de ondergrond.
InDuitslandorganiseerdein 1910hetD.L.G. deeerste„Hauptpriifung" voor ondergrondsploegen
enwoelers,gevolgddoor eentweedein1924.
Volgens OPITZ (1930) en andere schrijvers is de sterke opleving van de belangstelling voor de
„Tiefkultur" inDuitsland na deeerstewereldoorlog medeontstaan door dezeerpositieve uitspraken
van COLSMANNoverzijn langdurigeervaringen met de „Untergrundlockerung".
In Zwitserland hebben in detwintigerjaren volgens BUESS(1950) depublikatiesvan MARBACH en
JORDIeveneensgeleid toteengrotebelangstellingvoorhet ondergronden.
In Amerika heeft volgens LUTZ (1952) een in 1914verschenen publikatie van KING geleid tot een
toepassing op grote schaal van „subsoiling", terwijl LUTZ tevens melding maakt van een publikatie
van ROTMISTROV,volgens welketezelfdertijd een soortgelijke ontwikkeling in Rusland plaatsvond.
COLSMANN(1923)meendedattengevolgevanhetlosmakenvandeondergrondeen
diepere beworteling ontstond, waardoor een groter deel van de vochtvoorraad van
de grond voor het gewaswerd ontsloten, als gevolgwaarvan een betere vochtvoorziening zou zijn gewaarborgd eri droogteschade kon worden voorkomen of althans
beperkt.
Hij stelde het ondergronden in betekenis op een lijn met de drainage. Zoals de
drainage diende ter voorkoming van wateroverlast, zo diende het losmaken van de
ondergrond ter voorkomingvan watertekort.
Volgens LUTZ (1952) zou blijkens verschillende publikaties ook in Rusland het
ondergronden als een maatregel tegen verdroging worden gezien.
In Amerika zou heteffect vangrondverbeteringvolgensLUTZalsregeltoegeschreven zijn aan vergroting van het vochthoudend vermogen, betere aeratie en door
betere doorlatendheid minder afspoeling enerosie.

Uit het voorgaande blijkt, dat men na 1900bij het losmaken van de ondergrond
de bouwvoordikte buiten beschouwing gaat laten en dat men in deze maatregel
steeds meer gaat zien: een middel om bepaalde gebrekenof vermeendegebreken van
deondergrondteverhelpen.Geleidelijk begintzichhetbegrip „storende laag"te ontwikkelen, al is voorshands niet duidelijk wat er precies gestoord wordt. Men denkt
aanvankelijk vooral aan de waterhuishouding.
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Ondanks de gewijzigde theorieen omtrent de verklaring van het effect van deze
grondverbetering,zijn er ookin dezeeeuwtot opdehuidigedagveleuitsprakengedaan,dieer opwijzen, dat men dezegrondverbeteringziet alseen belangrijk middel
tot een produktieverhoging in de landbouw.
COLSMANN(1923)schreef in dit verband:
„Die richtigeAnwendung der Untergrund Kultur kann unsere Ertrage erheblich steigern und die
Ernten sichern; wir konnen bei ihrerallgemeinen Einfiihrung in Deutschlandmit einerProduktionsvermehrungvonmindestens25% rechnen".
KRAUSE (1928) doet zelfs de uitspraak, dat het losmaken van de ondergrond de

mogelijkheid geeft:
„das, was wir an Ausdehnung der Ackerflache durch den Friedensvertrag verloren haben, durch
Vertiefung derwirksamenBodenschicht zuriickzugewinnen".
OPITZ (1930)geeft dan ookdeopvattingvanverschillendetijdgenoten weermetde
uitspraak:
„Wo esnach Inkulturname derzurBebauung geeignete Landes noch an Bodenoberflachefehlt, da
ist,sosagtman, dieVermehrungdesKulturbodens gleichwohlnoch moglich, indemman den Untergrund erschlieszt, wofiir neben den Anbau von Tiefwurzlern, die tiefe Lockerung das vornehmste
Mittel bietet".

De hierboven geciteerde uitspraken zijn echter ook fel bestreden. Toen na 1900
hetlosmakenvan deondergrond zo sterk gepropageerd en toegepast werd, is ook in
toenemendemateonderzoekverricht,zowelnaarheteffect vandezegrondverbetering
als naar de verklaring van dit effect. In paragraaf 3.4. zal op dit onderzoek nader
worden ingegaan. Hier moge slechts worden vermeld, dat vele onderzoekers de betekenisvan dezevormvangrondverbetering sterkin twijfel trokken en dat medeals
gevolghiervan demeest uiteenlopende opvattingen elkaar afwisselden.
REMY, geciteerddoor OPITZ(1930),slaaktdan ook deverzuchting:
„Es wechselt bekanntlich seit mehr als einem Menschenalter iibertriebene Begeisterung fur Tiefkultur fast gesetzmaszig mitebensowenigbegrundeteRuckschlagen ab.
Augenblicklich(1928)befindenwirunsineinemDepressionsstadium, dievieledieTiefkultur wegen
dermitihrerAusfiihrungverbundenen Aufwandsteigerung, derkeineoderkeineausreichende Mehrertragegegeniiber stehen,ablehnenzumussenglauben.Ja, sogar Ertragsverminderung sindalsFolge
derUntergrundkultur nicht selten.
Man schreibt aber dem System zur Last, was in falscher Ausfiihrung oder Anwendung am verkehrten Ort begrundet ist".

En ten slotte nog een meer recente uitspraak van een van de directeuren van de
Caterpillarfabrieken in 1952,geciteerd door TER BRUGGEe.a. (1954):
„Voor het behouden van hetzelfde voedingspeil van de bevolking in de Verenigde Staten moeten
jaarlijks 6millioen acres worden ontgonnen. Dit is op den duur niet vol te houden. Tot nu toe heeft
men het dus gevonden door te ontginnen. Men heeft het zogenaamd in de lengte en de breedte gezocht.Detijd isechternietvermeerdatmenhetindederdedimensie,dedieptezalmoetenzoeken en
dit betekent „subsoiling" en „subtillage". Men zal dus de bouwvoor moeten verdiepen en op deze
maniereengroter deelvan debodem ter beschikking stellen van de plantenwortels".

In iedergevalstaatvast,dat voor deverkoopvanmechanischetractie enwerktuigen een toepassing op grote schaal van een diepere grondbewerking van grote be-

25

tekenis is. Reeds COLSMANN (1923) wees er op dat bij algehele doorvoering van de
„Tiefkultur" de bestaande trekkracht op delandbouwbedrijven verveelvoudigd moest
worden en dat dus hiervan niet alleen de landbouw, maar ook de industrie zou
profiteren.
De hierboven geciteerde uitspraken berusten vrijwel zonder uitzondering op incidentele praktijkervaringen en daaruit afgeleide, doch niet experimenteel bevestigde
theorieen. Met BUESS (1950) kan dan ook worden vastgesteld, dat degehele ontwikkeling van„Tiefkultur" op empirie berust.

3.4. H E T ONDERZOEK NAAR DE LANDBOUWKUNDIGE BETEKENIS
VAN HET LOSMAKEN VAN DE ONDERGROND

Na 1900 is met betrekking tot het losmaken van de ondergrond vrij omvangrijk
onderzoek verricht, zowel in Amerika als in Europa. Vastgesteld zal moeten worden
in hoeverre het onderzoek de hierboven geschetste opvattingen met feiten heeft kunnen staven.
Het ligt voor de hand allereerst na te gaan, welke beschrijving de bodemkundigen
hebben gegeven van die lagen in het bodemprofiel, die in het bijzonder het object
van grondverbetering zijn.
Uit ieder bodemkundig handboek blijkt, dat vrijwel overalter wereld gronden voorkomen, waarvan het bodemprofiel bepaalde gebreken vertoont.
Het meest voorkomende gebrek is vermoedelijk het optreden van harde, althans
voor plantewortels onvoldoende toegankelijke en/of voor water en/of voor lucht
onvoldoende doorlatende lagen. In ieder geval verkrijgt men de indruk, dat hierover
het meeste is gepubliceerd.
ROBINSON (1949)beschrijft, hoevrijwel overal deboeren aan dezestorende lagen een naam hebben
gegeven.In Duitsland „Ortstein",inEngeland „foxbench", inZuid-Afrika „ouklip" in andere delen
vanAfrika „murram", inPalestina „nassas" en in Cuba „mocarrero".
Voor Indonesie kan hieraan nog toegevoegd worden de „padas" of „tjadas", terwijl in Nederland
bekend zijn „bank", „rots", „pik" eneenaantal anderelokalenamen.

De Amerikaanse Soil Survey Staff noemt in haar bekende Soil Survey Manual
(1951) deze speciale formaties in het bodemprofiel „pans" en maakt daarbij onderscheid tussen:
1. Indurated or cemented pans
waarmede lagen worden aangeduid, waarin het materiaal als gevolg van bepaalde
chemische of colloidchemische processen verkit is met een bepaald bindmiddel,
dat, afhankelijk van de omstandigheden, kan bestaan uit:
a. ijzer, zoals bijvoorbeeld bij laterietgronden;
b. ijzer, gecombineerd met organische stof, zoals bijvoorbeeld bij podsolgronden
en voorts
c silicaten, al dan niet gecombineerd met ijzerverbindingen en
d. kalk, al dan niet gecombineerd met silicaten.
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2. Noninduratedpans orfragipans
waarmede lagen worden aangeduid met een zeer dichte pakking van de korrels,
zonder dat dezeverkit zijn.
3. Claypans
waarmede lagen worden aangeduid, die zich van de bovenliggende lagen onderscheidendooreenhoogofalthanshogerkleigehalte.Dezelagenkunnen ontstaanzijn:
a. in situ, door inspoeling van kleidelen uit bovenliggende lagen dan wel door
verweringsprocessen in delaagzelf, ofwel
b. tijdens de afzetting van de grond door sedimentatie van materiaal met een
hogerkleigehalte.
Aan deze globale indeling, die betrekking heeft op van nature gevormde discontinui'teiten in het bodemprofiel dient nog te worden toegevoegd, dat ook ten gevolge
van antropogene invloeden storende lagen in het bodemprofiel kunnen ontstaan.
Zokan volgens EDELMAN(1941)bevloeiingaanleiding geventot vorming van storendelagen,terwijl bijvoorbeeld ook bekend is,dat tengevolgevan het ploegen opeenzelfde diepte of onder natte omstandigheden „ploegzolen" kunnen ontstaan. Deze
zijn onder andere door KILBINGER (1938) beschreven.
Afgezien van deze antropogene invloeden is het ontstaan van bijzondere lagen in
een bepaald bodemprofiel een onderdeel van de genese van dit profiel en volgens
SoilSurvey Manual (1951)zijn dergelijke lagen vaak mede een belangrijke indicator
voor deaard vanheibetreffende procesvan bodemvorming. Het isdaarom begrijpelijk, dat het pedologisch onderzoek met betrekking tot deze bijzondere lagen in de
bodem vooral werd gericht op de bodemgenese en de bodemclassificatie en dat
grotendeels voorbij werd gegaan aan deinvloed, diedeze lagen direct of indirect op
deplantegroei hebben.
Doordat „criteria" voor het „storend karakter" van dergelijke lagen ontbreken,
doet zichthansdemoeilijkheid voor, dat binnen bodemkundig zeer scherp geformuleerdeprofieltypen het storend karakter van eenbepaalde laag sterk kan varieren.
Men denke in dit verband bijvoorbeeld aan de B-laag in de bekende middelhoge
heidepodsolprofielen, die meer of minder of in het geheel niet als oerbank „ontwikkeld" kan zijn.
Bovendien hebben deze „storende" lagen op zichzelf vaak een dusdanig grillige
verbreiding, dat zij ook om deze reden op bodemkaarten van een gangbare schaal
doorgaans niet kunnen worden weergegeven. Zo heeft b.v. BURINGH (1951) voor de
lagedekzandgronden nabij Wageningen op een detailkaartje 1:5000dit grillige verloopvaneenoerbank cartografisch weergegeven. Opdelegendavanzijn bodemkaart
1: 10000ontbreekt dezeformatie echter, omdat hiervoor de gebruikelijke intensiteit
van dewaarnemingen onvoldoende is.
Het onderzoek inzake degenese endebodemkundige classificatie van harde lagen
blijft hieruiteraard buiten beschouwing. Verwezen mogeworden naar de betreffende
literatuur, waarvoor ieder bodemkundig handboek aanknopingspunten geeft. •
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In het navolgende zal thans nader worden ingegaan op het onderzoek naar de
bodemfysische eigenschappen van harde lagen en naar hun invloed op de plantegroei.
De eerste resultaten van systematisch onderzoek naar het landbouwkundig effect
van grondverbetering zijn afkomstig uit Amerika. Aan een overzicht van LUTZ (1952)
wordt in dit verband het volgende ontleend:
NOLLvondin1912-1913 inPennsylvaniabij diepploegproevenvoordegewassenmai's,haver,gerst,
tarweenluzernegeenmeeropbrengsten,
HASTINGS en LETTEER constateerden in 1913 in Texas bij proeven met ondergronden voor de
gewassen mai's,katoen,haver geensignificantemeeropbrengsten, terwijlevenmin eenverhogingvan
hetvochtgehaltevandegrondkonwordengeconstateerd.
MOSIERenGUSTAFSONvondenin 1915 inIllinoisbijproevenmetondergronden opleemgrondmet
kleiindeondergrondvoorhetgewasma'isover8jaareengemiddeldeopbrengstdalingvan2,7bushels/
acre.
RICKSvondin 1915 in Mississippi opHouston claybijproevenmetondergronden voormai's een
opbrengstdaling.
CHILCOTT en COLE (1918) geven een overzicht van uitgebreide onderzoekingen naar
het effect van ondergronden en diepploegen op de opbrengst van verschillende gewassen en op de vochthuishouding van de grond op een twaalftal plaatsen in de
Great Plains.
Op grond van de resultaten van deze proeven, alsmede op grond van andere onderzoekingen in Amerika en Zuid-Rusland, komen zij tot de conclusie dat:
..Yieldscannotbeincreasednortheeffectsofdroughtmitigatedbytillagebelowdepthofordinary
plowing.
Thequitegeneralpopularbeliefintheefficiency ofdeeptillageasameansofovercomingdrought
orincreasingyieldshaslittlefoundationoffact,butisbasedonmisconceptionsandlackofknowledge
of the form and extent of theroot systemsof plants andofthebehaviorand movementof waterin
thesoil".
BENNETT (1939) heeft in zijn bekende standaardwerk het ondergronden en het
diepploegen niet zozeer beschouwd vanuit het oogpunt van verhoging van gewasopbrengsten, maar vanuit het behoud van de bestaande gewasopbrengsten door het
voorkomen van erosie.
In dit verband vermeldthijdegunstigeresultaten vanhet ondergronden inCalifornia opbodemprofielenmeteenhardecompactelaagindeondergrond.Heteffectbestondineenverhoogdeverticale
doorlatendheid,eenhierdoorverminderdebovengrondseafstromingenerosie,eenverhoogdevochtvoorraadinhetprofielenhierdoorhetbehoudvangoedeoogsten.EenorienterendeproefinWyoming
bevestigdedezepraktijkervaring. Hetfeitenmateriaalisergsummier.
BENNETT meent echter op grond van zijn onderzoekingen in Cuba, dat het

ondergronden slechts effect kan hebben op droge harde „breekbare" lagen en niet op natte,
losse, korrelige ofplastische lagen.
Over het diepploegen vermeldt BENNETT nog de gunstige resultaten in de Great
Plains, waar door het bovenploegen van zware-ondergrond en vermenging hiervan
met de losse zandige bovengrond winderosie kon worden voorkomen.
BENNETT'S conclusie in 1939 ten aanzien van het ondergronden is:
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„The general trend of experimental work in the U.S.hastended to discourage the practice of subsoiling, especially from the standpoint of its effect on cropyields. Yet definite succes obtained under
certain conditionsindicates that insufficient information on thesubject isavailable for thecountry as
a whole".
MIDDLETON (1952) concludeert met betrekking tot het effect van het losmaken van
de ondergrond:

„While many studies have been made, very few reports have been published, primarily because
soils, giving an increase in production equal to or greater than the cost of the operation seem to be
rather limited in extent".
LUTZ (1952)komt opgrond van de overwegend negatieveresultaten van de proeven
over het losmaken van de ondergrond tot de conclusie, dat:

„(1)the subsoilconditionsstudied werenot limitingfactors inplantgrowth, or
(2)themethodsoftreatmentsusedwerenot satisfactory."

Uit de literatuur blijkt, dat men aanvankelijk in de Verenigde Staten als enige
maatstaf voor het effect van het losmaken van de ondergrond de gewasopbrengst
heeft gehanteerd, waarbij nog opgemerkt moet worden, dat al het onderzoek betrekking heeft opbouwlandgewassen.
Nu heeft men bij deze proeven, die vrijwel steeds bestonden uit de vergelijking van
wel- en niet behandelde perceelsgedeelten, nooit tevoren duidelijk kunnen vaststellen,
of de ondergrond een „storend" karakter droeg, waardoor deze storingen precies
werdenveroorzaakt enofdeoorzaak van dezestoringen door detoegepaste bewerking
ook was geelimineerd.
Mede door verschil inbodemgesteldheid, in gewassen, in behandeling van grond en
gewas en verschil injaarlijkse klimaatschommelingen, vertoonden de uitkomsten van
deze proeven grote variaties en kon met deze proeven niets bewezen of verklaard
worden.
Het kernprobleem blijkt te zijn, hoe men moet constateren, of een bepaalde laag
„storend" is.
De gebruikelijke bodemfysische karakterisering van de grond door middel van
granulaire samenstelling, porienvolume, doorlatendheid enz. kan in dit opzicht nog
niet zonder meergei'nterpreteerd worden.
Bovendien kan, indien men chemische en biologische factoren buiten beschouwing
laat, volgens SHAW (1952) het storend karakter van een bepaalde laag toch nog door
4 verschillende oorzaken, of een combinatie daarvan, ontstaan, nl. door:
1. de waterhuishouding,
2. de luchthuishouding,
3. de temperatuurhuishouding,
4. de mechanische weerstand tegen de plantewortel.
Het zoeken naar bodemfysische criteria voor de noodzaak van het losmaken van
de ondergrond stuit af op een gebrek aan fundamentele kennis betreffende de samenhang tussen plantegroei en bodemgesteldheid.
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Het Joint Committee on Soil Tilth, geciteerd door SHAW (1952) rapporteert in dit
verband:
„Before we can make real progress, we must know what soil physical state is desired for a given
crop under specified climatic conditions.
We must beableto measurethe changesproduced insoiltilthbyour different management practi-

Geheel in overeenstemming hiermede schrijven NICHOLS en REAVES (1955) het teleu^stnende v e rloop van het onderzoek naar de landbouwkund.ge betekems van het
losmaken van de ondergrond toe aan:
the failure to determine and evaluate
(a)"thesoilphysicalconditions at thetimetillageforces were applied,
(b)theeffects produced bytheseforces and
(c) thedurability oftheseeffects under givenclimateandtraffic .

De recentere onderzoekingen in Amerika dragen dan o o f c ^ *u*r

^

f

^

S

— ' * WCl^ E ^ C I S K S E ™ .Jkleve„:
1. De gemetenweerstanden ineenzeitaegroi
deze lfde gronden zeer moeihjk is.
van weerstanden in y ^ ^ . ^ ^ ^ ^ Z ^ J i S c . de plantewortels ondervinden
2. De gemeten weerstanden zijn geen_maama
^ ^ ^ d e w o r t e l g r o e l m s t a at
enwelomdat deworteltoppenvochtigzijnenide>pia
istot verplaatsingenplaatselijke concentratievan vocht.

, •„ A
, w nnderzoekinsen, die voor de grondverbetering van
Er zijn nog v e r s c h t l l e n d e : a n d e r ^ ^ ^ ^ d a t m e S n i n Amerika op het
grootbelangzijn• ^ ^ ^ ^ ^ i s c h ^ p p e l i j k e grondslagen van de
standpunt staat, dat het omte z o f n f
h d e o n d e r z o e k n a a r het verband tussen
gn^verbctenngnauwisverwe^^^g
^ verschenen hand.
Qnder ^
„Soil P h y ^ J ^ ^ ^ w % ^ L f tc c' l v a n de ontwikkeling van dit onderzoek
boek onder redactie van SHAW (liOA) g
een duidelijk beeld.
^nstateren dat de hierboven bedoelde criteria
Hier moge worden volstaan meU
^
^
^
^
e f f e c t v a n h e t losmaken
voor de beoordeling van de n o o a z i * a
,
d e n g e f o r r r i U leerd en dat overigens
^ " ^ Z ^ ^ S ^ Z t o *
in g de meeste gevallen geen aanhet onderzoek naar het eneci van g
toonbare opbrengststijgingen heeft opgeleverd.
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Een der eerste onderzoekers die zich in Duitsland bezig heeft gehouden met het
onderzoek inzake het losmaken van de ondergrond, was HOLLDACK (1929).
Reeds direct wees hij op denoodzaak de grond voor en na de bewerking kwantitatief
te beschrijven, de verschillen in opbrengst niet alleen temeten, maar ook te verklaren
en ten slotte criteria te formuleren om het effect van deze grondverbetering te voorspellen.
HOLLDACKheeft het probleem dus, vroeger dan in Amerika, duidelijk gesteld: Hij
beperkte zich echter bij de kwantitatieve beschrijving van de grond tot de bekende
diagrammen van deprocentuele verdelingvan grond, water enluchtin de verschillende lagen van het profiel.
De door HOLLDACK aangegeven methode van onderzoek is in Duitsland op grote
schaal toegepast door MERBITZ en VON NITZSCH (1936a).
ZowerdenondermeerinKurmarkenZuidwest-Pommerenop9plaatsenproeven genomen omhet
effect vanhet ondergronden op degewasopbrengsten na tegaan.De opbrengsten werden in 4-8 herhalingen bepaald, terwijltevensaanhet begin enaanhet eindevan degroeiperiode een grond-waterluchtdiagramvanhetbodemprofiel werdgemaakt.
Hetresultaat van dezeproevenwas:
1. Duidelijke meeropbrengsten, gemiddeld 16% varierend van 10-25%, zowel voor aardappels en
suikerbieten alsvoor haver en wintertarwe.
2. Toename van dehoeveelheid vocht inhet profiel gemiddeld met 36mm.
3. Netto-meeropbrengst gemiddeld 80-90 RM/ha.

Het criterium voor de noodzaak van ondergronden was volgens MERBITZ en VON
van een laag met een porienvolume van 40% of
lager.
In een andere, onder meer door RUSSELL en KEEN (1938) geciteerde publikatie
stelt VON NITZSCH zelfs dat met elke verhoging van 1% porienvolume de oogst met
2\ a 3% kan worden verhoogd.
Volgens BUESS (1950) e.a. moet echter dejuistheid van het door MERBITZ en VON
NITZSCH geformuleerde criterium voor de noodzaak van losmaken van de ondergrond, uitsluitend gebaseerd op totaal porienvolume, in twijfel worden getrokken,.
omdat in het algemeen de structuur van de grond niet uitsluitend met het porienvolumekanwordengekarakteriseerd.Eenzelfde porienvolume heeftvoor verschillende
gronden, bijvoorbeeld zand en klei, een totaal verschillende betekenis, mede omdat
de verdeling van het porienvolume over wel- en niet-capillaire porien en het aantal
en de vorm van dezeporien van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.
NITZSCH (1936b) de aanwezigheid

In tegenstellingmet deduidelijke invloed op porienvolume en gewasopbrengst bij de proeven van
VON NITZSCH vond OPITZ (1930) bij driejarige proeven met suikerbieten, aardappelen, erwten,
winterrogge, zomergerst en vlas uitgevoerd op „lehmiger Sandboden" geen opbrengstverhoging en
geenvergrotingvanhetporienvolume door ondergronden, ofschoon hij dezelfde methodiek toepaste.
Opzichzelfisditresultaatuiteraardnietinstrijd metdeopvattingen van VON NITZSCH.
Ook APSITS(1935)vermeldt teleurstellende resultaten van proeven met diepploegen en ondergronden,genomeninLetland enZuid-Rusland.

Mede naar aanleiding van een uitspraak van VON NITZSCH, geciteerd door MATHY
(1940), volgens welke op meer dan de helft van het Duitse akkerbouwareaal oogstdepressiesoptredentengevolgevan „Pflugsohlenerkrankungen" of „Allgemeinverdich-
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tungen"zijn in 1937 en 1938door het Reichskuratorium fiir Technik in der Landwirtschaft, tezamen met de „Landesbauernschaften" in verschillende gebieden van
Duitsland uitgebreide proeven genomen over het effect van ondergronden.
Het effect op de gewasopbrengst varieerde van -14% tot +52 %, doch bedroeg
gemiddeld +10a20%. Op grond van porienvolumebepalingen en doorlatendheidsmetingen werd ten gevolge van het ondergronden in het algemeen een geringe vergrotingvandedoorlatendheidvoorwatergeconstateerd.
MATHY (1940),die dezeproevenbeschrijft, wijst echter op het feit, dat de fysische
factoren zoals vocht- enluchtgehalte en doorlatendheid voor water en lucht, slechts
eendeelvan het effect kunnen verklaren.Even belangrijk ofnogbelangrijker zijn de
schadelijke gevolgen van een storende laag voor de biologische en chemische processen, omdat deze sterk bei'nvloed worden door de water- en luchthuishouding en
dehiermede samenhangende temperatuurhuishouding.
In dit verband moet gewezen worden op een onderzoek van SCHNEIDER (1940)naar deinvloed van
een ploegzool op de beweging enverdeling van opneembarekali en fosfaat. Hij vond dat het breken
van een ploegzool een verplaatsing van kalienvooralvanfosfaat naar dehieronder gelegen laag ten
gevolgehad. Hij toonde dusaan, dathetbrekenvaneenstorende laag ookinvloedkan hebben op de
bewegingenverdelingvan oplosbareplantenvoedingsstoffen boven dezelaag.

Eengeheelanderemethodiekistoegepastdoor HEYL(1942),dieterverklaringvan
het effect van grondverbetering naast de water- en luchthuishouding ook dedoordringbaarheid van degrond voor wortels in zijn onderzoek betrekt. Als maatstaf hanteert hij het droog-wortelgewicht (dwg)per 1000cm3grond. Hij toonde aan dat het
ondergronden voor aardappelen, voederbieten en suikerbieten een toename van het
dwgtot gevolghad, varierendevan22-61%.
GORBING (1944) gaat nog verder en meent zelfs, dat het bewortelingsbeeldalleen
reedseen scherpcriteriumvoor denoodzaakvangrondverbetering geeft. Hij schrijft
in dit verband:
„Stetsund ausnahmslosistdieWurzeldasgetreueSpiegelbild der Struktur;esistmirin tausenden
von Querschnitten mit demSpaten immerwieder bestatigt worden.Dies ist sogewisz, daszman vom
Wurzelbild her die Diagnosen der Bodenbearbeitung und der nachfolgenden Masznahmen stellen
kann".

Denoodzaakvan hetlosmakenvandeondergrond en dediepte tot waar dit moet
gebeuren,moetvooriederindividueelbodemprofielwordenvastgesteldmetdebovenomschreven „Spatendiagnose". Iedere door de beworteling geindiceerde storende
laagmoet tot 3 cmeronderworden gebroken,aldusGORBING.
Alhoewel debewortelingeenbelangrijk hulpmiddelkanzijn bij hetvaststellenvan
denoodzaak voor grondverbeteringenbij deverklaringvan heteffect hiervan, moet
tegenover deverregaandeuitspraakvan GORBINGdenodigereservein acht genomen
worden.
Nog buiten beschouwing gelaten, dat GORBING zijn uitspraak niet toelicht met
onderzoeksresultaten, gaat deze uitspraak voorbij aan twee belangrijke punten:
1. Gebrekenbij de beworteling behoeven niet alleen aan bodemfysische oorzaken
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te worden toegeschreven. Ook bodemchemische of biologische factoren kunnen
een rol spelen.
2. Tussen beworteling en opbrengst behoeft geen vast verband te bestaan.
Proeven van BUSHNELL (1941)toonden bijvoorbeeld aan, dat een toename van de beworteling ten
gevolge van ondergronden voor aardappelen geen opbrengstverhoging ten gevolge had, terwijl
JONKER(1958)ookvooranderegewassentotdezeconclusieisgekomen.

In Zwitserland vertonen de oudere onderzoekingen over het losmaken van de
ondergrond volgens BUESS(1950)hetzelfde wisselvallige beeld als elders. BUESS schrijft
dit dan ook toe aan de gecompliceerde aard van het systeem grond-plant en aan het
ontbreken van een „Methodik zurDiagnostizierung vonverdichteten Bodenhorizonten".
Hij verwerpt de criteria die in dit verband door VON NITZSCH en door GORBING zijn
geformuleerd.
BUESS concentreerde zijn onderzoek op deze „Diagnostizierung" en heeft daartoe
behalve de verdeling grond-water-lucht vooral de doorlatendheid voor lucht bepaald
enhiervoor eenspecialeapparatuur ontwikkeld. Eencomplicatievormtde omstandigheid dat de doorlatendheid voor lucht sterk varieert met het vochtgehalte.
Niettemin heeft BUESS door middel van verschillen in doorlatendheid voor lucht
discontinuiiteiten in het bodemprofiel kunnen aantonen en hiermede de „dichtheid"
van een laag op deze wijze in een getalwaarde kunnen uitdrukken.
Bij uitgebreide driejarige veldproeven op 5 plaatsen in Zwitserland naar het effect
van ondergronden op de gewasopbrengst heeft hij echter noch voorhakvruchten noch
voor granen een meeropbrengst kunnen vaststellen. In de meeste gevallen heeft hij
echter met zijn karakterisering van de bodem ook geen verdichte lagen kunnen vaststellen en evenmin een wijziging hierin.
BUESS heeft door dit laatste zijn normen voor een verdichting van de bodem niet
kunnen toetsen aan gewasopbrengsten en daarmede is het probleem van de „Diagnostizierung von verdichteten Bodenhorizonten" onverminderd blijven bestaan. Het
onderzoek van BUESS geeft echter wellicht aanknopingspunten voor verder onderzoek, indienzijn methodiek toegepast zou worden op gronden met meer uitgesproken
verdichte lagen en met een duidelijker invloed van het losmaken van de ondergrond
op grond en gewas.
In de Engelse literatuur werd een mededeling gevonden van E. W. RUSSELL en
(1938) over een diepploeg- en een diepspitproef in Rothamsted. Bij beide
proeven kon voor suikerbieten geen meeropbrengst worden geconstateerd. Het waren
echter eenjarige proeven. Deze onderzoekers geven echter blijk, voor dezelfde fundamentele moeilijkheden te staan die ook elders werden ondervonden:
KEEN

„A fundamental trouble in tryingto determinetheseconditions (... under whichthese cultivations
willbe markedlybeneficial)....is thatitis notyetknownwhatcultivationoperationsare reallyintended
to do. Their main visual results can be described but there is no generally recognized method of
assessingtheagriculturalusefulness of anyparticular operation".

E. J. RUSSELL (1950) vat de stand van de kennis als volgt samen:
„Theimportance ofthedepthtowhichthesoilisloosenedhasnot beenestablished yet".
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Ook in Nederland is enig onderzoek verricht naar de landbouwkundige betekenis
vanhet losmaken van deondergrond.
Hetbetreft hierechtergrotendeelspraktijkproeven, dievaakmedealsdemonstratie
bedoeld waren en waarvan men de resultaten, voorzover gepubliceerd, doorgaans
aantreft in dejaarverslagen van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
In totaal werden van 77min of meer uitgebreide proeven met ondergronden, diepspitten of diepploegen op zeeklei, zand- en rivierkleigronden, de gepubliceerderesultaten gevonden. Deze proeven
hebbenvrijwelzonderuitzonderingbetrekkingopbouwlandgewassen.Bij40%vanhetaantal proeven
werden opbrengststijgingen waargenomen, bij eveneens 40% werden geen verschillen waargenomen,
terwijl 20% van het aantal proeven een opbrengstdaling vertoonde. De meeste positieve resultatenwerdennogopdezeekleigronden aangetroffen.

Deze Nederlandse onderzoekingen hebben echter weinig bewijskracht. Meer dan
de helft van de proeven blijkt betrekking te hebben op eenjaar en een gewas. De
overigeproeven hebben hoogstens2a 3jaar geduurd.Voortswerdenin verrewegde
meeste publikaties noch de grondwaterstand, noch het bodemprofiel, noch een bodemfysische karakteriseringhiervan,nochdeaardderteweeggebrachteveranderingen
beschreven. In dit opzicht is het Nederlandse onderzoek achter bij het buitenland,
maar praktisch maakt dit niet zoveel verschil uit, omdat men in overeenstemming
met het buitenland ook voor Nederland kan concluderen, dat meeropbrengsten van
10a 20%mogelijk zijn, doch evenzeer geringere of zelfs negatieve resultaten, zodat
ook in Nederland nog steeds onzekerheid bestaat over het effect van dergelijke profielverbeteringen.
Een der weinige Nederlandse onderzoekingen op dit gebied, die een meer uitgesproken wetenschappelijke betekenis hebben, treft men aan in een gezamenlijke publikatie van VAN DEN BERG, VAN DEN BOSCH, BUTIJN, GOEDEWAAGEN, JONKER, VAN
DER SCHAAFen SCHUURMAN (1955).
Hetbetreft hiereenonderzoeknaarheteffect vanhetlosmakenvandeondergrond,
aldannietincombinatiemeteenvermengingmetdebovengrond,opmarieneklei-en
zavelgronden met eenzandige ondergrond.
In het bijzonder werd bij dezeonderzoekingen dewortelgroei bestudeerd.
De resultaten zijn ook bij deze onderzoekingen zeer wisselvallig geweest. In de Noordoostpolder
had diepe grondbewerking over het algemeen een sterkere beworteling en een hogere opbrengst tot
gevolg,zonder dat conclusieskonden worden getrokken ten aanzien van devoorkeur voor losmaken
vandeondergrond alleen,danwelincombinatiemetvermengingmetdebovengrond.
In Zeeland gaf het losmaken van de ondergrond soms wel en soms geen meeropbrengsten, afhankelijk van plaats,jaar en gewas. Het vermengen echter wel. De.meeropbrengsten liggen ook bij
dezeonderzoekingen doorgaans onder de 20%.

Er is bij dit onderzoek getracht deverschillenin bewortelingen opbrengst niet al-'
leentemeten,dochookteverklaren.Voorshandskomtmendaarbij tot deconclusie,
dathet stagnerenvan debewortelingopdeovergangklei-zandvermoedelijk niet aan
water-,zuurstof- of voedselgebrekmoetworden toegeschreven,maar aan defysische
weerstand ten gevolgevan de porienverdeling. Niettemin stuit men natuurlijk bij dit
onderzoek op dezelfde fundamentele problemen, die ook in het buitenland voor dit
grondverbeteringsonderzoek nog een onoverkomenlijke hindernis vormen.
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JONKER, een der auteurs in bovenaangehaalde publikatie, vermeldt, dat in de
Noordoostpolder het bewortelingsonderzoek vooral tot doel had via de bewortelinggebrekenindebodemoptesporen,teneindedezetekunnenverhelpen. Hij
zegt in dit verband echter:
„Het isdaarom nodig vast te stellen welkeafwijkingen moeten worden verholpen. De enige maatstaf isin dit opzicht deinvloed, dievan deafwijkingen uitgaatopdelandbouwkundige opbrengst der
gewassen.Ditmagenigszins subjectief lijken, maar eenobjectieve beoordeling vanhetgeen welen niet
gewenst isvoor deplant alszodanig,ismet dehuidige kennisniet mogelijk".

Op grond van latere onderzoekingen komt JONKER (1958) echter tot de conclusie
dat in de Noordoostpolder het losmaken van zand en/of sloef in de ondergrond
weliswaar een sterk verbeterde beworteling tot gevolg heeft, maar dat dit resultaat
niet gepaard gaat met verhoogde gewasopbrengsten. Een verband tussen bewortelingsdiepte engewasopbrengsten kon niet worden vastgesteld.
JONKER komt desondanks tot de conclusie, dat het losmaken van de ondergrond
in de Noordoostpolder belangrijke voordelen heeft gehad, doch dat deze betrekking
hadden op een snellere rijping van de grond, een verminderd risico voor verdroging
en een verbeterde ontwateringstoestand, waarvan weer een betere bewerkbaarheid
hetgevolgwas,terwijl ook deoogstwerkzaamheden zouden worden vergemakkelijkt.
Deze verbeteringen zouden deproduktiekosten gunstig moeten bei'nvloeden.
De resultaten van het onderzoek van JONKER zijn belangrijk, omdat hieruit nog
eens duidelijk blijkt, dat het bewortelingsbeeld nooit als enigecriterium voor de
noodzaak en het effect van grondverbetering mag worden gehanteerd. En voorts
omdat voor het grondverbeteringsonderzoek nieuwe perspectieven worden geopend,
door niet alleen het effect van grondverbetering op de gewasopbrengsten te bestuderen, maar ook het effect op andere landbouwkundige factoren.
Overziet men de in het voorgaande besproken onderzoekingen, dan moet geconcludeerd worden, dat tot dusverre het onderzoek de optimistische uitspraken van de
praktijk omtrent heteffect vanhetlosmakenvan deondergrondinhet algemeen niet
heeft kunnen bevestigen, maar dat als maatstaf voor dit effect tot dusverre vrijwel
uitsluitend deinvloed op degewasopbrengsten is gehanteerd.
Behalve de invloed op gewasopbrengsten dient echter ook de invloed op andere
landbouwkundige factoren meer systematisch te worden bestudeerd.
3.5. SAMENVATTINGENCONCLUSIES

1. Egalisatie is een vorm van grondverbetering, die reeds vanouds en dp vrij grote
schaal in de landbouw is toegepast. Over de landbouwkundige betekenis van
egalisatie is weinig geschreven en weinig onderzoek verricht.
Het losmaken van de ondergrond, al dan niet gepaard aan verwisseling of vermengingvanlagen,is eenveeljongere vorm van grondverbetering, die ook nog niet
opgrote schaalistoegepast. Overdelandbouwkundige betekenis van dezevorm van
grondverbetering is zeer veel geschreven en is zeer veel onderzoek verricht.
Over delandbouwkundige betekenis van een gecombineerde uitvoering van egali-
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satie en profielverbetering, zoals deze in Nederland zeer veel wordt toegepast, is
vrijwel niets geschreven of onderzocht.
2. De oudsteenmeest omvangrijke toepassing van egalisatieligt in de irrigatiegebieden. Egalisatie is daarbij een voorwaarde voor het functioneren van de watertoevoer en de landbouwkundige betekenis hiervan is blijkbaar zo evident, dat weinig
behoefte heeft bestaan om deze aan een onderzoek te onderwerpen. In de Verenigde
Staten heeft men voor dit type egalisaties een ontwerptechniek ontwikkeld.
Van veeljongere datum is een ontwikkeling in deVerenigde Staten, waarbij in de
humide gebieden egalisaties worden uitgevoerd ter verbetering van de waterafvoer.
Aan delandbouwkundige betekenisvan dit type egalisatiesisgedurende de laatste
jaren enigonderzoek gewijd.
3. Demechanisatie van delandbouw leidt tot steedszwaardere eisen, zowelten aanzien van vorm en afmetingen der percelen als ten aanzien van de ligging van het
maaiveld en deontwateringstoestand. Alsgevolghiervan worden thans in toenemendemateegalisatiesmedeofinhoofdzaak uitgevoerd metalsdoelstellinghet scheppen
of het verbeteren van mogelijkheden voor een machinale exploitatie van de grond.
De aanpassing van de microtopografie aan de eisen van de gemechaniseerde landbouw wordt in deVerenigde Staten gezien als eenbelangrijke cultuurtechnische ontwikkelingin denaaste toekomst. Menisin delaatstejaren begonnen hierover onderzoek te verrichten.
4. Het verliesvan humeuze bovengrond door egalisatie wordt buiten Nederland niet
als een zodanig nadeel beoordeeld, dat men op grote schaal overgaat tot eenveel
kostbaarder vorm van egalisatie, waarbij na terugzetting van de bovengrond met
ondergrond wordt geegaliseerd. Nederland neemt dus op dit punt een unieke positie
in.
Het probleem is echter noch in Nederland, noch in het buitenland systematisch
onderzocht.
5. In Nederland zijn ook de ontwerptechniek, de techniek van uitvoering en de
landbouwkundige betekenis van egalisatie nog niet aan wetenschappelijk onderzoek onderworpen. Een uitzondering hierop vormt een recent onderzoek naar de
invloed van egalisaties op gewasopbrengsten in de Herverkaveling Walcheren. Wei
is over het microrelief meer bekend geworden als gevolg van gedetailleerde bodemkarteringen, maar een kwantitatieve cultuurtechnische beschrijving van het microrelief ontbreekt.
6. Voor wat betreft delandbouwkundige betekenis van het losmaken van de ondergrond, al dan niet in combinatie met vermenging of verwisseling van lagen, uit
talrijke bronnen blijkt, dat dit in de negentiende eeuw een algemeen bekende vorm
vangrondverbeteringwasendat men voor de akkerbouw een belangrijke produktieverhoging ervan verwachtte.
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Voorts blijkt, dat men deze grondverbetering aanvankelijk vooral zag als een
middelomtot eengroterebouwvoordikte te geraken, waarbij het ondergronden een
alternatief wasop het diepploegen.
Veleteleurstellingen alsgevolgvanonjuiste toepassingenvaneenalgemeengebrek
aan trekkracht en aan voldoende meststoffen in het negentiende-eeuwse landbouwbedrijf hebben de toepassing van deze vorm van grondverbetering voor 1900 sterk
beperkt.
7. Na 1900hebben vooral de ontwikkelingvandemechanischetrekkracht en het gebruikvankunstmestindewestersalandengeleidtoteenhernieuwde belangstelling
entot eentoepassing opgrotere schaalvan dezevorm van grondverbetering.
Het strevennaar verdieping van debouwvoor geraakte daarbij op de achtergrond
en maakte plaats voor een elimineren van al dan niet vermeende gebreken van de
ondergrond, waarbij door depraktijk in hoofdzaak is gedacht aan eenbei'nvloeding
van de waterhuishouding.
8. Deresultatenvan het onderzoek naar hetlandbouwkundig effect van deze grondverbeteringenhebbendevaakoptimistischeuitsprakenvandepraktijk nietkunnen
bevestigen. Alsmaatstaf voor hetlandbouwkundig effect werd echter doorgaans uitsluitend de wijziging in de gewasopbrengst gebruikt. In Noord-Amerika werden
vrijwel geen opbrengststijgingen gemeten. In Europa, ook in Nederland, bleven
opbrengststijgingen gemiddeld onder de 20% en werden eveneens veelvuldig opbrengstdalingen gemeten.Verreweg demeesteonderzoekingen hadden betrekking op
bouwland;heteffect vangrondverbetering opgrasland isvrijwelnooit onderzocht.
9. Demeesttoegepastemethodevanonderzoekbestondindevergelijkingvangewasopbrengsten op wel en niet behandelde perceelsgedeelten, waarbij echter nooit
tevoren volgens bepaalde maatstaven vastgesteld kon worden of en zo ja in welke
mate,storendelagenvoorkwamen endoordetoegepastebewerkingookgeelimineerd
werden.
Mededoorverschillen inbodemgesteldheid,gewassen,klimaat enbehandeling van
grondengewassenkondendeuitkomstenvandezeproevensterkvarierenenkonmen
hiermedenietsbewijzen ofverklaren.
10. Hetkernprobleemishetontbreken vaneenformulering inbodemfysische termen
vanwatprecieseen„storendelaag"is.Alsgevolghiervankanmenooknietvaststellen
ofeenbepaaldegrondverbeteringhetstorendkaraktervaneenbepaaldelaagheeft geelimineerd.
Menkandaaromwelopbrengstverschillen meten dochnietverklaren.
Het onderzoek tenaanzien vandediepegrondbewerking istot dusverre gestuit op
een gebrek aan fundamentele kennis inzake het verband tussen fysische bodemgesteldheid en plantegroei.

4. BODEMRELIEF, BODEMPROFIEL EN GRASLANDVEGETATIE IN DE GELDERSE VALLEI
4.1. INLEIDING

Door uitvoering van egalisaties op grasland in de Gelderse Valleiworden bodemrelief,bodemprofiel engraslandvegetatie gewijzigd. Alsuitgangspunt voor dit grondverbeteringsonderzoek zaldaaromvanbodemrelief,bodemprofiel en graslandvegetatie,alsmedevandesamenhanghiertussen,eenbeschrijvingwordengegeven.
Aangezien in de Gelderse Vallei recent veel bodemkundig en landbouwkundig
onderzoekisverricht,kandezebeschrijving grotendeelswordensamengesteldmetbehulpvangegevensuitdeliteratuur.
VooreeninzichtindetopografievandeGelderseValleimogewordenverwezennaar
detopografische kaarten 1:50000en 1:25 000.
Degeologieendemorfologie vandeGelderseValleizijnbeschreven door EDELMAN
(1947). Kortheidshalve moge naar deze publikatie en de daarin opgenomen kaartjes
worden verwezen.
Vanbelangvoor dit onderzoekisvooral,dat deGelderseValleieengebiedblijkt te
zijn van dekzandenen dat op een zwak hellend maerorelief gesuperponeerd is een
zeeronrustigmicrorelief.
De bodemkundige eigenschappen en de landbouwkundige betekenis van dit onregelmatiggolvendedekzandlandschap,de samenhang hiervan met de ontginning, de
verkaveling, de bewoning en het grondgebruik zijn voor de Gelderse Vallei behalve
door EDELMAN (1947) eveneens en meer uitvoerig beschreven en onderzocht door
OOSTING(1936),BURINGH(1951)enVANDER SCHANS(1957).
Dekwaliteit enopbrengstvanhetgraslandindeGelderseValleialsmededesamenhanghiervanmetbodemgesteldheidenwaterhuishoudingzijn onderzocht enbeschrevendoor DE BOERen FERRARI (1956aenb).
In het navolgende zal speciaal aandacht worden besteed aan enkele resultaten van
dehierboven genoemdeonderzoekingen, diein het bijzonder voor het grondverbeteringsonderzoek in dit gebiedvanbetekenis zijn.
4.2. BODEMRELIEF EN BODEMPROFIEL

Debodemgesteldheid van de Gelderse Vallei in grote lijnen isweergegeven op een
als bijlage 1bijgevoegde „Bodemkaart Gelderse Vallei" op een schaal 1:100000, samengesteld door de Stichting voor Bodemkartering. Kortheidshalve moge allereerst
worden verwezen naar delegenda van deze bodemkaart.
Uit het kaartbeeld blijkt, dat het centrale deelvan de Gelderse Vallei overwegend
uit lage en middelhoge zandgronden bestaat, terwijl langs deranden van de Gelderse
Valleihoge zandgronden voorkomen.
PONS(1955)omschrijft inditverbanddebegrippen „lage",„middelhoge"en„hoge"
gronden, kort samengevat, alsvolgt:
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lagegronden-grondwaterindewinterhoog,indezomernogtotindewortelzone;
middelhoge gronden - grondwater inde winter nog in de wortelzone, inde zomer
echter beneden dewortelzone;
hogegronden- grondwaterinwinterenzomer beneden dewortelzone.
Binnendezegroepen,diebetrekkinghebbenopdeliggingt.o.v.hetgrondwater, zijn
degronden danverderonderverdeeld naar dediktevandehumeuzelaag,het humusgehalte, hethumustype ennaar dekorrelgrootte enhetleemgehalte, dus naarde
textuurvanhetzand.
BURINGH (1951) heeft van dedekzandgronden in het zuidelijk gedeelte vande
Gelderse Vallei een gedetailleerde beschrijving gegeven, terwijl VAN DERSCHANS
(1957)voorhetcentraledeelvandeGelderseValleinaderebijzonderheden verschaft.
Vanbijzonder belangvoordecultuurtechniekis,datdezeonderzoekershetverband
tussen bodemprofiel enwaterhuishoudinghebben bestudeerd.
VAN DER SCHANSheeft daarbij deliggingvandeverschillendeprofieltypen t.o.v. het
grondwaternietalleenverdergedetailleerd daninbovenstaand schema,dochhij iser
ook in geslaagd opgrond vaneengroot aantal waarnemingen in grondwaterstandsbuizeneenduidelijkecorrelatievasttestellentussenenerzijds profielkenmerken,
diemethet grondwaterregiem samenhangen, zoalsreductie enroestverschijnselen, en
anderzijds gemeten grondwaterstanden.
Alsgevolghiervanheeft hijzijn profieltypen medeeenhydrologische karakteristiek
kunnengeven,diehij„vochttrap" noemt.
Aangezien dezevochttrappen cultuurtechnisch vangroot belangzijn en in het navolgende nog herhaaldelijk ter sprake komen, volgt in tabel 1een overzicht vande
hierboven besproken samenhang.
TABEL 1.Samenhang profielkenmerken en grondwaterstanden in

ie Gelderse Vallei volgens VAN DER

> 125
> 125
> 115
80-115
< 80

> 125
75-125
25-75
0-25
boven maaiv.
(abovesoil
surface)

> 250
180-250
120-180
80-120
60- 80

Diepte in cm gem.
grcndwaterst. mei
t/m augustus
(1951 t/m 1953)1
Depth in cm below soil
surface ofmeangroundwater level during May
to andincluding August
{1951 to and including
1953)

> 125
75-125
25-75
0-25
0

Dieptein cmlaagste
zomergrondwaterst.
(1951 t/m 1953)
Depth in cm below soil
surface of lowest
groundwater level in
summer (1951 to and
including 1953)

3.
4
5
7
8

Diepteincmhoogste
wintergrondwaterst.
(1951 t/m 1953)
Depth in cm below soil
surface of highest
groundwater level in
winter {1951 to and
including 1953)

II

Diepteincmwaarop
de totale reductie
begint
Depth in cm below
soilsurface of total
reduction of profde

2»

Diepteincm waarop
roestverschijnselen
beginnen op te
treden
Depth in cm below soil
surface of ferruginous
phenomena

SCHANS(1957)

> 180
120-180
100-140
60-100
40- 60

1
De gegevens indeze kolom stonden niet indebetreffende publikatie, doch zijn gebaseerdop
hetzelfde onderzoek. Ir. VAN DERSCHANS was zo bereidwillig toete staan, dat deze gegevens,
vooruitlopende op een latere publikatie, hier reeds werden opgenomen.

TABLE 1.Relation betweenprofile characteristicsand groundwater levels inthe„Gelderse Vallei",
accordingtoVANDER SCHANS(1957)
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Met deze vochttrappen kan nu de ligging t.o.v. het grondwater van de bodemkundige eenheden van de NeBo-legenda als volgt nader worden gepreciseerd:
Lage z a n d g r o n d e n 1
1) Zwarte en bruine elzengronden en beekbezinkingsgronden. Deze gronden, door
VAN DER SCHANS „gleygronden" genoemd, blijken uiteen te vallen in 2 groepen:
1. gleygronden vochttrap 7,
2. gleygronden vochttrap 8.
2) Lage boszand- en heideontginningsgronden.
Deze gronden liggen in vochttrap 7.
Middelhoge zandgronden1
.
Alle middelhoge zandgronden in de Gelderse Valid blijken hydrologisch te vallen
in vochttrap 5.
Hoge z a n d g r o n d e n
De hoge zandgronden inde GelderseValleikunnen liggenzowelin vochttrap 4als in

.

vochttrap 3.
Uit tabel 1blijkt voorts, dat van de lage gronden naar de hoge gronden niet alleen
de d ^ t e van de"grondwaterstand toeneemt, doch ook de
* ^ ' ^ £ ^
zomergrondwaterstand neemt toe van 40 cm tot meer dan 180 cm, de fluctuate van
60cm tot meer dan 150cm.
De hierboven besproken vochttrappen vertonen een nauwe samenhang met het
" S " gebleken, o.m. uit een beschrijving van BURINGH (1951), dat de verscMl e n r v o c h U r a p p e n of grondwaterstandstrappen geen vanaties zijn in de hoogt tarfnevannet
freatischvlak, maar variaties in de hoogteligging van hetmaaiveld
S T h e T i S S ^ , dat op zichzelf horizontaal of zwak hellend kan liggen, afhankelijk van het algehele verhang van het terrein.
OpeenterreinindeGelderseValleitenziuu
^
25

^

^

^

^

^

^

hoogteligging van het
^

^

^

^

^

V

- ^

V i e r k

—

e t

^

Op 20oktober 1953werd ter plaatse van demeetpunten van de waterpassing een momentopname

vandegrondwaterstand vfrricht
^ afgebeeld, terwijl infiguur2voor demeetpunten
Infiguur 1i s c e n h o o g l r i a n e i ^ e ^ ( ^ « m g
^ o n d w a t e r s t a n d . yerschillen in grondgrafisch het ^ ^ l ^ ^ X ^ l Z o ^ ^ n te zijn van de hoogteligging van het
waterstand van 10-130cm bhjken *&*£&
d e v e r s c h i l l e n i n grondwaterstand endusook van
maaiveld. Hetmicrorehef ishierdusdeoorzaaK v d
alleverschillen inb o d e m g e s t e l d ^ d i e ^ u e r r m ^ ^

irrT^r^,7de~tern^

die

zandgronden, diehierals

* In de titel van deze pubhkatie omvatde term g ^ v e r e e n v o u d i g i n g s l u i t a a n b i j h e t bestaande
lage en middelhoge zandgronden zijn°™?™
d .d u
v a n d e za ndgronden, dievoor het zuidespraakgebruik enisookinovereenstemmingme.ae.ma. z
lijkdeelvan deGelderseValleidoor BURINGH(1951)isopgesteld.
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FIG. 1.
Relief van het gebied, waarbinnen het verband tussen
hoogteligging van het maaiveld en diepte van de grondwaterstand is onderzocht.
Schaal 1:4000
FIG. 1.

Relief of the region inwhich
the relation between the
groundelevation anddepth of
groundwater level has been
investigated. Scale 1:4000
• ^ - 5 . 8 0 ' ^ Hoogtelijn met hoogte in m + N.A.P./ Contourline withelevation inm -f N.A.P.
HOOGTELIGGING » • MAR
150-|

6Jfr|
S.20«.10600SJO5.80-

FIG. 2.

5.70-

Verband hoogteligging maaiveld (in
m + N.A.P.) en grondwaterdiepte
(in cm -mv.) op 20 oktober 1953
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Relation between ground elevation
(inm + N.A.P.) anddepthofgroundwater level (cm belowsoil surface)
on October 20st., 1953

Alvorensnunaderin tegaan opdevorm enafmetingen van dehoogteverschillen,
diebepalendzijn voor hetmicrorelief in de GelderseVallei,moet eerst noggewezen
wordenophetonderscheidtussenwat BURINGH(1951)heeft genoemd:
„topografische hoogteligging",t.o.v.N.A.P.,en
„bodemkundigehoogteligging",t.o.v. het grondwater.
Ingebiedenmeteenhorizontaalfreatisch vlakheeft dit onderscheid geenbetekenis,
omdatdanverschilleninhoogteliggingvanhetmaaiveldt.o.v.N.A.P.gelijk zijn aan
verschillen t.o.v. het freatisch vlak. Een gedetailleerde hoogtekaart geeft dan zowel
detopografische alsdebodemkundigehoogteliggingvan hetmaaiveld.
In gebieden met een hellend freatisch vlak, zoals in grote delen van de Gelderse
Vallei, ontstaan echter meer of minder sterke verschillen tussen topografische en
bodemkundigehoogteligging,eenenanderafhankelijk vandegroottevanhetverhang.
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Aangezien het microrelief zijn landbouwkundige betekenis vooral ontleent aan de
verschillen in de ligging van het maaiveld t.o.v. de grondwaterstand, zou men in
dergelijkehellendegebiedenvoorhetverkrijgenvaneeninzichtinhetmicroreliefnaast
dehoogtekaart moeten beschikken over een gedetailleerde grondwaterstandskaart.
Eenvoldoende gedetailleerde grondwaterstandskaart van de Gelderse Valid stond
echter niet ter beschikking. Aangezien de grondwaterdiepte, zoalsin het voorgaande
isgebleken, eennauwesamenhangvertoont met de„vochttrap" van deverschillende
bodemprofielen, kan eengedetailleerdebodemkaart,waarop deregionalebegrenzing
isaangegevenvanbodemprofielen metgelijkevochttrap,dusmetgelijke liggingt.o.v.
hetgrondwater, eveneenseenbeeldverschaffen vandevormenafmetingen vanhoogteverschillen tenopzichtevanhet grondwater.
Opeen dergelijke kaart ishet „topografisch microrelief" dat onder eenhellinghgt,
alshetware„neergeslagen"ineenhorizontaalvlak.
AangeziennuvangrotedelenvandeGelderseValleiweleendergeijkegedetailleerdebodemkaart ter beschikking stond, ontstond hierdoor de mogelykheid een inzicht
te verkrijgen in de vorm en, onder inachtneming van de spelmg voorkomend in de
kolommenvantabel 1,ookindeafmetingen vandehoogteverschillent.o.v.hetgrondwater.
Bijlage 2,een „DetailkaartBodemkundigMicrorelief" op eenschaal 1:10000geeft
vooreenrepresentatief gedeelteinhetmiddenvandeGelderseValleieenbeeldvandit
Indeeersteplaatsvaltop,datnaastzeergrilligenonregelmatiggevormdelagereen
hogeree^ ngede lten pkatselijk toch een duidelijke concentratie optreedt van
hog grTndenin ongeveer oost-west verlopende ruggen Op de topografische kaart
kan met deze ruggen duidelijk herkennen doordat zij doorgaans als bouwland in
8

W s l s ' o p v a l l e n d de onregelmatige afwisseling van hoge en lage gronden, als
gevol^waarvan duidelijke beekdalen ontbreken. Detracesvan debeken liggenweis
w i r oTerwIsend in de lagere terreingedeelten, doch het is opmerkelyk, dat deze
^ n Z Z f l 111 plLsen langfof zelfsdoor dehogeregrondenlopen.
, . •' ;„,,r,r.rQl van betekenis, dat het microrelief ertoe leidt,
^
Z
^
^
^
S
^
^
^
verschillen in bodemgesteldheid en
^ t a S h S S o r t r e d e n endan bovendien nogvolgenseenzeergrilligpatroon.
A l f Z o ^ h ervan zouden kavels,waarbinnen hoogteligging,bodemgesteldheid en
Alsgevolgnervan zo
„evallen noodzakelijkerwijze slechte vormen en
J
waterhuishoudmg gehjk zyn, in veleg ^ l e
d e vorm en afme.
afmetingen moeten ^ Z l ^ ^ C v ^ o n , binnen de kavelgrenzen onver• ^ t a ^ ^ S S ^ - n t ^ kan beschouwd worden alseencompromis
—

rrrT^TirV^H P VANDERSCHANS.Eenpublikatieoverdebodem-
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tussendezeuitersten.Opveleplaatsenzijnnamelijk groteverschillenin hoogteligging
en bodemgesteldheid opgevangen door een aanpassing van de verkaveling aan het
microrelief.
Dit blijkt duidelijk uit het grillige verkavelingspatroon in het centrale deel van de
Gelderse Vallei, waarbij in het bijzonder de verdeling van de als bouwland en als
graslandingebruikzijndegrondendeaandacht trekt.
Door dezeaanpassingvanhetgrondgebruik aan het microrelief ten koste van een
regelmatigverkavelingspatroonzijnechterlangnietallehoogteverschillen opgevangen,
enhethierbovengeschetstemicroreliefveroorzaaktookbinnendebestaandebouw-en
graslandpercelen nog opveleplaatsenvrijaanzienlijkeverschilleninhoogteliggingen
bodemgesteldheid.
De behoefte aan egalisatie ten gevolge van verschillen in hoogteligging en waterhuishoudingisrechtstreeksterugtevoerenopditgrilligemicrorelief.
Hoewel met het bovenstaande reeds een goede orientering kon worden verkregen
over het microrelief, zijn deze gegevens voor het grondverbeteringsonderzoek toch
nogontoereikend.Zo rijzen aldirectallerleivragen omtrent dejuisteafmetingen van
dezehoogteverschillen,omtrentdehoeveelhedengrondtransport inm3/ha,nodigvoor
deegalisatievan dezehoogteverschillen, omtrent dehellingen, diein het terrein wordenaangetroffen, enz.
In dit verband moet opgemerkt worden, dat bij de onmiskenbare samenhang tussen profielkenmerken(vochttrappen) engrondwaterstanden, dezesamenhangtochaltijd nogvrijruimemargesaangeeft waarbinnendegemiddeldezomergrondwaterstand zichbevindt en dat dezemarges van delage
naar dehogeregronden toenemenvan 20cmtot 60cm,terwijl tenslottevoorvochttrap 3slechts kan
worden aangegeven, dat de grondwaterstand op > 180cm beneden hetmaaiveldligt. Een en ander
blijktuit tabell.

Voor het grondverbeteringsonderzoek moet daarom toch nog een nadere studie
worden gemaakt van ditmicrorelief, gebaseerd opmeer gedetailleerde metingen van
dit reliefzelve.
Inhoofdstuk 6zalhieropnaderwordenteruggekomen.Hiermogewordenvolstaan
metdemededeling, dat dezenadere studievan hetmicrorelief verricht werd op basis
vaneengedetailleerdewaterpassingvaneengebiedtergroottevanruim 100ha,waarvandebegrenzingisaangegeven opbijlage 2.Uit hetkaartbeeld blijkt, dat ditgebied
representatief kanwordengeachtvoorhetrelief,zoalsditookindeoverigedelenvan
het centrum van de Gelderse Vallei voorkomt.
Terugkerende naar de noodzaak van egalisatie op grasland in de Gelderse Vallei,
moet allereerst opgemerkt worden, dat dezevooral betrekking heeft op delagezandgronden met vochttrappen 7en 8en in mindere mate ook op de middelhoge zandgronden met vochttrap 5.Dehogezandgronden met vochttrap 4zijn vrijwel uitsluitend alsbouwland ingebruik ennemenoverigensslechtseenkleineoppervlaktein.
VoordebestuderingvandeegalisatieindeGelderseValleizijn daarom de profieltypenmetdevochttrappen 5,7en8vanhet meestebelang.Infiguur3isschetsmatig
detopografischeliggingt.o.v.elkaarenvandegrondwaterstand vandezedrie profieltypen weergegeven.Ten eindenu ook meer in detail eenbeeld te verschaffen van de
drie profieltypen, die bij deegalisatiesinde GelderseValleizijn betrokken,ishierna
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FIG. 3.

Schematische weergave van
de topografische ligging van
destandaardprofielen 1,2en
3 met resp. vochttrappen 5,
7en8

middelhoge zandgrond

lage zandgrond

medium-high sandy soil

low sandy soil

lage zandgrond
low sandy soil.

FIG. 3.

Sketch of the topographyof
thestandardprofiles 1,2and
3 with moisture grades 5, 7
and 8 respectively
Vochttrap = moisture grade
van een drietal standaardprofielen, die representatief geacht mogen worden voor het
merendeel der gronden in het centrum van de Gelderse Vallei, een profielbeschrijving
gegeven. H e t b e t r e f t h i e r :
1. een middelhoge oude bouwlandzandgrond - vochttrap 5, •
2. een lage bruine gleygrond - vochttrap 7,
3. een lage zwarte gleygrond - vochttrap 8.
De profielbeschrijvingen zijn gemaakt door ir. R. P . H . P . VAN DER SCHANS.
Standaardprofiel 1. Middelhoge oude bouwlandzandgrond - vochttrap 5
Dieptein
Horizont
cm-m.v.
0-22

22-55
55-65
65-76

76-83
83-93
93+

Beschrijving

Textuur
Humus
%
< 2 [ i <50n M50

pH
KCl

105/150 3,8.
11
3,5
4,6
A an 1 | Donkerbruinzwart, 10YR2.5/1.5,
humeus zwak leemhoudend fijn
zand
3,8
id.
13
3
4,7
A an 2
Idem, iets bruiner 10YR 2/2
3,9
id.
13,5
3,5
5,4
A an 3g Idem, bruinzwart, 10 YR 2.5/1.5
met matig veeluitgesproken middelmatiggrote roestvlekjes
id.
12,5
4,1
3,1
B2g
| Donker grijsbruin, 10YR4/2, humeuszwakleemhoudendfijnzand
met matig veel uitgesproken middelmatiggrote roestvlekjes
id.
1,5
0,9
B3, lg ] Bruingeel fijn zand met roest als
inB2g
id.
0,7
1,5
B3, 2g | Idem met veel uitgesproken grote
samenhangende roestvlekken die
verkit zijn
id.
4,1
1,5
0,3
Cg
| Bleekgrijsgeelfijnzandmetmatig
veel onduidelijke grote roestvlekKen
, • A ken
A r »„ hoHraaet op deze gronden doorgaans 4-6%, het gehalte < 5 0 ( J .

Hoogstewintergrondwaterstand ± t o cm
Fluctuatie ± 125cm.
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Standaardprofiel2. Lage bruine gleygrond - vochttrap 7
Diepte in
cm-m.v.

Horizont

Beschrijving

0-23

Aplg

23-32
32-57

Ap2g
Alg

57-61
61-74

ACg
CI, lg

74-112

CI,2g

Donkerbruin, 10YR2.5/2humeus
zwak leemhoudend fijn zand met
matigveelduidelijke roestvlekken
MengselvanAplgenAlg
Donker grijsbruin, 10 YR 3.5/2,
humeus zwak leemhoudend fijn
zand met veeluitgesproken roestvlekken
MengselvanAlg en CI,lg
Lichtgrijs, 1.25 Y 7/2, fijn zand
metveeluitgesprokenroestvlekken
Lichtgrijs, 2.5 Y 7.5/3, fijn zand
metweinigonduidelijkeroestvlekken
Lichtgrijs2.5Y7.5/2,fijnzand

Textuur

Humus

i

pH
KC1

°//o

<2[x

<50[z

4,5

5

15

M 50
105/150

3,5
2,4

4
3

16
12

id.
id.

4,2
4,0

2,0
0,5

2,5
2,5

8
7

id.
id.

-

0,5

2,5

7

id.

4,6

5,5

id.
112+
2
G
6
Het gehalte < 50jxisin deA-laagbij dezegronden nooitminder dan 10% enzeldenmeer dan25%.
Men treft behalve defijnzandigeprofielen met een mediaan M50 van 100-150[J. eveneens zeer fijnzandigeprofielen aanmeteenM50van75-105p. DeA-horizontkanookweldunnerzijn (30a40cm).
Waterhuishouding: Vochttrap 7. Hoogstewintergrondwaterstand ± 15cm - mv.
Gemiddeldezomergrondwaterstand ± 85cm- mv. Fluctuatie ± 100cm.

-

Standaardprofiel3. Lagezwarte gleygrond - vochttrap 8
Dieptein
cm-m.v.

Beschrijving

0-13

Al, lg

13-41

Al,2g

41-54

Al,3g

54-61

CI, lg

61-75

Cl,2g

75+

G

Zwart, 10YR 2.5/1,humeuszwak
leemhoudend fijn zand met matig
veel duidelijke kleine roestvlekjes
enroestlangswortelkanalen
Donker zwartgrijs, 10 YR 3/1.5,
humeus leemhoudend fijn zand
met roest alsin Al, lg
Donkergrijze, 10 YR 4/1, zwak
humeuze sterk zandige leem
Lichtgrijs,2.5Y7/2,fijnzand met
matig veel onduidelijke grote
roestvlekken
Idemmetweinigonduidelijkegrote roestvlekken
Lichtgrijs,2.5Y7/2,fijnzand

Textuur

%

<2[x

<50[x

M50

pH
KC1

9,3

6

18

105/150

4,8

6,4

11

25

id.

4,3

2,5

13

35

id.

4,2

0,6

1.5

6

id.

4,4

0,3

1,5

4

id.

4,6

-

-

-

-

Humus

|

De Al-laag is op deze lage plekken geheel sterk leemhoudend (17,5-32,5% < 50[x).De mediaan
M50isookhiersteeds 105-150|x,somsookwellager(75-105jx).
Bijzeerlageplaatsenkomt opdeovergangvanAnaar C-horizontvaak eenleemlaagvoorzoalsin
ditprofiel(32,5-50% < 50[i).Hethumusgehalteindezeprofielen issomsaanzienlijk hogerdanin dit
profiel,vaakloopthetoptot15% ofhoger,waardooreen„venigezandgrond"ofzelfseen„veengrond"
ontstaat. Waterhuishouding: vochttrap 8. Hoogste wintergrondwaterstand ± 0 cm - mv.
Gemiddelde zomergrondwaterstand ± 55cm - mv. Fluctuatie ± 80cm.

-
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Voor de grondverbetering zijn mi in het bijzonder van belang:
1. Dediktevandehumeuzelaagenhethumusgehalte;
2. Hetoptredenvan „storende"lagen;
3. Hetvoorkomenvanleemlagenindediepereondergrond.
Ad1. Dikte humeuze laag en humusgehalte
Bijegalisatievan de ondergrond wordtdebovengrond tot een bepaalde dikte, b.v.
20,30of40cm,nietverplaatst.
Hetisduidelijk datbijdevaststellingvandediktevandeze„terugtezetten"bovengrond, zowel bij ophoging als bij ontgraving, de dikte van de aanwezige humeuze
bovengrond eenbelangrijke rolkanspelen.
Behalvededikteisechterookhethumusgehaltevanbetekenis.Denaderebeschrijving, die VAN DER SCHANS(1957)geeft van deverschillende gronden in de Gelderse
Vallei,issamengevatintabel2.
TABEL2. Humusgehaltebovengrondbijbodemprofielenmetverschillendevochttrap
Humusgehalte bovengrond
Vochttrap
Moisturegrade

Bodemgesteldheid
Soil type

Humus content
topsoil
5-8

Middelhoge heideontginningsgrond
Mediumhighreclaimedheath-soils
Lage heideontginningsgrond
Lowreclaimedheath-soils
Lagezandgronden (gle'ygronden)
Lowsandysoils
Lagezandgronden (gleygronden)
Lowsandysoils
TABU,2. Humus con^nToTZ^oil

7

7-10

7

3-5

8

5-15

insoilprofileswithvariousmoisturegrades

Menzietuit tabel2,dat eenlagereliggingenduseenhogeregrondwaterstand een
toenamevan het^ u s g e h a l t e veroorzaa^t
w
dat laatsdijk

bij
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M e n treft h i e r d a n e e n ;>venige
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De lagere delen van de lage zandgronden neooe
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bovengronden en hebben daardoor een zo weinig draagkrachtige zode, dat deze
lagere delen:
a. nietmachinaalbewerkbaar zijn,
b. ook voor beweiding te slap zijn en slechts als hooiland kunnen worden gebruikt,
dan wel bij beweiding aanleiding geven tot zeer ernstige beweidingsverliezen ten
gevolge van vertrapping.
Deze lagere terreingedeelten komen daarom niet alleen voor ophoging in aanmerking ter verbetenng van de waterhuishouding, doch ook ter verhoging van de draagkracht, waarbij tevens een lichte bezanding gewenst is ter vermindering van het
humusgehalte van de zode. De noodzaak voor ophoging van deze terreingedeelten
geldt uiteraard slechts voorzover hetzelfde effect niet met een verlaging van de grondwaterstand kan worden bereikt. Op deze kwestie wordt in hoofdstuk 8 nader teruggekomen.
De hogere terreingedeelten ondervinden over het algemeen van deze hoge ligging
mindernadelen, aIthansvoorzover ditdemiddelhogegronden metvochttrap 5 betreft
Uit een onderzoek van VAN DER SCHANS en SONNEVELD, waarover door PONS (1955)
cZir^l T- ' I n a m d i j k W ° r d e n a f g d e i d ' d a t i n h e t c e n t r * l e deel van de
Gelderse Vallei wemig droogtegevoelige gronden voorkomen.
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a. Verkitte lagen (cemented pans)
1. D z e r o e r b a n k e n . Bijijzeroerbanken zijn de zandkorrels aaneengekit door
ijzerverbindingen. Volgens EDELMAN (1950) zijn deze lagen ontstaan onder invloed
van ijzerhoudend grondwater, waarbij danindegleyzone oplosbaar ferrobicarbonaat
geoxydeerd enneergeslagen wordt als ferrioxyhydraat. Ijzeroerbanken ontstaan dus
onder invloed van het grondwater enmen kanzedaarom vooral opdelage zandgronden inhetprofiel verwachten.
Harde aaneengesloten ijzeroerlagen met eenduidelijk storend karakter komen,
voorzover bekend, indeGelderseValleislechtssporadisch voor. Alsregelbeperkt zich
deijzerafzetting indegleyzonetotroestigevlekken ofwat korrelige concreties.
In sommige beekdalen komt echter plaatselijk vrij veel moerasijzererts voor.
OOSTING (1937)heeft van hetvoorkomenvan moerasijzererts in de GelderseVallei een
beschrijving gegeven.
.
..
Op demiddelhoge zandgronden wordt zeer plaatselijk weleens eenduidelyke yzeroerbank aangetroffen, inhet bijzonder dus opprofielen met vochttrap 5ofopde
laagste gedeelten vanprofieltypen metvochttrap 4.
2. H u m u s - i j z e r o e r b a n k e n . Bijhumus-ijzeroerbanken zijn dezandkorrels verkit
door humus-ijzerverbindingen. Hetbetreft hier eenharde vorm vandebekende B-of
koffielaag uit depodsolprofielen, die men ophoge enmiddelhoge zandgronden kan
aantreffen.
Volgens OOSTING (1936)en EDELMAN(1947)ontstaandergelijke oerbanken doordattengevolgevan
b e l a i d o o r z a k e n een S t de bovengrond neerdalende colloidale oplossmg van humus- enijzerbepaalde oorzaken een uit^ae o
s
o o r z a k e n d i e totuitvlokkingkanleiden,iseen verdichverbindingentot™fok^™*^
p t a S d s eenjfeeroerbankbevindt.Vandaar,datspeciaal
t ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ o ^
vaakwordtaangetroffen directboveneen
ijzeroerbank.

Harde humus-ijzeroerbanken komen echter indeGelderse Vallei, gerekend naar
hun oppervlakte, ookmaar sporadisch voor.
b. Vaste lagen (fragipans)
.
Verschillende auteurs maken meldingvanhetvoorkomen van„zandbanken mhet
bijzonder op lage zandgronden.

•• *n*wit<rpV1eurde ondoorlatende „zeer dichte zandlagen.
EDELMAN (1947) spreekt van^
^
^
P
^
pakking"vandezelagenenwijst evenals
BURINGH (1951) spreekt overdef ^ ^ J ^ ' ^ l d l dmn^ateIaanalsdeoorzaakvanhet
COSTING(1936)het„plaatsd.jkuitd«.Qntejm*^opweUend
tog
„klapzand».
ontstaanvan dezedichtepakking.Ook gebruiKtmjvoui uC

u^;„;nfrpn leiden voorshands tot de veronderstellmg
Bovenstaande summiere omschryvingen leioen v o o r b I
n m t r e n t verhreidine
dat hier eeen snrakeisvanverkitte lagen doch van„fragipans .Omtrent verbreiding,

C

' De7ovTnTrin7v?n n delagedekzandgronden v « t o c ^ ^ M n ^ Wjzonder in
dedepressiel vaak eenduidelijk hoger gehalte aandelen < 5 0 p en < 2 p.
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Inhetbijzonder treftmenopdelaagstedelenonderdehumeuzeofvenigebovenlaag
soms een duidelijke stugge leemlaag aan, waarvan de dikte uiteen kan lopen van
enkele cm tot enkele dm. Een dergelijke leemlaag is hierboven beschreven bij standaardprofielno.3.
Hoewel dit nooit door metingen is vastgesteld, lijken deze leemlagen zeer weinig
doorlatend en zijn daardoor vermoedelijk de oorzaak van stagnerend water en van
veengroeiin dezelaagten. Bijophoging van dezelaagten worden in depraktijk deze
leemlagendanookvaak doorgespit.
Overzietmenhetgeenhierboven ismedegedeeld omtrent het optreden van „storende" lagen in de Gelderse Vallei, dan moet men voorshands aannemen, dat deze
storende lagen, voorzover zij inderdaad een „storend" karakter hebben, hoogstens
plaatselijk en voor een naar verhouding kleine oppervlakte, enige betekenis kunnen
hebben.
Verondersteld magworden dat speciaalgrasland, door zijn ondiepere beworteling,
voor dezelagenminder gevoeligisdan bouwland enslechts dan eennadeligeinvloed
van deze lagen zal ondervinden, indien deze een ongunstige water- of luchthuishoudingin debovengrond veroorzaken. De meest schadelijke werking in dit opzicht zal
vermoedelijk wordenveroorzaakt door de hiervoor onder cgenoemde leemlagen.
Ad3. Leemlagenindediepereondergrond
Ten slotte moet nog melding worden gemaakt van een belangrijke formatie in de
ondergrond vanwege debetekenis, die dezeformatie kan hebben voor de waterhuishouding in het algemeen en voor de gevolgen van het afgraven van terreinen in het
bijzonder.
In grote delen van de Gelderse Vallei treedt nl. in de ondergrond, op een diepte
varierend van 75cmtot meerdan 2meter onder maaiveld, eengrijs tot zwarte, soms
sterk humeuze, soms zelfs welvenige leemlaag op. De dikte van deze leemlaag kan
varierenvanenkelecmtotenkeledm.Variatiesindiepteendiktetredenvaak opzeer
korte afstand op,ookkanplaatselijk dezelaagineensgeheelinhetprofiel ontbreken.
Dit onregelmatigkarakter vandezelaagzalvermoedelijk moetenworden toegeschrevenaandekryoturbatie, dieindezelaagheeft plaatsgevonden.
BURINGH (1951) heeft een soortgelijke laag in de omgeving van Wageningen beschrevenengewezenopdehydrologischebetekeniservan.Dezekaninbeginselzowel
gunstig als ongunstig zijn, afhankelijk van de terreinhelling ende diepte, waarop de
laagligt.BijWageningenheeft dezelaageengunstigewerking,omdatzijhetwegzakkenvanwateronderdrogegrondenbelemmert.Oplagegrondenkandezelaagechter
wateroverlast veroorzaken.
Verbreiding van deze laag, diepte, doorlatendheid en andere eigenschappen zijn
echter voor overige delen van de Gelderse Vallei nog niet beschreven, zodat voorshands slechts rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid, dat plaatselijk
dezelaagindeGelderseValleikanoptreden.
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4.3. GRONDGEBRUIK EN GRASLANDVEGETATIE

De Gelderse Vallei is overwegend in gebruik als grasland, dat in kleine gemengde
bedrijven wordt geexploiteerd.
Men kan dit gebied in de statistiek betreffende net grondgebruik 1 terugvinden in de
tweenavolgende „landbouwgebieden":
1. Gelderland II Nederveluwe, 24% bouwland - 76% grasland,
2. Utrecht VI Zandgebied, 20% bouwland - 80% grasland.
Teneindeeenglobale indruk tegevenvan debedrijfsstructuur inde GelderseVallei worden hieronderenigecijfers gegeven, ontleend aan deLandbouwtellingen 1955vanhet C.B.S.
Dezecijfers hebben betrekking op4gemeenten, dietezamenongeveerhetcentraledeelvan deGelderseVallei omvatten, nl. Scherpenzeel, Renswoude,Barnevelden Stoutenburg.
Pacht en eigendom
Percentage van deoppervlakte cultuurgrondin

Pacht

Scherpenzeel

Renswoude

Barneveld

Stoutenburg

62
38

58
42

35
65

28
72

Bedrijfsgroottestructuur
Percentage van hetaantal bedrijven
Bedrijfsgrootteklasse
<1 ha
1- 5ha
5-10 ha
10-20ha
20-50ha
>50ha

Scherpenzeel

Renswoude

Barneveld

Stoutenburg

24
29
28
11
8

16
• 37
26
15
6

18
45
22
12
3

22
32
19
22
5
-

Scherpenzeel

Renswoude

Barneveld

Stoutenburg

Veebezetting

Gem. aantal melk-kalfkoeien
per bedrijf met vee . . . .
perhagrasland
Gem. aantal mestvarkens per
bedrijf
Gem.aantalkippen per bedrijf

10,5
1,4

8,7
1,4

6,8
1,4

9,9
1,4

10,7

9,5

8,2

6,7

345

376

150

223

De verdeling van bouw- en grasland over de Gelderse Vallei vertoont een nauwe
samenhang met relief en bodemgesteldheid, zoals gebleken is uit een onderzoek van
VANDERSCHANS(1957).
1

Verslagover delandbouw inNederland over 1954. Versl. enMeded.vanhetMMsterie vanLandbouw, Visserijen Voedselvoorziening, 1956,No.1.
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Dezesamenhangis weergegevenintabel3.
TABEL3. Samenhangtussengrondgebruikenbodemgesteldheid volgensVANPER SCHANS(1957)

Bodemgesteldheid
Soiltype

Highsandy soils
Middelhoge oude bouwlandgronden . .
Medium-high oldarable land
Middelhoge heideontginningsgronden .
Medium-high reclaimedheath-soils
Lageheideontginningsgronden . . . .
Lagezandgronden (gleygronden) . . .
Lowsandysoils
Lagezandgronden (gleygronden) . . .
Lowsandysoils

Vochttrap
Moisturegrade

Percentage v. d.totale oppervlakte
Percenttotalarea
bouwland
arableland

grasland
grassland

3-4

90

10

5

60

40

5

50

50

7

30

70

7

10

90

8

5

95

TABLE 3. Relationbetween land-use and so!ltypeaccordingtoVAN DER SCHANS(1957)

Indienmen voortsnog in aanmerkingneemt,datde grondverbeteringin deGelderse
Vallei in hoofdzaak bestaat uit egalisaties van graslanden op lage en middelhoge
zandgronden, dan blijkt uit het vorenstaande voldoende, dat voor het grondverbeteringsonderzoekindeGelderseValleidegrootsteaandacht aanhetgraslandmoet
wordengegeven.
EenalgemenebeschrijvingvanhetgraslandindeGelderseValleikanwordengegevenopgrondvandegraslandvegetatiekarteringvan Nederland door DEBOER (1956).
Hieruit blijkt, datin het landelijke beeld de GelderseValleivoor het grootste gedeeltewordtgerekendtot debeteregraslanden,dieechter opeenaantal plaatsen nat
ofvochtigzijn(groep6).
.
Het resterende gedeeltevan de GelderseValleiwordt grotendeels gerekend tot de
vochtigtotnattegraslandenvanmatigekwaliteit(groep 21).
HetgraslandindeGelderseValleivertoontdusinhetbijzondermetbetrekkingtot
de waterhuishouding enige gebreken. Een raming van de oppervlakten, welke de
groepen 6en21 ophet„vegetatie-cartogram"indeGelderseValleiinnemen,leidt tot
deconclusiedatinditgebiedruwweg:
50% van het grasland een goedevochtvoorziening heeft,
35 %vanhetgrasland ,,vochtig"of,,nat"is,
15%vanhetgraslandmeerofmindertedroogis.
.
Een meer gedetailleerde beschrijving van het grasland in de Gelderse Vallei kan
menvindenbij DE BOERen FERRARI(1956aen b). Bijdezebeschrijving isgebruikgemaakt van zg. „vegetatiekarteringseenheden". Voor een uiteenzetting omtrent dit
begripmogewordenverwezennaar DE BOER(1956).
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VoordeGelderseValleiisonderscheidgemaakttussen „hoofdvegetatie-eenheden",
indecodering aangegevendoorheteerstecijfer, en„varianten",aangegeven door het
2ecijfer. In totaalwerden7hoofdvegttatie-eenheden onderscheiden, nl.:
- 5hoofdeenheden voorweilandvanafnemendekwaliteitmetrespectievelijk decodeaanduidingen 0-, 1-,2-,6-, en 8-,
- 1 hoofdeenheid voorzeerdrogegraslandenmetcode4-,
- 1 hoofdeenheid voor zeernattegraslanden metcode5-.
Dekenmerkenvoor deeerstgenoemde 5hoofdeenheden voorweilandenkunnen als
volgtworden samengevat:
TABEL4. De kenmerken vanhoofdvegetatie-eenheden in deGelderseVallei
Drooggewichts-percentage
Percent dry-weight

Bemestings
toestand
Fertility •
status

Hoofdeenheid
Principal
vegetation
unit

Goede grassen
Goodgrasses

Engelsraaigras
Loliumperenne

0-

>75

>50

goed
good

intensievebeweiding
intensivelygrazed

1-

60-75

30-50

goed
good

minder intensieve beweiding
lessintensively grazed

2-

45-60

15-30

voldoende
satisfactory

beweiding en hooiland
grazingandhay-field

5-15

voldoende
matig
satisfactory
tomoderate

extensieve beweiding en hooiland
extensivelygrazedandhay-field

<5

matig
moderate

extensieve beweiding en hooiland
extensivelygrazed andhay-field

6-

8-

••

35-45 ...

<35

Gebruik
Use

TABLE4. Characteristicsof theprincipalvegetation unitsinthe„Gelderse Vallei'

Hoofdeenheid 4- zeer droog, omvat > 4 0 %grassen die op droogte wijzen.
Hoofdeenheid 5- tenat, omvat > 30%grassen die op natte omstandigheden wijzen.
Voor de hoofdeenheden 0- 1-, 2-, 6- en 8- zijn de volgende vochtvoorzieningsvarianten onderscheiden:
-1 droog, > 30%grassen die op droogte wijzen,
-2 ietstedroog, 15-30% grassendieopdroogte wijzen,
-3 normaalvochthoudend, < 15 %droogteaanwijzers enbijna geen vochtaanwijzers,
-4 vochtig, > 30%vochtaanwijzers,
-5 ietstenat, > 10%grassendieopnatteomstandigheden wijzen.
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Voor dehoofdeenheid 4 - zijn geen varianten onderscheiden. Voor de hoofdeenheid
5- zijn devolgendevarianten onderscheiden diebetrekking hebben opdebemestingen
hetgebruik:
53- slechte bemestingstoestand,
56 - goede bemestingstoestand, overwegend hooiland,
57 - goede bemestingstoestand, overwegend weiland,
59 - geen bijzondere kenmerken.
Voor verdere bijzonderheden omtrent de botanische samenstelling van deze vegetatiekarteringseenheden wordt verwezen naar de hiervoor genoemde publikaties.

4.4. D E SAMENHANG VAN KWALITEIT EN OPBRENGST VAN HET GRASLAND MET DE
GRONDWATERSTAND

Met de hierboven beschreven vegetatiekarteringseenheden kan niet alleen de botanische samenstelling van het grasland worden beschreven, doch ook de gebruikswaardevan dit grasland. !
Volgens DE BOER (1956) bestaat er namelijk verband tussen de botanische samenstelling van grasland en enkele belangrijke eigenschappen van het grasland, die bepalendzijn voor dezegebruikswaarde. Het betreft hier:
a. de bruto-produktie,
b. de botanische kwaliteit en
c. de draagkracht van de zode.

i

Van belang voor het grondverbeteringsonderzoek is nu, dat DE BOER en FERRARI
(1956a en b) in de Gelderse Vallei dit verband ook experimented hebben vastgesteld.
Het betreft hier hetverband tussen: ' >
- enerzijds de vegetatiekarteringseenheden en
*
- anderzijds de brutoproduktie, de botanische samenstelling, alsmede een aantalmilieufactoren die betrekking hebben op de bodemvruchtbaarheid en de waterhuishouding.
Voor eennadere omschrijving van de begrippen „bruto-produktie" en „botanische
kwaliteit", waarvoor in het laatste geval de zogenaamde „hoedanigheidsgraad" is
gehanteerd, mogewordenverwezennaar de hiervoor vermelde publikaties. De waterhuishouding isbij dit onderzoek gekenschetst zoweldoor de gemiddelde zomergrondwaterstand als door de vochthoudendheid van het bodemprofiel, uitgedrukt in mm
water beschikbaar voor de plant.
De resultaten van het onderzoek van FERRARI en DE BOER(1956aenb), voorzover
rechtstreeks van belang voor de grondverbetering, zullen hierna worden samengevat.
Allereerstis voor allehoofdvegetatie-eenheden in de Gelderse Vallei vastgesteld:
a. degemiddeldejaarlijkse opbrengst,
b. degemiddelde hoedanigheidsgraad.
De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.-
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TABEL 5. De gemiddelde bruto-opbrengst en de gemiddelde hoedanigheidsgraad van de hoofdvegetatie-eenheden indeGelderseVallei
5
Hoofdvegetatie-eenheid
Principalvegetationunit

Gem.jaaropbrengst 1951, 1952
en1953in 1000 kgdr. stof/jr/ha
Mean yield (1951, 1952,1953)
in 1000 kg dry matter\year\ha
Gem. hoedanigheidsgraad
Meanqualitygrade

variant
53
variant
53

varianten
56 eri 57
variants
56 and57

9,5

6,3

10,2

5,4

4,3

5,7

2-

6-

8-

13,1

12,5

11,5

7,6

6,8

6,3

01-

nrmcival vegetation unitsinthe^Gelderse ValleV
TABLES. Mean yield andmean qualitygrade of; thet the
pnnapalveg

ommntde «ale,hulsh<mlmg, eveneensvastgesteld.
a. degemiddeldejaarlijtebrato-opb'engst
b. delemiddeldehoedanighe.dsgraad, en voorts.
HOEDANIGHEIDSGRAAD

FIG. 4.

Het verband tussen de gemiddelde brutoopbrengst (inkg/ha/jaar) en ^ g e m 1 ™ !
hoedanigheidsgraad voor de hoofdvegeta
tie-eenhedenindeGelderseVallei
FIG. 4.

Relationbetweenmeanyield (kgdrymatter!
ha/year) and mean quality grade fothe
principalvegetation units in the„Oeiaer
Vallei"

,

BRinO OPBRENGST
15000 kg
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c. degemiddeldezomergrondwaterstand,en
d. degemiddelde vochthoudendheid van net bodemprofiel.
Deresultaten zijn weergegevenin tabel6.
TABEL6. Degemiddelden voor bruto-opbrengst, hoedanigheidsgraad, zomergrondwaterstand en
vochthoudendheid van vegetatie-eenheden in de Gelderse Vallei, gerangschikt volgens de
indicaties omtrentdewaterhuishouding
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t e n a t / too wet
goedbemest
sufjicientty
fertilized

Hoofdvegetatie-eenheid of variant
Principal vegetation unit orvariant

_

Gem.bruto-jaaropbrengst 1951,1952
en 1953 in 10001<%dr. stof/jr/ha
Meanyield 1951, 1952,1953in1000
kg/drymatterjyear/ha

7,1'

10,6

10,7

12,0

12,6

12,0

10,2

8,4

Gem. hoedanigheidsgraad
Meanqualitygrade
Gem.zomergrondwaterst. 1951,1952
en 1953incmondermaaiveld
Mean groundwater level 1951,1952,
1953incmbelowsoilsurface

4,9

6,1

6,2

6,6

6,8

6,4

5,7

4,9

114

141

100

106

76

53

40

32

68

90

83

96

117

146

175

206

Gem.vochthoudendheidinmmwater
Meanmoistureholdingcapacityinmm
water

TABLE6. The meansofyield,qualitygrade,groundwaterdepthinsummerandmoistureholdingcapacity
ofvegetationunitsinthe „Gelderse Vallei", arrangedaccording indicationsofthemoisture
regime

Voor het grondverbeteringsonderzoek zijn van bijzondere betekenis:
a. hetverbandopbrengst-grondwaterstand en
b. hetverband vegetatie-eenheid-grondwaterstand.
a. Het verband tussengemiddelde zomergrondwaterstand en opbrengst is weergegeven
infiguur5.Dezecurveisontleend aan vorengenoemdepublikatie. Opgemerkt moet
worden, dat de oppervlakte gronden in de Gelderse Vallei, in gebruik als grasland,
meteenvochthoudend vermogen <100mm,zeergeringis. Deopbrengsten vangrasland op deze gronden zijn daarom bij het samenstellen van deze curve buiten beschouwing gebleven.
Dezecurveheeft danookbetrekkingopgrondenmeteenvochthoudend vermogen
>100mm. Ditverklaartwaaromdezecurveaande„droge"kantvrijspoedigeenvlak
belooptoont,hetgeeninstrijd lijktmetdeoogstdepressie dieblijkens tabel 6optreedt
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FIG. 5.

Invloed vande gemiddelde zomergrondwaterstand (incm-mv.) opde opbrengst
van grasland (inkgdroge stof per ha/jaar)
opprofielen met eenvochthoudendvermogen >100mmoverdejaren 1951t/m 1953,
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De oorzaak hiervan is,dat bij zomergrondwaterstanden van meer dan 100 cm
benedenmaaivelddeprofielkenmerken overwegenddewaterhuishoudingbei'nvloeden
en daarmede het verband tussen vegetatie-eenheid engrondwaterstand doorkruisen.
Een enander blijkt ookuit hetveel betere verband datindit droge traject bestaat
tussen vegetatie-eenheid en vochthoudend vermogen.
Hetduidelijkeverbandopdelageregrondentussendebotanischesamenstellingvan
hetgrasbestandendegemiddeldezomergrondwaterstandiseenbelangrijk hulpmiddel
in al die gevallen, waarin men niet kanbeschikken over eenreeks vangrondwaterstandsopnamen gedurende eenofmeerjaren.
Menkandan,althansindeGelderseVallei,metbehulpvan eengraslandvegetatiekarteringopzeerkortetermijntocheenbetrouwbareaanwijzingverkrijgen omtrentde
gemiddelde zomergrondwaterstand.
Dankzij deinhetvoorgaandebesprokenonderzoekingen,kanmenvoorde Gelderse
Valleihetgehelesysteemmicrorelief-bodemgesteldheid-grondwaterstand-kwaliteit en
bruto-opbrengstvanhetgrasland overzien,omdatmicroreliefenbodemprofiel viade
gemiddeldezomergrondwaterstand endegraslandvegetatiemetdekwaliteit enbrutoopbrengstvanhetgraslandinverbandkunnenwordengebracht.
Aangezien ditverbandinhetnavolgende nog herhaaldelijk tersprake zal worden
gebracht,is hiervaninfiguur 6eenschematischoverzicht gegeven.
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FIG. 6.Hetverband tussen bodemkundige vochttrappen, graslandvegetatie-eenheden enzomergrondwaterstand, ontleend aan gegevens van DEBOER en FERRARI (1956aen b)
en VAN DER SCHANS (1957)
fcodemprofiel / soil profile
grondwater / groundwater
graslandvegetatie / grassland vegetation
vochttrap / moisture grade
gemiddelde zomergrondwaterstand i n c m - m v . / meangroundwater level during summer in cm— mv.
code vegetatie-eenheid / codeof vegetation unit
vochtindicatie / moisture indication
te n a t / too wet
iets te n a t / somewhat too wet
vochtig / moist
iets te droog / somewhat too dry
n o r m a a l vochthoudend / normal moisture holding capacity
zeer d r o o g / verydry
droog / dry
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FIG. 6.Relation between moisture grades, grasslandvegetation units andgroundwaterlevel
duringsummer,from data of DE BOERand
FERRARI{1956aand b)and VANDER SCHANS

(1957)
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FIG. 7. Samenhangtussen
Vallei

relief,bodemgesteldheidengraslandvegetatie opeenperceel indeGelderse
b. Bodemgesteldheid

c. Graslandvegetatie

a. Reliif

,. •
Hoogtelijn met hoogteliggmg
• maaiveld in m + N.A.P.
Contourlinewith elevationm m+A.A.r.

Bodemprofiel met vochttrap 5 (grys geremv.)
Bodemprofiel met vochttrap 7 (grys gereduceerde ondergrond 80-115 cm ben mv.
Bodemprofiel met vochttrap 8 (grys gereCX3 duceerde ondergrond < 80 cm ben. mv.)

C Sadduceerfeo n derg r ond>115cmben.

^

Vochtvariant - 2
XA A (iets te droog)
Vochtvariant - 3
\2J~A (normaal vochthoudend)
Vochtvariant ~A
YA'A (vochtig)
Vochtvariant —5
3(iets te nat)
» Hoofdvegetatie-eenheid 5 KMSSI ( t e

(Opname Stichting voor Bodemkartering)
Schaal 1:5000/Scale 1:5000

nat)

(Opname Proefstation voor
Akker- en Weidebouw)

/• f<„ilcharacterandgrasslandvegetationofafield inthe„Gelderse Vallei"
FIG. 7. Relationbetweenrelief,soilcharacw-a f
a. Relief

b. Soil character

<• ^rassiana g

• • A flatten 7a 7b en 7c een voorbeeld gegeven van de hierboven
Ten slotte is in de figuren /a, /o en
besproken samenhang opeenperceel.
4 5 SAMENVATTINGENCONCLUSIES

•
•
n P r a t i e s opgraslandwordtwijziginggebrachtinhetbodem1. Dooruitvoenngvanegalisatiesopgi
relief,inhetbodemprofiel eninde^
S
^
^
i n d e G e l d e r s e Valleiwerd
Alsuitgangspuntvoor ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O ^ O ^ ^ c in dit gebied
daarom van het bodemrehehd^bodempr^ ^ ^
^ fa ^ g e b i e d
ds
een beschrijving S f « ? £ ^ grotendeelswordensamengesteldmet behulp van
zijnverricht, kon deze bescnnjving 5
gegevensuitdeliteratuur.
geschonken aan enkele aspecten, die speciaal
Uiteraard werd de meeste aanaacm g
. {.
voor het grondverbeteringsonderzoek van betekems zyn.
••
nMrA van overwegend lage en middelhoge dekzand2. De Gelderse Vallei,s e e n ^ J M m t i ^ ^ h o o g t e v e r s d d l l e n o p k ^
gronden.Dezegrondenvertonencci
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afstanden, waarbij de hogere enlagere delen van het terrein doorgaans volgens een
grilligpatroon doorelkaarzijngeweven.
Deze hoogteverschillen geven aanleiding tot ingrijpende verschillen in bodemprofiel en grondwaterstand.
3. Hetgrilligereliefleidtertoe,datpercelen,waarbinnen de bodemgesteldheid en de
waterhuishouding min of meer gelijkmatig zijn, in vele gevallen noodzakelijk
slechtevormenenafmetingen vertonen, terwijl omgekeerd percelen van goedevorm
enafmetingen in velegevallenbinnen deperceelsgrenzen groteverschillenin bodemgesteldheid enwaterhuishouding vertonen.
De sterke behoefte aan egalisatie in de Gelderse Vallei is rechtstreeks terug te
voerenopditgrilligerelief.
4. Hoewel met behulp van een gedetailleerde bodemkaart reeds een goede orienteringkonwordenverkregen omtrenthetbodemrelief,blijkt voor het grondverbeteringsonderzoek tochbehoefte tebestaan aan eenmeerkwantitatieve beschrijving van
het relief gebaseerd op gedetailleerde hoogtemetingen. In hoofdstuk 6wordt hierop
nader teruggekomen.
5. Voorwatbetreft hetbodemprofiel in deGelderseValleiisuit onderzoekingen van
VAN DER SCHANS (1957) gebleken, dat er een duidelijk verband bestaat tussen
enerzijdsbepaaldeprofielkenmerken,zoalsroestvlekkenenreductiekleuren, enanderzijds gemeten grondwaterstanden. Dit verband is weergegeven in tabel 1.Het is dus
in dit gebied mogelijk eenbodemprofiel ook door gemiddelde grondwaterstanden en
grondwaterstandsfluctuaties tekarakteriseren.
Voorts blijkt dat naarmate degronden ten opzichte van het grondwater lager zijn
gelegen, het humusgehalte in de bovengrond toeneemt, terwijl men dan ook vaker
leemlagenin deondergrond aantreft.
IJzeroerbanken,humus-ijzeroerbanken enzandbanken komen welvoor, dochzijn,
mededoorhungeringeoppervlaktevoordegrondverbeteringinditgebiedvermoedelijk van minder belang. Concrete gegevens omtrent defysische eigenschappen en het
storend karaktervandezelagenontbreken echter.
6. InhetcentraledeelvandeGelderseValleikomenweinigdroogtegevoelige gronden
• voor.Voorzoverdegrondeninditgebieddoorhunlageliggingnietrechtstreeksvan
hetgrondwaterprofiteren, hebbenzijdoorgaansindebewortelingszone meerdan 100
mm vocht beschikbaar voor het gewas.De hogere terreingedeelten ondervinden van
hun hoge ligging dus weinig nadeel. De lagere terreingedeelten vertonen echter niet
alleenwateroverlast,dochzijntengevolgevandehumeuzetotvenigebovengrond ook
onvoldoendedraagkrachtig.Debezwarenvaneenongelijkeliggingwordendusvooral
veroorzaaktdoordeplaatselijk telageligging.
7. De Gelderse Vallei bestaat voor 75 a 80%van de oppervlakte cultuurgrond uit
grasland, dat geexploiteerd wordt in overwegend kleine gemengde bedrijven.
HetgraslandindeGelderseValleibehoortlandelijk gezientotdebeteregraslanden,
echter meteenduidelijke overmaat aan vocht opveleplaatsen.
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OP grond van gegevens, ontleend aan de graslandvegetatiekaart van Nederland,
he^n?aTra m in g g 50 g % van het grasland in de Gelderse
^ ^ f ^ ^
ziening,terwijl 35%meerofmindereovermaataanwater heeft en 15/ 0 een tekort.
8. Debotanische samenstellingvanhetgraslandis ^ ^ t Z ^ l n F ^
tatie-karteringseenheden.Voordezevegetatie-eenheden.zijndoor DEBOERen FERRARI
S S f a ^ n f c G d d e ^ Valid de bruto-produktie en de hoedanigheidsgraad
Uy^oa en o) in uc ucmw
w;Pniit hliikt datinditgebiedtussen
vastgesteld. Deze zijn weergegeven in tabel5. Hieruit blyktoatin g

Uit de m figtmr 5 ™ g f , e ° |

roridwa ,er S t.nden aanzienlijlc m « r schade

vegetatie-eenheden zdf en> ^
^
<1™Zdv«get..ie ka„ dus op de lagere
zomergrondwaterstanden
<100
enL
De
23deldeiomergrondw.terst.nd.
grondeneenaanwijzmggevenorntrentdegemiaoeiu
6

kunnenmicroreliefenbodempronelenerzijasinverDd s
landvegetatieenopbrengst anderzijds
• i n „ r i j p e n d kan worden gewijAangezien dit gehele systeemdoor g ^ ^ ^ z o e l c van de grootste
zigd,iskennis van ^ ^ ^ ^ S S ^ d a n ook herhaaldelijk van deze door
betekenis. In de navolgende hoofdstukken za^
vroegere onderzoekingen verkregenkennisgebruiKworu g

5. D E U I T V O E R I N G V A N G R O N D V E R B E T E R I N G E N
IN DE GELDERSE VALLEI
5.1. INLEIDING

Vanoudsis erindeGelderseValleidoordemensveelindegrondgegravenenoptal
vanplaatsenisdaardoor ookhetrelief gewijzigd.
Zo moeten door het steken van plaggen aanzienlijke hoeveelheden grond van de
heidevelden endegroengronden viadestalendeplaggenbemestingnaar debouwlandenzijnverplaatst.Doordatdezebouwlandendoorgaans reedsopwathogereterreingedeelten lagen, moeten hierdoor de van nature reeds aanwezige hoogteverschillen
nog zijn vergroot. Anderzijds zijn deze hoogteverschillen toch ook weer op tal van
plaatsen verminderd door het ontgraven van zand, hetzij ten behoeve van zandwinnmg, hetzij om te hoog gelegen terreingedeelten te laten „zakken", hetzij om lage
terreingedeelten opte hogen.
Door eennauwkeurigebestuderingvanbodemrelief en bodemprofiel kunnen optal
vanplaatsendesporenvanditgrondverzetgevondenwordenenhetisvooral OOSTING
(1936)geweest,diehieropdeaandacht heeft gevestigd.
Een van de doeleinden van deze studie is echter de toetsing van de grondverbetenngstechniek,zoalsdezegedurendedelaatste decennia inNederland isontwikkeld en
ookindeGelderseValleiistoegepast.
Daaromzalin het navolgende speciaal aandacht worden geschonken aan demeer
recente grondverbeteringswerken, die in dit gebied zijn uitgevoerd en welin het bijzonder aan de velegrondverbeteringswerken die in de periode 1944-1953met overheidssubsidie tot stand zijn gekomen. Het betreft hier kleinere cultuurtechnische
werken ten behoevevan afzonderlijke landbouwbedrijven, uitgevoerd in handkracht
door boeren enlandarbeiders.
t i . ? e nT°f1C S C U n V a n d C ° V e r h e i d V l ° d d e v o o r t u i t d e toenmaligelandbouwpolit,ek,welkestreefdenaara)verhogingvandeproduktie,b)verlagingvandeproduktiekostenenc)bestrijdingvandewerkloosheidtenplattelande.
voIrincXt^ V ° 0 r d i t ° n d f z o e k i s ™> da *alsgrondslagvoor.definancieringen uitwerd n n i r w ^" d v e r b e t e "ngsobjecten steedsper object een plan met begroting
niet tot in
breekt tha
t ^T* m ^ ^nnen
details uitgewerkt en on"
ai
m
eli kheid v a n n
Londv r t t T V T f °S J
^ t i n g van de begrote hoeveelheden
fentzTchtt H ^ r ^ ^ 8 C e n b C t e r e b r ° n V a n i n f o r m a t i e v o o r h * verkrijgen van

-ngrootianfa!^ t r ^ t 0 e S t a n d ' ^ ^ ^ ^ V ^ - i n g e n endekoftenvan

v a n de uitvoe
GeMertTllenfa^hlff^
™ g van grondverbeteringen in de
tlnten van " ^ ' g r ° tend eels gebaseerd op eenbewerkingvan de plannen en begroI w ^ cX°ndve[bete"nSsobJ^en,
die in de periode 1944t/m 1953met fubDeL?° t ^ T
v S ? e ° i e n S t ( C - ° - ) a l s ** " b ^renwerk" zijn uitgevoerd,
Debegrenzmgvanhetgebied,waaropdeverzameldegegevensbetrekkinghebben,valt
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s a m en

met de begrenzing van het ingekleurde gedeelte van de Gelderse Vallei op

^ g e m e r k t m oet worden, dat behoudens.
^
^
^
^
^
S
welke'gedurendedezeperiodeonder^ P ^ ^ ^ t t n o g i ^ wordtmedc,
g
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gedeeld, overigens geen andere g ^ ^ ^ ^ T d a a r d o o r representatief
"gebied
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gezamenlijke oppervlaktevan99868ha aus
uitvoering van deze objecten verdeeiaj
daarbij de concentratie irtdejaren W
^
hangt met de landehjke kredieten,w
schikking stonden.

g

van deze

gegevens

£ £ £ £L>
Vallei als „boeren. ^ 3 ^ ^ ^ ^ uitge voerd met een
h a F i g u u r 8 g e e f t a a n h oe de
^ verschillendejaren. Opvallend is
^ overigens ten nauwste samen^
^ ^ fa ^ j a r e n t e r b e .

FIG. 8.

Totale oppervlakte van de als B W l e a
BW2mtgevoerd grondverbetenngsobj^ten
indeGelderseVallei, opgeleverdindejaren
1944 t/m 1953
FIG. 8.

Total area of levelling projects BFW «
BW2 (BW = farmers project )executea
in the gelderse Vallei", fiushed m the
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De kosten van deze objecten bedroegen in totaal f2886134, dat is gemiddeld
f2890 per ha. Voor 68% bestonden deze kosten uit arbeidslonen, voor 26% uit
socialelasten enkostenvantoezichtenvoor 6% uithuur en aankoop van materiaal.
Krachtens de subsidieregeling voor „boerenwerken" werd per object de privaateconomischeverhogingvandegebruikswaarde vandegrond geraamdalseen „waardestijging". De overheidssubsidie in de kosten bestond mi, met inachtneming van
bepaalde maxima, uit het verschil tussen totale kosten enwaardestijging. Voor deze
objecten bedroegdesubsidiegemiddeldf 1883 perha,datis2/3vandebegrote totale
kosten. Ten laste van de particuliere opdrachtgevers is dus gemiddeld 1/3 van de
begrotetotalekosten gekomen,hetgeen overeenkomt metruimf 1000per ha.
Naastdehierbovengenoemdewerkenzijninditgebiedopgroteschaalookdoor de
D.U.W. grondverbeteringsobjecten gesubsidieerd. Helaas waren de administratieve
gegevensvandezediensttentijdevanditonderzoeknietmeerbeschikbaar.Voormaligefunctionarissen van deze dienst raamden de omvang van de onder hun auspicien
uitgevoerde grondverbetering in de Gelderse Vallei gedurende de periode 1944-1953
echter eveneensoprond 1000ha.Aangezien ookvoor 1944enna 1953grondverbeteringsobjecten zijn uitgevoerd, kanmen stellen,dat in deGelderseVallei- een gebied
van ongeveer 50000ha- in delaatste decennia naar ramingop enkele duizenden ha
grondverbetering istoegepast.
b. Grootte enbegrenzing der objecten
Voor de 1000ha boerenwerken van de CD. was de gemiddelde oppervlakte per
object 1,53ha.
De verdeling van de objecten naar aantal en oppervlakte, over de verschillende
grootteklassen was alsvolgt:
TABEL7. Groottevandeuitgevoerde grondverbeteringsobjecten
Totale oppervlakte
Totalarea

Oppervlakte
per object
Areaofproject

Aantal
objecten
Numberofprojects

in ha

in%

<1 ha
1-2 ha
2-3ha
3-4ha
4-5 ha
>5ha

209
296
88
31
13
16

120,42
408,68
196,12
104,76
57,65
111,05

12
41
20
10
6
11

653

998,68

100

'.

TABLE7. Areaof theexecutedlevellingprojects

Menziethieruit,datinhoofdzaak spfakeisvankleinereegalisatieobjecten vanomstreeks 1-4ha. Uit ingewonnen informaties bleek, dat ook de D.U.W.-objecten als
regeleendergelijke omvang hadden.
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De meeste van deze grondverbeteringsobjecten werden uitgevoerd op een perceel,
eenenkelemaalslechtsopeencombinatievanpercelen.
Debegrenzing van de objecten vieldusalsregelsamenmet debestaande perceelsgrenzen.
Slechtsinenkelegevallen,waarinvoordeophogingvanlageplekkenineenbepaald
graslandperceel onvoldoende grond aanwezig was, werd bij het graslandperceel een
gedeelte van een aangrenzend hogerbouwlandperceelbetrokken. Het afgegraven gedeeltevan het bouwlandperceel werdnadeegalisatiebij het graslandperceel gevoegd
enslechtsindezeweinigegevallenwaserdussprakevaneenwijzigingvandebestaandeperceelsgrenzen ten gevolgevandeuitvoeringvandezewerken.
c Hetgrondgebruik
Hieronder volgteen overzichtvanhet grondgebruik voor deuitvoering der grondverbeteringen opalleC.D.-objectenwelkeindeperiode 1944t/m 1953in deGelderse
Valleiwerdenuitgevoerd. :
TABEL 8.

Grondgebruik voor uitvoering v a n d e ^ r o r ^ v e r b e ^ e ^

1. Grasland / Grassland . . . ••
' '
2. Bouwland/ Arableland . . . • • • •
3. Tuingrond / Landfor horticulture . . . • • • • •
4. Verschillende combinaties van grasland ot bouw
land met tuingronden woestegrond
Various combinations of the above togetherwith
waste lands

692,73ha
210,14ha
1,02 ha
94,79 ha

69%
21%
0%
10%

TABLE8. Land usebeforeexecution oflevelling

,
• v«*«, laeen
De grondverbeteringsobjecten
lagendus
aus».v66r de uitvoering voor 70-75%van de
oppervlaktein grasland.
r p 1 f 1 p r s e Vallei heeft een nader onderzoek van de
Voor het centrale deel van de^Geiaer
erbeteri
heeft geleid tot
C.D.-objecten echter aangetoond dat aeg _
^
^ betreffende ob.
schuiving in het ^ d ^ n M l ^ ^ierop nog nader teruggekomen Hier
jecten nade uitvoering. In hooiasXUK
grondverbetering in de Gelderse
moge worden volstaan met vast e ^ f ^ ^ ^ v a n h e t grasland.
Valleiinderdaad vrywel geheelgescruea
5 3 DOELSTELLINGVAN DEUrTGEVOEKOE GRONDVERBETERINGEN
J 'v , t P „ «in hetplanvanuitvoering ondermeeraangegeven,
Vooralleuitgevoerdeobjectenisin ^ ^ ^ g e k e n m e r k t , dus wat de reden was
door welke gebreken de „nuiaige
j b d 9 i s e e n overzichtvandezegedafgrondverbetering moestworden toegepast.
breken gegeven.
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TABEL9. De gebrekendieaanleidinggaventot deuitvoeringvan grondverbetering

Noodzaak voorgrondverbeteringwegens
Necessityoflevellingbecauseof

1. Ongelijke ligging
Uneven surface
2. Ongelijke ligging en wateroverlast op lage
Unevensurfaceandexcessofwaterinthelow
lyingpartsofthefields
3. Ongelijke ligging, wateroverlast op lage gedeeltenenplaatselijk storendelagen . . . .
Uneven surface, excess of water in the low
lyingparts andpans
4. Ongelijkeliggingenplaatselijk storendelagen
Unevensurfaceandpans

Aantal
objecten
Number
ofprojects

% van het
aantal objecten
% oftotal
number
ofprojects

Oppervlakte
in ha
Area inha

196

30

260,44

306

47

477,01

68

10

149,36

76

12

108,95

7

1

2,92

Pans
653

|

100

998,68

TABLE9. Deficienciescausingtheexecutionoflevelling

Uitditoverzichtblijkt, datvrijwelzonderuitzonderingdeongelijke liggingdoor de
praktijk als een der gebreken wordt aangeduid, zeer vaak echter in combinatie met
wateroverlast opdelagere perceelsgedeelten.
Storendelagenwordenmindervaakgenoemd envormenopzichzelfslechtsbijuitzonderingdeaanleidingvoor grondverbetering.
Dit overzicht sluit geheel aan op hetgeen in hoofdstuk 4reeds werd medegedeeld
omtrent hetrelief endebodemgesteldheid in de GelderseVallei.
Ondanksdeaanpassingvandeverkavelingaanhetmicrorelief zijntochook binnen
velepercelennogverschillenblijvenbestaan,dieeennadeligeinvloeduitoefenen opde
produktiviteit en de bedrijfsvoering. Zoals reeds in hoofdstuk 4 werd opgemerkt,
geldtditinhetbijzonder voorpercelen meteengedeeltelijk telageligging.
Door de wateroverlast op deze lage perceelsgedeelten wordt allereerst de brutoproduktie en de kwaliteit van het gras nadelig beiinvloed, doch ten gevolge van de
humeuzeweinigdraagkrachtigezodetredenbovendienopdezegedeeltenbezwaren op
bij debeweiding endebewerkingvan het perceel.Zeer lageperceelsgedeelten maken
beweidingenmechanischebewerkingzelfsgeheelonmogelijk.
Dezelageperceelsgedeeltenvertonenalsregelbodemproflelen meteenhumeuze tot
venigebovengrond envaak eenleemlaagindeondergrond. Doorgaansisdeze ondergrond reeds op < 100cmonder maaiveld geheelgereduceerd (vochttrappen 7en 8).
Het grasbestand isdan als regel slecht en wordt gekenmerkt door de vochtvarianten
-5 en 5-.
Indien zich nu binnen het perceel ook enkele hogere gedeelten bevinden (bodem-
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zoalsintabel 9 totuitingkomt
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°
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66
spittenvandeondergrond enhetaanbrengenvaneenlichtebezandingopde humeuze
of venige bovengrond van zeerlageterreingedeelten.
*
Aangezien de algehele egalisatie met ondergrond werd uitgevoerd, moest daartoe
over de gehele oppervlakte van het perceel de bovengrond in stroken opzij worden
gezet. Het losspitten van de ondergrond geschiedde daardoor ook over de gehele
oppervlakte van het perceel.
Het totalegrondverzet dat nodigisvoordeuitvoeringvanegalisaties,kan gesplitst
wordenin2onderdelen, nl.:
1. hetgrondtransport,nodigvoordeegalisatie;
2. hetspitten, nodigvoor het opzijzetten van debovengrond enhetlosmakenvande
ondergrond.
Het werk geschiedt daarbij in debekende „open putten", waarbij devolgende put
ontstaat bij het dichtspitten van de vorige. De putten worden steeds gelegd in de
richtingvandehellingvanhetterreinopdathettransportvanondergrondtenbehoeve
vandeegalisatieindelengterichtinglangsdeputkanpjaatsvinden.Hetgrondtransport
geschiedt doorgaans met kipkarren op smalspoor. Voor nadere bijzonderheden omtrent dezeuitvoeringtechniek wordt verwezen naar OTTO(1954).
Thans wordt nader ingegaan op enkele bijzonderheden van de grondverbetering,
zoalsdezeopdeC.D.-objectenindeGelderseValleiwerdenuitgevoerd.
In tabel 10wordt eerst een overzicht gegevenvan devoornaamste onderdelen van
deuitvoeringvandeze.grondverbeteringenmetvermeldingvandehiervoor benodigde
arbeid,uitgedruktinmanwekenperhaendedaaruit voortvloeiende verdelingvan de
arbeidslonen over dezeonderdelen. Deze.gegevens geven het gemiddelde over allein
deGelderseValleiuitgevoerdeC.D.-objecten enwerdenberekend doordegemiddelde
begrotingscijfers opbasisvanuurloon 60centtedelendoor 0,60 x 48,zijnde respectievelijk hetuurloonen48werkurenperweek.
TABEL 10.Onderdelen vanwerkzaamheden bijgrondverbetering indeGelderseVallei
Aard van de werkzaamheden
Natureofoperations

Benodigde
manweken per ha
Necessary
manweeksper ha

Kosten in% van de
totale arbeidslonen
Cost in% of total
wages

28

46

Movement of earthforlevelling
2. Spitten / Spading
3. Graven van nieuwe, of verbeteren van bestaande

- ,

28

46

2

3

Diggingofnew,orimprovementofoldditches
4. Overige werkzaamheden, zoals uitzetten van piketten,schiften vanrails,onderhoudmateriaal, stobben
3

5

61

100

Otheroperations
Totaal / Total
TABLE 10. Various operationsfor levelling inthe „Gelderse Vallei''
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Uit dezecijfers blijkt; dat dewerkzaamheden ten behoevevan deze objecten voor
ruim90%hebbenbestaanuithetspittentezamenmethet grondtransport.
Overdeafzonderlijke onderdelenvanhetwerkkannoghetvolgendewordenmedegedeeld.
a. Hetgrondtransportt.b.v. deegalisatie
Reeds werd vermeld dat op alle objecten werd toegepast demethode van algehele
egalisatiemet ondergrond.
Op de hogere perceelsgedeelten werd daartoe de bovengrond in putten opzijgezet, de daaronder
liggendegrond naar delagedelenafgevoerd endebovengrondweerteruggezet, nadat de ondergrond
waaropdezebovengrondwerdteruggezet,waslosgespit.
In delagereperceelsgedeelten werd alsregeleveneens debovengrond opzijgezet en na storting van
deaangevoerdeondergrondweerhieropteruggezet. In verband methetsterkhumeuze tot venigekarakter van de bovengrond op deze lage perceelsgedeelten in de Gelderse Vallei, werd na het terugzetten van debovengrond hierover nog vaak een dun laagje zandondergrond van enkele centimeters
uitgespreidterverho^ingvandedraagkrachtvandetoekomstigezode.

Kenmerkendvoorhetgrondtransport ishetaantal m3verplaatste grondper ha, alsmededeafstanden waarover dezegrondisverplaatst.
Beidegrootheden wordenbij eenobject meteengegevenbegrenzing bepaald door:
1. liggingvan het maaiveld voor egalisatie,
2. liggingvan het maaiveld na egalisatie.
De liggingvan hetmaaiveld voor egalisatieiseen topografisch gegeven, deligging
vanhetmaaiveldnaegalisatiekan echter sterkvarierenalnaar gelangdit horizontaal
dan welonder een hellingnaar een ofmeerrichtingen wordt geprojecteerd en al dan
nietwordtvoorzienvaneenronding.
Omtrent de liggingvan het maaiveld, zowelvoor als na de egalisatie, wordt in de
plannen slechtsinvagetermengesprokenenhoeweltenslotteinallebegrotingen concreet wordt aangegeven hoeveelm3zou moetenworden verplaatst, onttrekt dit cijfer
zich aan een nadere beoordeling achteraf door het ontbreken van hoogtekaarten
waarop deliggingvan hetmaaiveld voor enna egalisatieisaangegeven.
Er moe'tdusvolstaan worden met devermeldingvan dehoeveelheden grondtransport,zoalsdezeindebegrotingenwarenvermeld.
Dit grondtransport varieerde van 800tot 1600m3/ha en bedroeg gemiddeld over
alleobjecten 1295 m3/ha.
Omtrent detransportafstanden stonden geengegevenster beschikking,-doch uit de
grootte der objecten kan men afleiden, dat deze transportafstanden voor de meeste
objecten minder dan 100mmoeten zijn geweest enoverigens de2a 300meter zelden
zullen hebben overschreden.
b. Hetspitten
De kosten van het spitten worden bepaald door de spitdiepte en de aard van de
grond.
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In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de spitdiepten welke op de C.D.objectenindeGelderseValleiwerdentoegepast.Indezespitdieptenissteedsbegrepen
hetterugzettenvandebovengrond.
TABEL 11.Spitdieptebijgrondverbetering indeGelderseVallei
Spitdiepte in cm
Depthofspading
in cm

Aantal objecten
Numberofprojects

25
30
35
40
45
50
55
60
70
80

Oppervlakte / Area
in ha

in %

27
30
41
472
4
38
1
22
11
-7

29,49
85,14
65,55
706,33
6,96
45,69
2,00
42,24
10,66
4,57

2,9
8,5
6,6
70,7
0,7
4,6
0,2
4,2
1,1
0,5
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998,68

100,0

TABLE 11.Depthofspadinginlevellingprojectsinthe„Gelderse Vallei''

Uit dit overzicht blijkt, dat dezegrondverbeteringen voormini70% worden uitgevoerdmeteenspitdieptevan40cm,waarbijdanalsregeldebovengrond terdiktevan
20cm opzij werd gezet, en de ondergrond ter diepte van 20cm werd doorgespit. De
opgegeven spitdiepte zou, volgens vele begrotingen, gelden voor het gehele object.
Eenmotiveringvoordegekozen spitdieptewordtindeplannennooit gegeven.
Niet altijd werden deze objecten echter geheel op een diepte gespit.De opgegeven spitdiepte duidt
vaak slechtsdediepteaan waarop overhet geheleobject na oplevering degrond „los" moet zijn. De
gedeelten welkeniet worden opgehoogd, moeten dan inderdaad tot de aangegeven diepte los gespit
worden. Op de op te hogen gedeelten werd dan vaak minder diep gespit. Immers bij ophoging met
20cmkanmenvoor eenprofiel, dat40cm „los"moet zijn, volstaan met 20cm spitten, hetgeen neerkomt ophet „terugzetten"vandezode.
Slechtsvoor ongeveer 20% van het aantal objecten werd in debetreffende begroting rekening gehouden meteenspitdieptedieplaatselijk minderwasdanopderestvanhet object.
Voor 5% van het aantal objecten werd in de begroting rekening gehouden met een spitdiepte die
plaatselijk groterwasdanopderestvanhet object.
Planenbegrotinggavendusalsregelper object weinigdifferentiatie in spitdiepte.

Ten aanzien van de aardvan degrond, de andere factor welke de kosten van het
spittenbepaalt,gavendebegrotingenevenmineenduidelijkbeeld.
Bij22%vanhetaantalobjectenwerdwelmeldinggemaaktvan ,,stijve"of„harde"
lagenindeondergrond,maarsteedsontbrakeenaanduidingzowelvande oppervlakte
diebinnenhetobjectdoordeze„harde"lagenwerdingenomen,alsvandematewaarin
deze grond verschilde van „normale vaste zandgrond" waarop de tarieven voor het
spitten waren gebaseerd en van de grootte van de bijbehorende toeslagen op deze
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tarieven.In demeestegevallentrofmendusop debegrotingeenbedrag aan voor het
spitten en in deze spitprijs per ha zat dan in feite verdisconteerd alle differentiatie
welkebinnen een object zowelindespitdiepte alsindeaard van degrond kon optreden.
-c. Hetgravenofverbeteren vansloten
Zoalsreedsvermeldondervondenveleobjectenplaatselijk wateroverlast,mededoor
eente lageliggingvan het maaiveld.
Vaak trof men op deze objecten ook overbodige sloten ofgreppels aan.
Ter verbetering van de detailontwatering en/of van de bewerkbaarheid van het
perceel werden bij deze grondverbeteringen meestal een of enkele nieuwe sloten gegraven en/of enkele bestaande sloten opgeschoond en/of gedempt envervangen door
nieuwe.
Het betrof als regel kleine perceelssloten met een inhoud van ca. 1m3 per strekkendemeter,bodembreedteca. 50cm,diepteca.80cmentalud 1:1.
In totaal werden in de Gelderse Vallei op de rond 1000 ha C.D.-objecten 38 km
nieuweslootgegravenen81 kmbestaande slootverbeterd.Perhawerddusgemiddeld
38mnieuweslootgegravenen81 mbestaande slootverbeterd.
Hoewelhetinordebrengenvandedetailontwatering slechts3,4%vandevoordeze
objecten benodigde arbeidvraagtendusdehieraan verbonden kosten eengeringerol
spelen, is dit onderdeel bij grondverbetering op lage zandgronden zeer belangrijk.
Verwaarlozingvanditonderdeelkanheteffect vandegehelegrondverbetering nadelig
be'invloeden.
Toetst mennu dehierbovenbeschreventechniekvangrondverbetering aandedoelstellingen, waarmede zijistoegepast, dan moet opgemerkt worden, dat het maaiveld
bij dezeobjecten steedsslechtsgedeeltelijktelaagoftehooglagendat storendelagen
meestalnietofhoogstensplaatselijkoptraden.
Bijdetoegepaste grondverbeteringstechniek isechteralsvanzelfsprekend hetgehele
perceel doorgespit, ook dieperceelsgedeelten, die in feite noch voor ophoging, noch
voor afgraving, noch voor profielverbetering in aanmerking kwamen. Voorts is door
de algehele egalisatie ook de ligging van het maaiveld gewijzigd op die perceelsgedeelten, die hieraan geen behoefte hadden. Het „plan van verbetering" is dus bij
deze objecten stilzwijgend verder gegaan dan volgens de beschrijving van de „tegenwoordigetoestand" nodigzou zijn.
Devanzelfsprekendheid waarmede ditgeschieddeennogvaak geschiedt,vindt zijn
oorzaakin het automatismewaarmede deze typisch Nederlandse grondverbeteringstechniek op vele cultuurgronden wordt toegepast. Op de oorzaken hiervan werd in
hoofdstuk 2.3reedsuitvoerigingegaan.
Hier mogethans worden volstaan met op temerken, dat door toepassingvan deze
techniek degesteldedoeleindenbereiktzijn,voorzover althansdelageperceelsgedeelten niet te weinig of teveelzijn opgehoogd en dehoge perceelsgedeelten niet teveel
of te weinig zijn afgegraven, zodat de ligging van het nieuwe maaiveld t.o.v. het
grondwater gunstigis.
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In hoofdstuk 7zullende landbouwkundigeresultaten van de uitgevoerde objecten
ter sprakekomen,terwijlinhoofdstuk 8 zalwordennagegaaninhoeverredegestelde
doeleinden niet beter en/of goedkoper met eenmethodevan „plaatselijke egalisatie"
zoudenkunnenwordenbereikt.
5.5. SAMENVATTINGENCONCLUSIES

1. In de Gelderse Vallei zijn gedurende de laatste decennia miljoenen guldens geinvesteerdin grondverbeteringswerken.
Overwegend werd dezegrondverbetering uitgevoerd in devormvan kleinere particuliereobjectenvan1-5ha,tenbehoevevanafzonderlijke bedrijven.
Veelvandezeobjectenwerdenuitgevoerdalszg.„boerenwerk"metsubsidievande
Cultuurtechnische Dienst.
2. In het voorgaande wordt een beschrijving gegeven van de praktijk van de grondverbetering in de Gelderse Vallei. Deze beschrijving werd grotendeels gebaseerd
op eenbewerkingvandeplannen enbegrotingenvanalle grondverbeteringsobjecten,
welkein de periode 1944-1953in dit gebied met subsidie van de Cultuurtechnische
Dienst zijn uitgevoerd.
Hetbetreft hier653 objectenmeteentotaleoppervkktevan 1000ha.Deze objecten
zijn thans overwegend alsgrasland in gebruik.
3. Uit tabel9blijkt, datdevoornaamsteredenenvoordetoepassingvangrondverbeteringwarendeongelijkeliggingvanhetmaaiveldenvooraldewateroverlast opde
lagere perceelsgedeelten. Plaatselijk optreden van storende lagenin het bodemprofiel
vormdeslechtsin minderemateeenredenvoor grondverbetering.
4. Detoegepastegrondverbeteringstechniek bestonduitdeinNederland gebruikelijke
combinatievanalgeheleegalisatievanhetmaaiveldenverbeteringvanhetbodemprofiel. Deegalisatiewerduitgevoerd met ondergrond, deprofielverbetering beperkte
zichtot hetlosmakenvandeondergrond enhetaanbrengen van eenlichte bezanding
oplageperceelsgedeeltenmeteenhumeuzeofvenigebovengrond.
Vormenafmetingen vandepercelenwerdendoordeuitvoeringvandezeegalisaties
behoudens enkeleuitzonderingen niet gewijzigd.
5. Hetbegrotegrondtransporttenbehoevevan de egalisatie bedroeg gemiddeld 1295
m3/ha. In de meeste gevallen werd een spitdiepte van 40cm in de plannen opgegeven.
Voorts werd ook de detailontwatering vaak verbeterd. Gemiddeld werd per ha
grondverbetering 38mnieuweslootgegravenen81mbestaande slootverbeterd.
6. Een toetsing van de toegepaste grondverbeteringstechniek aan de gestelde doeleinden doet vermoeden, dat de bereikte resultaten bevredigend zijn, doch laat
twijfel open omtrent devraag, of dezelfde resultaten niet ook met minder middelen
zoudenkunnenwordenbereikt.
Debereikteresultatenzulleninhoofdstuk 7naderwordenbehandeld. Demogelijkheid om deze resultaten met minder middelen te bereiken komt in hoofdstuk 8 ter
sprake.

DE CULTUURTECHNISCHE METING VAN HET
DEKZANDRELIEF
6.1. INLEIDING

In hoofdstuk 4werd reeds eenindruk gegeven van het relief in de Gelderse Vallei
zoalsdittot dusverre,voornamelijk doorbodemkundigen,isbeschreven.
Bodemkundigisdit reliefinderdaad zeer belangrijk, omdathet aanleiding geeft tot
zeeringrijpende verschilleninbodemgesteldheid.
Ook landbouwkundigisdit relief van de grootste betekenis, omdat het bovendien
verschilleninwaterhuishoudingveroorzaakt,diebepalendzijnvoorhetgrondgebruik,
dusvoordeverdelinginbouwlandengrasland endaardoor ookvoor het bedrijfstype.
Cultuurtechnisch ishetrelief nietminder van betekenis, omdat het de cultuurtechniek een aantal moeilijke problemen voorlegt bij het realiseren van een goede waterhuishoudingenlandinrichting.
Hoeweldebetekenisvanhet relief opdezandgronden welzeerduidelijk inhet oog
springt, kan meninbeginselookvoordemeesteandereNederlandse gronden stellen,
dat het relief vanouds decultuurtechniek voor groteproblemen heeft gesteld.
Het isimmerseen taak van de cultuurtechniek bij een gegeven vorm van grondgebruik te zorgen voor een goede regeling van de waterhuishouding, hetgeen in
Nederland doorgaans neerkomt op een goede regeling van de grondwaterstand.
Hoezeer de cultuurtechniek ook bedreven is in het manipuleren met grondwaterstanden door middel van differentiatie in polderpeilen, op- en onderbemalingen,
drainage- en infiltratiesystemen, toch worden deze manipulaties vaak doorkruist of
zelfs onmogelijk gemaaktdoor hetmicrorelief.
In delaatstejaren worden bovendien door demechanisering van delandbouwveel
hogereeisengesteld aandelandinrichting. Kleineenonregelmatig gevormdepercelen
belemmeren demechanisatie van delandbouw ofmaken dezesomszelfs onmogelijk.
Ditleidtinvelegevallen tot denoodzaakvanvergrotingvankleineen onregelmatige
percelen tot eenregelmatigpatroon van rechthoeken.
Vaak geeft dan echter het relief aanleiding tot ontoelaatbare verschilleninhoogteligging en bodemgesteldheid binnen deze nieuwe percelen. Een egalisatie is dan de
enige oplossing.
Wijziging van het reliefisechter doorgaans eenkostbare aangelegenheid, waarmee
vaakzelfs enkeleduizenden guldensperhagemoeidzijn.
Menkanstellen, datwijziging van hetreliefbehoort totdehoogste investeringen, die
ineenlandbouwbedrijfplaatskunnenvinden.
Zoweldecultuurtechnische problemen diehetrelief opwerpt alsdehogekosten die
wijziging van dit relief met zich meebrerigt, maken het noodzakelijk, dat dit relief
meer systematisch wordt bestudeerd.
In aanmerking genomen de grote omvang, waarin gedurende de laatste decennia
hiertelandeegalisatieszijnuitgevoerd,ishetontbrekenvanconcretegegevensomtrent
het relief opmerkelijk. De cultuurtechnische aspecten van het relief zijn tot dusverre
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noggeenobjectvancultuurtechnischonderzoekgeweest.Devraagrijstofhet mogelijk
iseen bepaald relief zodanig temeten ente beschrijven dat in het bijzonder die kenmerken,diecultuurtechnischvanbetekeniszijn,duidelijktotuitingkomen.Hetonderzoekdatzichhieroprichtzoumen„hypsografie" kunnennoemen.
Dehypsografievandedekzandgronden indeGelderseValleivormthet onderwerp
vandit hoofdstuk.
Allereerst moge echter de aandacht worden gevestigd op verschillende bestaande
methoden, waarmedebepaalde aspecten van het bodemrelief in degeografie enin de
kartografie kunnen worden beschreven. De meest eenvoudige methoden zijn die van
hetweergeven vanprofielen envan deverdelingvan deoppervlakte van een gegeven
gebied over verschillende hoogteklassen. Dit laatste kan geschieden met een blokdiagram waarin voor iedere hoogteklasse afzonderlijk de oppervlakte of de procentuele oppervlakte wordt weergegeven. Men kan dan spreken van een „hypsogram".
Dezelfde verdelingkanuiteraard ook weergegeven worden door een sommatiecurve,
die binnen een bepaald gebied de oppervlakte tussen de opeenvolgende tranches
sommeert.
Aangezien profielen en hypsogrammen een illustratief beeld geven van het relief
vaneengebied,zullendezeinparagraaf 6.2voordeGelderseValleiwordengedemonstreerd en toegelicht.
Demeestekwantitatieve analyse-methoden vanhetbodemrelief richtenzich echter
niet opdehoogtevanhetland,dochopdehoogteverschillen, dehellingen endemate
van geaccidenteerdheid. RAISZ (1938) vermeldt in dit verband de methoden van de
„clinographic curve", de „relative relief maps", de „average-slope maps",, de „land
slopecoefficients" ende„flatland-ratio maps".
Demethode van de„relativerelief maps"komt in hetnavolgende ter sprake; voor
eenbeschrijvingvandeoverigemethodenwordtkortheidshalvenaar RAISZverwezen.
Opgemerkt moet worden, dat al deze methoden tot dusverre uitsluitend zijn toegepast voor het karakteriseren van het macroreliefvangrotegebieden, waartoe dus
hoogtekaarten vaneenkleineschaalworden bewerkt.
Voor de cultuurtechniek en in het bijzonder voor de grondverbetering is echter
vooral hetmicroreliefvan belang. Hiervoor isuiteraard een bestudering van hoogtekaarten van eengrote schaal noodzakelijk.
Hieronderzullennudevolgendeaspectenvanditmicrorelief aan een nader onderzoek worden onderworpen:
1. Hellingen;
2. Hoogteverschillen;
3. Hoeveelheden grondtransport, nodigomdezehoogteverschillen te egaliseren.
Ad 1. Hellingen
Doordat in Nederland overwegend geen of slechts zeer geringe hellingen voorkomen,zijn landbouw encultuurtechniek in onsland zelden geconfronteerd metvraagstukken, diemet deterreinhelling samenhangen.
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Inhetmerendeelderlandbouwgebieden eldersterwereldisdelandbouwkundige en
cultuurtechnische betekenis van de terreinhelling echter uitermate groot en vaak
zelfs beheersend voor tal van vraagstukken omtrent grondgebruik, machinale exploitatie van de grond, bodemgesteldheid, waterhuishouding en erosie.
SlopeclassA
SlopeclassB
SlopeclassC
SlopeclassD
SlopeclassE

terreinhellingen,varierendvan < 1 %tot 1 a3%,
terreinhellingen,varierendvan 1 a3%tot5a8%,
terreinhellingen,varierendvan5a8% tot 10a 16%,
terreinhellingen,varierendvan 10a16%tot 20a30%,
terreinhellingen,varierendvan20a30% tot45a65%.

;
•?
j
/

In de Soil SurveyManual(1951) wordt daarom ook voorgeschreven een indeling
van de gronden in bodemprofielen steeds aan te vullen met een indeling in verschillende terreinhellingen. Daarbij wordt devolgende classificatie toegepast:
Hoewel de meeste terreinen in Nederland wel in slope class A of hoogstens in B
zullenvallen, is er geen reden bij een beschrijving van het relief in Nederland geen
melding te makenvan deterreinhelling.
Ad2. Hoogteverschillen
Een typisch Nederlandse omstandigheid, voor de cultuurtechniek van de grootste
betekenis,is,dateengrootgedeeltevan onzelandbouwgronden onder invloed van het
grondwater staat.
Kleine verschillen in hoogteligging van het maaiveld kunnen daardoor reeds van
grote landbouwkundige betekenis zijn, soms zelfs bepalend voor grondgebruik, bodemgesteldheid enwaterhuishouding. Ditgeldtinhetbijzonder voorde zandgronden
eninhoofdstuk 4werdvoordeGelderseValleivanditverschijnselreedseenvoorbeeld
gegeven. Er isdus alle reden bij een nadere bestudering van het relief, speciaal in
Nederland, aan dezehoogteverschillen aandacht te schenken.
In verband met het in hoofdstuk 4besproken verschil in hellende gebieden tussen
„topografische hoogteligging" t.o.v. N.A.P.en „bodemkundige hoogteligging" t.o.v.
hetfreatisch vlak, werd in hetnavolgendevoor de Gelderse Vallei speciaal aandacht
geschonkenaandehoogteverschillen t.o.v. degrondwaterstand.
Ad3. Hoeveelhedengrondtransport, nodig omdezehoogteverschillen te egaliseren
Methellingenenhoogteverschillen alleenkaneenbepaald reliefin cultuurtechnisch
opzicht nog niet bevredigend worden getypeerd. Immers er is een grote variatie van
reliefvormen denkbaar,waarbij nochtansdehoogteverschillen dezelfde zijn.
Een nadere karakterisering van het relief is daarom noodzakelijk. Naast hoogteverschillen is speciaalin cultuurtechnisch opzichtvoor een bepaald relief van belang,
hoeveel grond er verplaatst moet worden om deze hoogteverschillen te elimineren.
Afhankelijk van devormvan hetrelief kunnen dehoeveelheden grondtransport voor
egalisatie bij eenzelfde hoogteverschil zeer uiteenlopen, zoals nog nader zal worden
aangetoond.
In het navolgende is daarom de hoeveelheid grondtransport, uitgedrukt in m3/ha,
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nodigvoor algeheleegalisatietoteenplatvlakdathorizontaal ligt,ofinhellendegebiedentoteenvlakevenwijdigaandealgemenehellingvanhetterrein,gebruiktalseen
cultuurtechnischemaatstafvoor demeting van een bepaaldreliefenvoorde vergelijking
vanverschillende reliefvormen.
Uitdrukkelijk moetdaarbij gesteldworden,datinditverbandgeenenkeleuitspraak
wordt gedaan omtrent de noodzaak of het effect van egalisatie of de methode van
egalisatie.
Zoalsmendefysische eigenschappen vaneenbepaaldmateriaalkankarakteriseren,
b.v. door bepaling van soortgelijke warmte of drukvastheid, zonder overigens van
plan tezijn ditmateriaal tot eenbepaalde grens te gaan verwarmen of samendrukken,zokanmenookdecultuurtechnische eigenschappenvaneenrelief karakteriseren
door een meting van de hoeveelheid grondtransport, nodig voor egalisatie van dit
relief.
Ofdezeegalisatie nodigis,iseengeheelanderprobleem, dochbijdeoplossingvan
laatstgenoemd probleem is juist de kennis omtrent hellingen, hoogteverschillen en
grondtransport voor egalisatie een onmisbare grondslag. De landbouwkundige aspectenvanhetrelief,zoalsdenoodzaak voor- enheteffect vanegalisatie,zullennog
uitvoeriginhoofdstuk 7tersprakekomen.
Zoalsinhoofdstuk 4.2reedswerd aangekondigd, isalsuitgangspunt voor dehierboven genoemde bewerkingen'gebruik gemaakt van een hoogtecijferkaart 1:4000
(bijlage 3)vaneenrepresentatief complexlageenmiddelhoge dekzandgronden inde
GelderseValleitergrootte vanruim 100ha,gelegentennoordwesten vanBarneveld
langs de Esvelderbeek. Dat dit gebied (hierna „Object Esvelderbeek" te noemen)
inderdaad eenrepresentatief beeldgeeft vanhetmicroreliefindeGelderseVallei,kan
blijken uit bijlage 2,waarop debegrenzing vanditgebied isaangegeven en waaruit
tevensblijkt hoeditgebieddezelfde grilligeafwisseling vanlageenmiddelhoge zandgrondenvertoont alsindeomliggendegebieden.
Ten einde het relief van deze dekzandgronden ookte kunnen vergelijken metdat
van geheelandere gronden zijn inhetnavolgende voor deverschillende aspectenvan
hetdekzandrelief ookdeovereenkomstigeaspectenbeschrevenvanhetreliefin:
a. eenvlakkezeerjongezeekleipolder- deStavenissepolderopTholenen
b. een ongelijk liggende oudere zeekleipolder - de Schakerloopolder, eveneens op
Tholen.
Voor laatstgenoemde polders zijn daartoe eveneens de hoogtecijferkaarten van
representatieve complexenvanca. 100habewerkt.
Alle hierboven genoemde hoogtecijferkaarten zijn gedetailleerde hoogtecijferkaarten methoogtecijfers, opgenomen volgenseenvierkantennetvan20 x 20m.Bijalle
hiernavolgende grondverzetsberekeningen is, zoals gebruikelijk, ieder hoogtecijfer
beschouwd alsdegemiddelde hoogteliggingvaneenvierkantvan20 x 20m.
Deuitvoeringvandebetreffende waterpassingen was gebaseerd opeentoelaatbare
fout indehoogteliggingvaneenterreinpunt vantenhoogste 10cm.

75
6.2. PROFIELENEN HYPSOGRAMMEN

Allereerstmogedeaandachtgevestigdworden opdehierboven genoemde hoogtecijferkaart vanhetobject EsvelderbeekindeGelderseVallei(bijlage3)eneendaaruit
afgeleide hoogtelijnenkaart (bijlage4).
Na eenbeschouwingvanlaatstgenoemdekaart,dieeenduidelijk beeldgeeft vande
grillige reliefvormen, kan een eerste nadere informatie omtrent het relief verkregen
wordendoor devervaardigingvanenkeleprofielen volgenslijnen dieinverschillende
richtingen over dehoogtekaartwordengetrokken.
Figuur 9toont profielen inW-OenN-Zrichtingvanhet object Esvelderbeek.
Menzietaan dezeprofielen ondermeerhetvolgende:
a. het terrein vertoont een algemene helling van oost naar west van ± 7 | cm per
100m,
b. opdezehellingisgesuperponeerd het onregelmatigegrillige microrelief,
c. hetterreinligtinderichtingnoord-zuid ongeveerhorizontaal,
d. het verhang van de gemiddelde zomergrondwaterstand sluit geheel aan bij de
algemeneterreinhelling.
Men ziet in dezeprofielen tevens,hoe bij gebrek aan gemeten grondwaterstanden, met behulp van
een bodemkaart en een graslandvegetatiekaart het niveauen het verhang van de gemiddeldezomergrondwaterstandkunnen worden benaderd.
Hierbij isgebruik gemaaktvanhet indeparagrafen 4.2en4.4besproken eninfiguur 6schematisch
weergegeven verband dat in de Gelderse Vallei werd vastgesteld tussen enerzijds bodemprofielkenmerken en graslandvegetatie enanderzijds degemiddelde zomergrondwaterstand.
Met behulp van de bodemkaart werden langs deze profielen ter plaatse van de verschillende
„vochttrappen" van de maaiveldshoogten afgetrokken de bijbehorende diepten, waarbinnen de gemiddelde zomergrondwaterstand kan varieren. Men verkrijgt hierdoor een zone, waarbinnen zich,
althans uitgaande van kenmerken van het bodemproflel, degemiddelde zomergrondwaterstand moet
bevinden.
Met behulp van de graslandvegetatiekaart werden langs dezeprofielen ter plaatse van de verschillende hoofdvegetatie-eenheden en varianten, die indicaties geven omtrent de waterhuishouding, van
de maaiveldshoogte de bijbehorende. gemiddelde zomergrondwaterstanden afgetrokken. Men verkrijgt hierdoor de gemiddelde zomergrondwaterstand zoals deze volgens de ter plaatse optredende
graslandvegetatie zou moeten zijn.
Waar erven, wegen of waterlopen worden gekruist, ontbreken deze indicaties, terwijl de graslandindicatiesuiteraard ookterplaatsevanhetbouwland ontbreken.
Vervolgens is nu de gemiddelde zomergrondwaterstand geprojecteerd als een lijn, die zo goed
mogelijk aansluit bij de hierboven genoemde gegevens.Aangezien het verband tussen bodemprofielkenmerkenen graslandvegetatie enerzijds engemiddeldezomergrondwaterstand anderzijds hetmeest
betrouwbaar is op delagegronden, met grondwaterstanden van < 100cm, zijn de berekende grondwaterstanden voor delagegronden alsmaatgevend aangehouden.

Op bijlage 5 is nu voor het object Esvelderbeek wederom een hoogtelijnenkaart
weergegeven,echtermeteenmaaiveldsliggingniett.o.v.N.A.P. maartenopzichtevan
deafgeleide gemiddeldezomergrondwaterstand,zoalsdezeinfiguur9isaangegeven.
Uit deze kaart van het relief is de invloed van de algemene terreinhellinggeelimineerdendehieropaangegevenhoogteverschillenhebbenduseenreelelandbouwkundigebetekenis.
Dehiemavolgendebeschrijving van hetmicroreliefvan deGelderse Valleiheeftsteeds
betrekking ophetrelief, zoalsditinbijlage5isafgebeeld.
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FIG. 10.

Stavenissepolder.
Profielen west-oost en noordzuid
Profiles West-East and NorthSouth

Figuur 10toont nu op dezelfde schaal enkele profielen in W-0 en N-Z richtingen
vandezeerjongezeekleigronden indeStavenissepolder opTholen.
Menziet hieraan, in algehele tegenstelling metde GelderseVallei:
a. het terrein alsgeheel vertoont geenverhang, doch ligt globaal gezien horizontaal,
b. het microrelief is uitermate „rustig" behalve daar, waar deze polder doorsneden
wordt door een zogenaamde „kreek".
Figuur 11 toont enkele profielen op de oudere zeekleigronden in de Schakerloopolder, eveneensopTholen.Hieraanzietmenondermeerhetvolgende:
FIG. 11.

Schakerloopolder.
Profielen west-oost en noordzuid
Profiles West-East and NorthSouth
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a. evenals in de Stavenissepolder geen algemeen terreinverhang doch een in zeer
grote lijn horizontaleligging;
b. in tegenstelling met de Stavenissepolder echter wel grote hoogteverschillen op
korteafstand, hoogteverschillen dievergelijkbaar zijnmetdievan de zandgronden
in deGelderseVallei.
In figuur 12is ter vergelijking met de beide voorgaande figuren het „onthoekte"
west-oost-profiel uitfiguur 9vanhetobject Esvelderbeek weergegeven.
FIG. 12. Object Esvelderbeek.
West-oostproflelvanfig.9,echterniett.o.v.N.A.P.maart.o.v.degemiddelde zomergrondwaterstand.
CM T.O.V. GEM. ZOMERGR.W.STANO
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FIG. 12. ProjectEsvelderbeek.
West-Eastprofile,sameasfig.9, but abovethe meansummergroundwater level instead of
N.A.P.

Doordat in debeide zeekleipolders op Tholen vrijwel geen sprake isvan eenalgemeen verhang van hetterrein, ishier de „onthoeking", diebij hetEsvelderbeekcomplexistoegepast, achterwege gelaten.
Wilmen nu deverschillen intopografie vandedrie hierboven besproken gebieden
nader karakteriseren, dan kan dit door voor elk gebied weer te geven hoe de oppervlakte van dit gebied procentueel verdeeld is oververschillende hoogteklassen. Hierna is dit geschied voor hoogteklassen, opklimmend met ,20 cm. De verdeling is
weergegeven door middel van een blokdiagram, dat hierna kortheidshalve „hypsogram" zal worden genoemd.
HethypsogramvanhetobjectEsvelderbeekheeft betrekkingopdehoogteverdeling
ten opzichtevan degemiddelde zomergrondwaterstandslijn.
Behalvedit „cultuurtechnisch hypsogram"isvoorditcomplex ooknogeen „topografisch hypsogram" gemaakt.
Defiguren 13,14, 15en 16gevende hypsogrammen respectievelijk van het object
Esvelderbeek (cultuurtechnisch en topografisch), de Stavenissepolder en de Schakerloopolder.
Menkanuitdezehypsogrammen eeneerstekwantitatieve indrukverkrijgen van de
matevan „vlakheid"van eenbepaald relief.Uiteraard kan mendaarbij verschillende
criteria aanleggen.
Zo kan men bijvoorbeeld nagaan welkpercentage van de oppervlakte ten hoogste
binnen een hoogteklasse van 20cm valt, dus minder dan 20cm hoogteverschil ver-
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FIG.13.

Hypsogram object Esvelderbeek (dekzandgronden). Procentuele verdeling over de
oppervlakte van het object van verschillende hoogteklassen t.o.v. de gemiddelde zomergrondwaterstand

FIG. 14.
Hypsogram object Esvelderbeek (dekzandgronden). Procentuele verdeling over de
oppervlaktevanhetobjectvanverschillende
hoogteklassen t.o.v. N.A.P.
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FIG. 14.

Hypsogram project Esvelderbeek (coversands).Distribution(in% oftotalareaofthe
project)of variouselevationsabovethe mean
summergroundwater level

Hypsogram project Esvelderbeek (cover
sands).Distribution(in% oftotalareaofthe
project)ofvariouselevationsabove N.A.P.

FIG. 15.

FIG. 16.
Hypsogram Schakerloopolder (oudere zeekleigronden).Procentuele verdelingover de
oppervlaktevan het object van verschillende hoogteklassen t.o.v. N.A.P.
•/•

Hypsogram Stavenissepolder (jongere zeekleigronden).Procentuele verdelingoverde
oppervlakte van het object van verschillende hoogteklassen t.o.v. N.A.P.
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FIG. 15.

Hypsogram project Stavenissepolder (young
marineclay).Distribution(in% oftotalarea
of the project) of various elevationsabove
N.A.P.
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FIG. 16.
Hypsogramproject Schakerloopolder (older
marineclay).Distribution (in% of totalarea
of the project) of various elevations above
N.A.P.
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toont, en welk percentage binnen bijvoorbeeld drie aangrenzende hoogteklassen van
20cm,dusmetminder dan 60cmhoogteverschil.
Hanteertmendezecriteria,dankanuitdehypsogrammen tabel 12worden afgeleid.
TABEL 12.Grootste oppervlakten met <20 cm en <60 cm hoogteverschil bij de toegepaste klassenindeling
Grootste opp. binnen een hoogteklasse (<20 cm hoogteverschil)
Largest area within oneelevation
class (less than 20 cm height
difference)

Esvelderbeek
1. t.o.v. het grondwater . . .
relativetogroundwater level
2. t.o.v. N.A.P
relativeto N.A.P.

Grootste opp. binnen drie
opeenvolgendehoogteklassen
(<60 cm hoogteverschil)
Largest area within threesuccessive
elevation classes (less than 60 cm
height difference)

62%
31%

Stavenissepolder

91%

Schakerloopolder

66%

TABLE 12.Largestareaswithdifferenceinelevationoflessthan20cm,respectivelylessthan60cm inthe
useddivisionofelevation classes

Deverschillen zijn markant en spreken voor zichzelf.Zezouden echter misleidend
geweestzijn indienuithetoogverlorenwas,datdeGelderseValleieenhellendgebied
is en dat de ongelijkheid ten opzichte van N.A.P. behalve door het microrelief,
bovendien 66k nog door de algemene terreinhelling wordt veroorzaakt. Dit blijkt
duidelijk uit het verschil tussen het „topografisch" en het „cultuurtechnisch" hypsogramvoorhetobject Esvelderbeekenuitdedaaraan ontleendecijfers intabel12.
Overigens blijkt uit deze hypsogrammen niet hoe deverdeling van de oppervlakte
binnen deverschillende hoogteklassen geografisch over het gebied is.Eenvlak, maar
hellend terrein en een sterk geaccidenteerd terrein kunnen eenzelfde hypsogram vertonen. Men kan daarom hypsogrammen slechts gebruiken naast hoogtekaarten en
proflelen. Zegevenslechtseenenkelaspectvanhetrelief.
6.3. HELLINGEN, HOOGTEVERSCHILLENEN GRONDTRANSPORT VOOREGALISATIE

In hetvoorgaande werdgewezenopdrieaspectenvanhetrelief dieinhet bijzonder
voor decultuurtechniek vanbelangzijn, nl.:
a. hellingen,
b. hoogteverschillen,invlakkegebiedentenopzichtevanN!A.P.,inhellendegebieden
t.o.v.het grondwateren
c. dehoeveelheid grondtransport, nodig omdezeverschillen te egaliseren.
Inhetnavolgendeisnugetrachtdezeaspectenvanhetreliefkwantitatief tebeschrijvenvoor dezelfde objecten, waarvan in het voorgaande ook profielen en hypsogrammenzijn vervaardigd.

81
Dehellingen zijn gemeten tussen alle aangrenzende hoogtecijfers enzijn uitgedrukt
inprocenten. Aangezien dehoogtecijfers ineenvierkantsverband van 20 x 20mzijn
gegroepeerd, kon deterreinhellingop25plaatsen per hain tweerichtingen loodrecht
opelkaar worden vastgesteld.
Bij het vaststellen van deze hellingen is geen rekening gehouden met de algemene
terreinhelling van 1\ cm per 100 m, omdat deze ten opzichte van de veel grotere
terreinhellingen, dieopkorteafstanden wordengemeten,verwaarloosd kanworden.
VoorhetobjectEsvelderbeekenvoordebeidepoldersopTholenwerden frequentiediagrammen samengesteld, waaruit afgelezen kan worden, hoe de aldus gemeten
terreinhellingen over de verschillende hellingklassen zijn verdeeld.
Voor wat betreft de meting van hoogteverschillen, hiervoor werd een bruikbaar
uitgangspunt gevonden in de hierboven reeds vermelde methode van de „relative
relief maps".
Bij deze methode wordt een hoogtekaart op kleine schaal van een groot gebied
bedekt door een rooster vanrechthoeken, bijvoorbeeld rechthoeken van 5minutenin
N-ZenW-Orichting.Binnendezerechthoeken,diedusgebiedenomvattenvanenkele
tientallen vierkante kilometers, wordt aan de hand van de hoogtekaart het verschil
vastgesteld tussenhoogsteen laagste punt. Vervolgens worden de rechthoeken ingekleurd volgens trappen van toenemende hoogteverschillen. Ten slotte worden gebieden met binnen bepaalde grenzen gelijke hoogteverschillen per rechthoek omgrensd.Menkrijgt opdezewijzevangrotegebiedeneenvoortreffehjke indrukomtrent
devlakheidofdematevangeaccidenteerdheidvanhetterrein,uitgedruktinhetverschil
tussen hoogste enlaagstepuntpereenheid van oppervlakte. Het betreft hier echter het
macrorelief endienovereenkomstigisdezeeenheidvan oppervlakte zeer groot.
Naaranalogievandezemethodewerd,voorhetmicroreliefvandedekzandgronden
in het object Esvelderbeek en ter vergelijking ook voor dat van de beide polders op
Tholen, nagegaan welke verschillen er optreden tussen hoogste en laagste punt per
eenheidvanoppervlakte,waartoevoorditdoeluiteraardeenveelkleinereeenheidvan
oppervlakte gekozen werd, nl.eenvierkant van 100 X 100m, dus 1 ha
Voor dezelfde oppervlakte-eenheid werd tevens berekend het grondtranspor m
ms/ha, nodig voor algehele egalisatie van deze oppervlakte tot een honzontaal vlak,
oftoteenvlak evenwijdig aandealgemenehellingvanhetterrein.
In verband met het bovenstaande werden de drie betreffende objecten bedekt met
eenvierkantennet van 100 X 100m,dat geheellos staat van bestaande perceelsgrenzen.Voor ieder vierkantje werdenvastgesteld, respect.evelyk berekend:
a. het verschil in cm tussen hoogste enlaagste punt ten opzichtevan N.A.P bij het
object Esvelderbeek ten opzichte van een vlak dat in O-W nchting me 7*can/
100mhelt,dusten opzichtevandeberekende gemiddeldezomergrondwaterstand,
zoalsdezeinfiguur9isaangegeven;
.
b. hetgrondtransport in m*/habij algehele egalisatie van het terrein binnen hetv!erkant tot een horizontal vlak enbij het object Esvelderbeek tot eenvlak, eveneens
onder een hellingin O-Wrichtingvan 1\ cm/100m.
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Binnen een object zullen nu dewaarden van a resp.b voor de verschillende vierkantjes van het vierkantennet meer of minder uiteenlopen. Daarom werd naast de
gemiddeldewaardenvanaenbvoorhetgeheleobject ookdevariatievandezegrootheden gegeven en weldoor middelvaneenblokdiagram, waarin deprocentuele verdeling van de oppervlakte isweergegeven over de verschillende klassen van hoogteverschillenrespectievelijk grondtransport.
Nadat deze grootheden voor de Gelderse Vallei werden vastgesteld en vergeleken
met dievan debeidepolders opTholen,werdenvoor het studieobject in de Gelderse
Vallei dezelfde bewerkingen herhaald voor oppervlakte-eenheden van varierende
grootte envorm. Deoppervlakte-eenheid van 1-hawerdvergroot tot rechthoeken van
respectievelijk 2ha,6ha, 10ha,25haen 100ha(ditishetgeheleobject).
Teneinde devorm van de oppervlakte-eenheden in de bewerking te betrekken, is
deze ook toegepast op debestaande percelen, die gemiddeld 1,6 ha groot zijn en die
tendeleaan hetrelief aangepast blijken tezijn.
Thans zullen aan de hand van een aantalfigurende resultaten van de hierboven
genoemdebewerkingenworden besproken.
1. ObjectEsvelderbeek
Microrelief:dekzandgronden metsterk ongelijke ligging
Oppervlakte: 110ha
FIG. 17. Terreinhellingeninobject Esvelderbeek
^ a. Procentuele verdeling v a n d e terreinhellingen
over d e verschillende hellingklassen

b . Procentuele verdeling v a n hellingen op g r e n zen tussen b o u w l a n d en grasland
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a. Hellingen. Infiguur17a.isdeprocentueleverdelingvandeverschillendehellingklassen weergegeyen. Hieruit blijkt dat 80%van de oppervlakte van het terrein een
hellingheeft < 1 %endatslechts2%vandeoppervlaktehellingenvertoont > 3%.
Men kan dus zeggen, dat zelfs het golvende dekzandrelief nagenoeg geheelvalt in
„slopeclassA" vandeSoil Survey Manual.
Infiguur17bisdeprocentueleverdelingweergegevenvanallehellingen,diegemeten
werdenovereen grenstussen bouwland engrasland.
FIG. 18. Object Esvelderbeek
Oppervlakte-eenheden van 1ha
a. Indeling van het gebied in oppervlakte-eenheden van 1 ha. Het bovenste getal geeft het verschilin cm tussen
hoogste en laagste gemeten hoogtepunt binnen de aangegeven begrenzing, t.o.v. een vlak,3dat in oost-west
richting helt met 7J cm/100 rh. Het onderste getalgeeft de hoeveelheid grondtransport in m/ ha bij algehele
egalisatie binnen de aangegeven begrenzing.tot een vlak dat in oost-west richting helt met 7£ cm/100 m.
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b. Procentuele verdeling van
de oppervlakte over de verschillende klassen van groot-ste hoogteverschil (in cm)

c. Procentuele verdeling van de oppervlakte
over de verschillende klassen
van grondtransport bij egalisatie (in m3/ha)
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FIG. 18. Project Esvelderbeek
Dividedinsquareunitsof 1ha
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c. Distribution (in % of total area of the project) of
the various classes of earth movement (in msjha)
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Opvallendisnu,dathierbij slechts 28%van het aantal gemeten hellingen < 1 % is
en dat er eveneens 28% hellingen > 3% optreden. De „steilere" hellingen > 3 %
komen dus relatief het meestvoor op deovergangen van bouw- en grasland. Hieruit
blijkt duidelijk dat de begrenzingvan bouw- en grasland een zekere aanpassing aan
het relief vertoont.
b. Hoogteverschillen. Figuur 18a toont per oppervlakte-eenheid het hoogteverschilincmtussen hoogste enlaagste punt, alsmede het grondtransport voor egalisatie in m3/ha.
Voor wat betreft het grootste hoogteverschil per ha blijkt, dat dit sterk varieert en
uiteenloopt van 16 cmtot 168cm. Gemiddeldoverhet geheleobject isdit hoogteverschil 16cm. Figuur 18b geeft een beeld van de spreiding rondom dit gemiddelde.
Hanteert mennu bijvoorbeeld hetpercentagevandeoppervlakte met hoogteverschillenvan minder dan 40cm per ha als maat voor de „vlakheid" van een perceel, dan
blijkt in dit complex slechts 17%van de oppervlakte hoogteverschillen vertoont van
minder dan 40cmper ha.
c. Grondtransport voor egalisatie. Hetgrondtransportvooregalisatievarieert,
zoalsblijktuitfiguur18a,nogsterkerenlooptbinnenditcomplexuiteenvan148m3/ha
tot 2786 m3/ha. Gemiddeld bedraagt het grondtransport in dit complex 887 m3/ha.
Figuur 18cgeeft eenbeeldvandespreidingrondom dit gemiddelde.Wanneer hier als
maat voor de „vlakheid" van een bepaald relief bijvoorbeeld wordt gehanteerd het
percentage vandeoppervlakte, dat voor egalisatieminder dan 400m3/havereist,dan
blijkt dat in dit complex slechts 14%van de oppervlakte met geringe kosten kan
worden geegaliseerd.
2. Object Stavenissepolder
Microrelief:zeerjonge zeekleigronden met eenvrij vlakke ligging dieplaatselijk wordt onderbroken
door oudekreken
Oppervlakte: 100ha

a. Hellingen. Infiguur19 wordt wederom de procentuele
verdeling van de verschillende hellingklassen gegeven. Het
blijkt dat dit object voor 94%vandeoppervlaktehellingen
< 1 % vertoont, terwijl hellingen > 3%vrijwel niet voorkwamen.
Hetreliefin dezepolder wordt dus gekenmerkt door geringerehellingen dan in deGelderseValleiwerden gemeten.
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FIG. 19. Terreinhellingeninobject Stavenissepolder
Procentueleverdelingvan deterreinhellingen over deverschillendehellingklassen
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FIG. 19. TerrainslopesprojectStavenissepolder
Distribution(in % of total areaof theproject)of thevarious
slopeclasses in theproject
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FIG. 20. Object Stavenissepolder
Oppervlakte-eenheden van 1ha
a. Indeling van het gebied in oppervlakte-eenheden van
1 h a . H e t bovenste getal geeft het verschil tussen hoogste en laagste p u n t b i n n e n d e aangegeven begrenzing
in cm, H e t onderste getal geeft de hoeveelheid grondtransport in m 3 / h a bij egalisatie binnen de aangegeven
begrenzing tot een h o r i z o n t a a l vlak

34
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a. Division of the area of the project in units of 1 ha. The upper
figure gives the difference in cm of the highest and lowest
measuredpoint within the square.
The figure underneath, gives the amount of earth movement
(m3jka) for complete levelling within thesquare toa horizontal
plane
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b . (links). Procentuele verdeling v a n d e oppervlakte over
de verschillende klassen v a n grootste hoogteverschil
(in cm)
h, (left). Distribution (in % of total area of the project) of the
various classes of difference in elevation (in cm) between
lowest and highest measuredpoint within the units
c (rechts). Procentuele verdeling van d e oppervlakte over
d e verschillende klassen v a n g r o n d t r a n s p o r t bij egalisatie in m 3 / h a )
c (right). Distribution (in % of total area of theproject) of the
various classes of earth movement (in m3jha)
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FIG. 20. ProjectStavenissepolder
Dividedinsquareunitsof 1ha

b. Hoogteverschillen. Figuur 20a toont wederom per op'pervlakte-eenheid het
grootstehoogteverschil in cm en het grondtransport voor egalisatie in m3/ha.
Hetgrootstehoogteverschillooptuiteenvan 13cmtot 159cm.Alsgeheeltreft men
echterindezepolderzeergeringehoogteverschillen aan,doorgaanssteedsminder dan
60cm/ha. Slechtslangsderandenvaneenkreek, in dit object rechts onderaan in de
figuur,treft men groterehoogteverschillen aan.
Zelfsinclusiefdezegroterehoogteverschillenlangsdekreekbedraagthetgemiddelde
grootstehoogteverschilperhaslechts40cm.
Uit de spreiding van deze hoogteverschillen, weergegeven in figuur 20b blijkt dat
78%vandeoppervlaktehoogteverschillen vertoontvanminderdan40cm/ha.
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c. Grondtransport voor egalisatie. Ten aanzien van het grondtransport voor
egalisatieblijkt uitfiguur20a,dat ditvarieertvan 146m3/hatot 1738m3/ha,maar dat
hetgemiddeldeslechts 425 m3/habedraagt,dusminderdandehelftvanhetgemiddelde
voor het object in deGelderseVallei.
Figuur20cgeeft wederomdespreidingrondomditgemiddeldeenMeruitblijktdus,
dat 70%van de oppervlakte bij egalisatie met een grondtransport van minder dan
400m3/hakanvolstaan.
3. Object Schakerloopolder
Microrelief: ouderezeekleigronden meteensterk ongelijke ligging.
Oppervlakte: 78ha.

a. Hellingen. Infiguur21 iswederomdeprocentueleverdelingvandeverschillende
hellingklassen weergegeven. Het blijkt, dat hier 80 % van de oppervlakte een helling
< 1 % heeft endat ookopdezeouderemeerongelijk liggendezeekleigronden vrijwel
geenhellingen > 3 % voorkomen.
HetverschilmetdejongezeekleigrondenindeStavenissepolder ligtdus uitsluitend
in eenrelatief grotere oppervlakte met hellingen van 1-3 %.

FIG. 21. Terreinhellingen in object Schakerloopolder.
Procentueleverdelingvan de terreinhellingen over de verschillendehellingklassen
-j j - ^
TERREINHEUING

FIG. 21. TerrainslopesprojectSchakerloopolder.
Distribution(jn% oftotalareaoftheproject)ofthevariousslope
classesintheproject

b. Hoogteverschillen. Figuur 22a toont per oppervlakte-eenheid wederom het
grootstehoogteversch'ilenhetgrondtransport vooregalisatie.
Opvallend is hoe hier, in tegenstelling met de Stavenissepolder, de blokken met
grote hoogteverschillen verspreid liggen over het gebied en niet geconcentreerd zijn
langs een kreek. Dit kwamook reeds tot uitihg in de eerder besproken profielen,
afgebeeld in defiguren10en 11.Het gebied alsgeheelisveelonregelmatiger envertoont enige gelijkenis met dat uit de Gelderse Vallei,zij het dat de hoogteverschillen
minder groot zijn. Dezevarieren namelijk van 21 cmtot slechts 115cm en bedragen
gemiddeld 63 cm.
Eenbeeldvandespreidingisgegeveninfiguur22b,waaruit blijkt,dat slechts 12 %
vandeoppervlakteperhahoogteverschillenvertoontvanminderdan 40 cm.
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c. Grondtransport voor egalisatie. Hetgrondtransportvarieertvan258m3/ha
tot 1375 m3/ha en bedraagt gemiddeld 713 m3/ha. Figuur 21c toont wederom de
spreiding rondom dit gemiddelde en men kan er onder meer uit aflezen, dat slechts
10%van de oppervlakte in dit complex geegaliseerd kan worden met minder dan
400m3/ha.
FIG. 22. Object Schakerloopolder
Oppervlakte-eenheden van 1ha
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FIG. 22. Project Stavenissepolder
Dividedinsquareunitsof 1 ha

Ter vergelijking van de drie objecten is het resultaat van deze analyse samengevat
intabel13.

TABEL 13.Vergelijking van het microrelief van verschillende gebieden

Object
Esvelderbeek
Project
Esvelderbeek

Object
Stavenisse
polder
Project
Stavenisse
polder

Object
Schakerloo
polder
Project
Schakerloo
polder

80%

94%

80%

70/

0,2%

0,6%

HELLINGEN / Slopes

Oppervlakte methellingen < 1% . . .
Area with slopes less than 1%
Oppervlakte methellingen > 3 % . . .
Area with slopes more than 3%
HOOGTEVERSCHILLEN

Differences in elevation
Gemiddeld grootstehoogteverschilper ha
Mean largest difference in elevation per ha
Variatie grootstehoogteverschil perha .
Variation inlargest difference in elevation
per ha
Oppervlakte met grootste hoogteverschil
<40cm
Area with largest difference in elevation
less than 40 cm

76cm

40cm

63cm

16-168cm

13-159cm

21-115 cm

17%

78%

12%

887

425

713

148-2786

146-1738

258-1375

14%

70%

10%

GRONDTRANSPORT EGALISATIE

Movement of earth for levelling
Gemiddeld grondtransport in m 3 /ha . .
Mean movement of earth in m3/ha
Variatie grondtransport in m 3 /ha . . .
Variation inmovement of earth in mz]ha
Oppervlakte met grondtransport <400
m 3 /ha
Area with movement of earth less than400
nv'/ha

TABLE 13.Comparisonofthemicro-reliefinvariousregions

De hierbovengegevenbeschrijvingvan hetmicroreliefberustopmetingvan hoogteverschillenenberekeningvangrondtransportvooregalisatievoorkleineoppervlakteeenhedenvaneenha.
Nu rijstde vraaginhoeverredezegrootheden veranderen,indiendezeeenheid van
oppervlaktewordtvergroot.
Dezevraagisdaarom 00kvanbetekenis, omdatindepraktijkvande ruilverkavelingenbestaandepercelenworden vergroot.Hetisdaarbijuiteraardvangrootbelang
een inzichttehebbenindemate,waarindoordezevergrotingeentoenameisteverwachtenbinnendenieuwgevormdepercelenvanverschilleninhoogteliggingendaardoor 00kinbodemgesteldheid enin dekosten vaneventuele egalisatie vandeze
hoogteverschillen.
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FIG. 23. Object Esvelderbeek.
Indeling vanhet object in oppervlakte-eenheden vanverschillendevormen afmetingen.

a. Oppervlakte-eenheid: bestaaude percelen, gem. 1,6 h a
a. Existing fields, mran area Ui ha

b. Oppervlakte-eenheid: 1 h a , 100 X 100 m
b. Divided in square units of 1 ha

c Oppervlakte-eenheid: 2 h a , 100 X 200 m
c. Divided in rectangular units of 2 ha

d. Oppervlakte-eenheid: 6 h a , 200 X 300 m
d. Divided in rectangular units of 6 ha

e. Oppervlakte-eenheid: 10 h a , 200 X 500 m
e. Divided in rectangular units of 10 ha

/• Oppervlakte-eenheid: 25 h a , ± 500 X 500 m
/ . Divided in square and rectangular units of 25 ha

S- Oppervlakte-eenheid: gehele object, ± 110 h a
«• Undivided, total project approximately 110 ha

FIG. 23. ProjectEsvelderbeek.
.
Division ofproject inunitsof variousforms andsizes.
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Teneindehieromtrent eenindrukteverkrijgen, zijnvoorhetobject Esvelderbeek de
hierboven beschreven bewerkingen herhaald voor een aantal oppervlakte-eenheden
van varierende afmetingen. Infiguur23is het kaartbeeld van deze oppervlakte-eenheden weergegeven. Dehoogteverschillen zijn wederombepaald ten opzichtevaneen
vlakdat met 1\ cm/100mvanoostnaar westhelt.Deegalisatieszijn evenwijdig aan
ditvlakuitgevoerd.
In tabel 14zijn de resultaten van dezebewerkingen samengevat. Opgemerkt moet
worden, dat de grootheid m3/ha/10 cm hoogteverschil, die in de laatste kolom van
dezetabelwo.rdtgei'ntroduceerd,inparagraaf 6.4.tersprakekomt.
TABEL 14.Kenmerken van het microrelief in
nemende grootte
Eenheid van
oppervlaktein ha
Area in ha

Vorm en afmeting
Form and size

de Gelderse Vallei voor oppervlakte- senheden van toeGemiddeld
grootste
hoogteverschil
in cm

Gemiddeld
grondtransport
egalisatie
in m3/ha

Mean largest
difference
in elevation
in cm

Mean movement
of earth for
levelling in
mzjha

Grondtransport
in m 3 /ha per
10cm hoogteverschil
Movement of earth
in m2lha for 10 cm
difference in elevation

bestaande percelen
existing fields

78

648

83

1

vierkant/'square
100 X 100m

76

887

117

2

rechthoek/rectangular
100 X 200 m
rechthoek/'rectangular
200 X 300 m

102

1014

100

132

1225

93

160

1354

85

25

rechthoek/rectangular
200 X 500m
vierkant/square
500 X 500m

194

1381

71

110

geheleblok/'totalproject

247

1566

63

0,1-6,3
gemidd./mea«
1,6

6
10

TABLE 14.Characteristicsof themicro-reliefin units of increasingareainthe„Gelderse Vallei'

Despreidingrondomdegemiddeldewaarden, dieintabel 14zijn vermeld,isweergegeven met frequentiediagrammen.
In figuur 18ben cwerd reeds de spreiding in hoogteverschillen en grondtransport
voor oppervlakte-eenheden van 1 ha gegeven.Voor deoverige oppervlakte-eenheden
mogewordenverwezennaar defig.24-28.
Op grond van de gegevens die in tabel 14zijn samengevat, kan men de volgende
conclusies trekken:
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FIG.24. Object Esvelderbeek
Oppervlakte-eenheden: bestaande percelen, gem. 1,6 ha
b
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FIG.24. Project Esvelderbeek
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FIG.25. Object Esvelderbeek
Oppervlakte-eenheden: 2 ha
a. Procentuele verdeling v a n d e oppervlakte
over d e verschillen.de klassen van grootste
hoogteverschillen (in cm)
a. Distribution (in % of total area of the project) of
the various classes of difference in elevation (in cm)
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FIG.25. Project Esvelderbeek
Dividedinrectangular unitsof 2ha
FIG.26. Object Esvelderbeek
Oppervlakte-eenheden: 6ha
a. Procentuele verdeling van d e oppervlakte
over de verschillende klassen van grootste
hoogteverschil (in cm)
is

a. Distribution (in % of total area of the project)
of the various classes of difference in elevation
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point within the units
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FIG. 27. Object Esvelderbeek
Oppervlakte-eenheden: 10ha
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FIG. 27. Project Esvelderbeek
Dividedinrectangular unitsof 10 ha

FIG. 28. Object Esvelderbeek
Oppervlakte-eenheden: 25 ha
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FIG. 28. Project Esvelderbeek
Dividedinsquare andrectangular unitsof 25ha

1. Hoogteverschillen en grondtransport voor egalisatie van deze hoogteverschillen
nemenvoorrechthoekigeobjectentoebijtoenamevandeoppervlaktevanhetobject.
Dezetoenameiszeersterkoverhettraject 1-10 ha.

}
3/km
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2. Bij de bestaande percelen, grotendeels niet rechthoekig, zijn hoogteverschil en
grondtransport lager dan bij rechthoekige objecten van overeenkomstige grootte.
3. Het grondtransport per 10cmhoogteverschil neemt afvan 117m3/habij objecten
van 1 ha tot 63m3/habijhetobjectvan 110ha.
Dezeconclusies worden thans nader besproken:
Ad1. De toename van gemiddeld hoogteverschil en grondtransport bij toenemende
oppervlaktevanrechthoekigeobjectenisindefiguren29aenbgrafischweergegeven.
FIG. 29a.

Object Esvelderbeek.
Gemiddeld grootste hoogteverschil (in cm) bij
toenemende oppervlakte (in ha) van het object

FIG. 29b.
Object Esvelderbeek.
Gemiddeld grondtransport (in m3/ha) voor algehele egalisatie bij toenemende oppervlakte (in
ha) van het object
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• rechthoekigeobjecten vanresp. 1,2,6, 10,25en 110ha (laatstgenoemd object van 110hawordt alsrechthoek beschouwd)
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FIG. 29a.

ProjectEsvelderbeek
Mean largest difference in elevation (in cm)
withincreasing area (in ha) of theunit

FIG. 29b.

Project Esvelderbeek
Mean amount of eart movement (in m*/ha)for
completelevellingwithincreasing area (inha) of
theunit

Voordepraktijkvanderuilverkavelingopzandgrondenisdezeconclusie belangrijk,
omdatperceelsvergrotingdaardoorgaansjuist binnen het traject van 1-10 ha plaatsvindt. Bijeendekzandrelief zoalsindeGelderseValleizalmenbij hetprojecteren van
grotere rechthoekige percelen de voordelen van de verbetering van vorm en grootte
der percelen mede moeten afwegen tegen de bezwaren van toenemende verschillen
in hoogteligging en bodemgesteldheid binnen denieuwe percelen en tegen de toenemende kosten van egalisaties, die uitsluitend als gevolghiervan noodzakelijk zouden
worden Opdejongezeekleigrondendoetdezecomplicatiezichmetofinveelmmdere
matevoor Inhoofdstuk 8 wordtopbiz. 182e.v.opdezekwestieteruggekomen.
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Ad 2. De gedeeltelijke aanpassing van vorm en afmetingen der bestaande percelen
heeft geleid tot geringere hoogteverschillen en grondtransport dan bij rechthoekige
percelen van overeenkomstige oppervlakte optreden.
Ten koste van vorm en afmetingen is hier een vlakkere ligging verkregen. Deze
„winst" komt overeenmet enkelehonderden m3/ha,indien tot egalisatie zou worden
overgegaan.
Ad3. De geconstateerde afname van het grondtransport per 10cmhoogteverschilis
om verschillende redenen voor decultuurtechnische beschrijving van eenmicr'orelief
van betekenis.
Hierna zalop dezekwestieuitvoerig worden ingegaan.
6.4. HET VERBAND TUSSEN GRONDTRANSPORT EN HOOGTEVERSCHIL

In paragraaf 6.1 werd gesteld, dat bij eenzelfde hoogteverschil zeer verschillende
vormen van relief denkbaar zijn en dat daarom ter nadere karakterisering van een
relief niet volstaan kan worden met dehierboven gebezigde hoogteverschillen alleen.
Voor de cultuurtechniek is van belang, dat voor egalisatie van eenzelfde hoogteverschil bij verschillende vormen van relief wellicht zeer uiteenlopende hoeveelheden
grondmoetenwordenverplaatst.Daaromwerdinhetvoorgaandeter naderekarakteriseringvan hetrelief dehoeveelheid grondtransport perha,benodigd voor egalisatie
van de betreffende hoogteverschillen, mede als een cultuurtechnische maatstaf voor
demetingvan het relief gehanteerd. Wilmennu dezecultuurtechnische maatstaf gebruikenvoorhetkarakteriserenenhetvergelijkenvanverschillendereliefvormen, dan
moet men deze hoeveelheden grondtransport per ha ook betrekken op eenzelfde
hoogteverschil.
In het navolgende wordt daarom het verband tussen grondtransport en hoogteverschil uitgedrukt in een gemakkelijk hanteerbaar quotient, namelijk het grondtransport inm3/haper 10 cm hoogteverschil.
De bestudering van dit verband tussen grondtransport voor egalisatie en hoogteverschillen heeft ook nogdevolgendebetekenis.
Hoogteverschillen kunnen directvaneenhoogtecijferkaart worden afgelezen. Hoeveelheden grondtransport voor egalisatie kunnen echter slechts worden vastgesteld
doormiddelvantijdrovende berekeningen.Indienmenvooreenbepaaldreliefeenbetrouwbaar verband zou kunnenvaststellen tussen grondtransport en hoogteverschil1,
dan zou men daarmede niet alleen dit relief in cultuurtechnisch opzicht kunnen
karakteriseren, doch men zou bovendien uitsluitend door het vaststellen van een
hoogteverschilzonderverderberekeningenhetgrondtransportvoor egalisatie kunnen
voorspellen.
De welhaast mysterieuze vaardigheid, waarmee sommige zeer ervaren uitvoerders
het grondtransport bij egalisatieobjecten weten te schatten, zou dan met dezewetenschappelijke benadering wellicht gemakkelijker ook door anderen kunnen worden
verkregen.
1
Steedsis hier sprake van grootste hoogteverschil tussen gemeten hoogtecijfers per oppervlakteeenheid.
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Alvorensnuderesultaten vanhetonderzoektebespreken,zaleerst optheoretische
gronden worden uiteengezet, waarom het grondtransport per 10cm hoogteverschil
zonauwmoetsamenhangen metdeaardvanhet microrelief.
Daartoe zijn in figuur 30een aantal geschematiseerde lengteprofielen gegeven van
eenterrein van 100 x 100m,dusvan 1 ha,waarbij steedshetverschiltussen hoogste
enlaagste punt van het terrein 10cm bedraagt. Daarbij istevens aangegeven wat bij
egalisatie wordt afgegraven en opgehoogd.
Men kan de sterk geschematiseerde lijnen natuurlijk ook vloeiend trekken, terwijl
voorts in deze figuren is aangenomen, dat zich in derichting loodrecht op deze profielen geen variaties voordoen.
Uitdezegeschematiseerdereliefvormen blijktnu,datdehoeveelheid grondtransport
per 10cm hoogteverschil tenhoogste 250 mz\hakan bedragen. Dit maximum treedt
opindien het perceel uit 2vlakke horizontale helften bestaat. De ene helft dient dan
volledig 5 cm te worden afgegraven, de andere 5 cm te worden opgehoogd. Deze
situatieisweergegeveninfiguur 30a.Indefiguren30b,cendzietmen,hoe dit grondtransport per 10cm hoogteverschil sterk terugloopt naarmate er een groter deel van
hetobject reedsvlakligtopdehoogtevanhetnieuwemaaiveld.
Indefiguren30e,f, genhishetzelfdeverschijnsel gedemonstreerd,echtermeteen
anderevormvandehogeenlagedelen.
FIG. 30. Schematische voorstelling van de hoeveelheid grondtransport bij egalisatie in m3/ha per
10cmverschiltussenhoogsteenlaagstepunt, bij verschillende reliefvormen
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FIG. 30. Sketch ofthe variousnecessaryamountsof earth movingfor levilling (in n?Iha per 10 cm
differenceinelevationbetweenhighestandlowestpoint),for variousforms ofrelief

Duideliik is echter, dat een grote variatie van reliefvormen denkbaar is met eenzelfde verschil tussen hoogste en laagste punt. Het is bijzonder moemjk om yoor al
deze mogelijke vormen een duidelijke omschrijving te vmden, die tegelykertijd een
kwantitatieve betekenis heeft. Echter blijkt dathetgrondtransportper 10cm hoogteverschilslechts kan varieren van1-250 m*/ha endatieder reliefcultuurtechmsch moet
resulteren ineen waarde tussende1 en250m*/ha/10cm.
Thanszalwordennagegaanhoedezewaardeopdeonderzochte objectenis.
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Allereerst kan uit degegevensvantabel 13 het navolgende worden afgeleid:
Esvelderbeek
117m3/ha/10cm
Stavenissepolder 106m3/ha/10cm
Schakerloopolder 113m3/ha/10cm
De oppervlakte-eenheid waarophethoogteverschilindezedriegevallen betrekking
had,wassteeds 1 ha.
Hetverband tussen grondtransport enhoogteverschilblijkt voor dezegebiedeneen
grotemate van overeenstemming tevertonen enwordt gekenmerkt door een waarde
van 100-120m3/ha/10cm.
Uit tabel 14blijkt echter, dat althans in de Gelderse Valleibij toenemende grootte
vandeeenheidvanoppervlakte hetgrondtransport per 10cmhoogteverschil afneemt.
De hierboven vermelde waarden van het grondtransport per 10cm hoogteverschil
zijn echter verkregen door deling op elkaar van gemiddelde waarden van hoogteverschillen en grondtransport. Daarom zal thans in een aantal figuren weergegeven
worden, hoe dit verband voor de afzonderlijke oppervlakte-eenheden is. Daartoe
werden voor alle objecten waarvoor hierboven gemiddelde waarden voor hoogteverschil en grondtransport werden berekend, in een grafiek tegen elkaar uitgezet de
waarden van hoogteverschil en grondtransport van de afzonderlijkeoppervlakteeenheden, waaruit het object issamengesteld. In defiguren31t/m 38isper object dit
verband tussengrondtransport enhoogteverschil weergegeven.
In aldezefigurenisvanuitdeoorsprongeenlijn ondereenhoekvan45°getrokken.
Voorzover de stippen op deze lijn liggen, is het grondtransport per 10 cm hoogteverschilprecies100m3/ha.Liggendestippenonderdezelijn,danishet grondtransport
per 10cmkleiner dan 100m3/ha,liggenzeerboven, dan is het groter dan 100m3/ha.
Defiguren31t/m 34, die betrekking hebben op de objecten van 1en 2 ha, tonen
duidelijk dat hier voor hoogteverschillen van kleiner dan 70a 80cm het grondtransport per 10cm rondom 100m3/ha ligt. Voor hoogteverschillen van meer dan 70 a
80cmvarieert hetgrondtransport per 10cmtussen 100en200m3/ha.
Defiguren35t/m 37geven het verband weer voor objecten met oppervlakte-eenhedenvanrespectievelijk6,10en25 ha.Mentreft hieruiteraard steedsminder stippen
aan,diebovendien steedsgroterehoogteverschillen vertegenwoordigen.
Bij oppervlakte-eenheden van 6ha varieert het grondtransport per 10cm van 70110m3/ha, bij 10ha van 60-100m3/ha, bij 25 ha van 60-80 m3/ha. Een afnemende
tendensdus,dieook reedsindegemiddeldewaardentotuitingkwam.
Ten slotte geeftfiguur38dit verband voor de bestaande percelen. Het grondtransportper 10cmhoogteverschilligthiermeteenspreidingvan70-130omde 100m3/ha.
Waarden > 150 m3/ha treft men hier niet aan, in tegenstelling tot de rechthoekige
objecten van vergelijkbare oppervlakte.
Indien hetvoorgaande thans-wordt samengevat, kan het volgende gesteld worden:
1. Er bestaat een duidelijk verband tussen hoogteverschil en grondtransport. Dit
verband, uitgedrukt in m3grondtransport per ha per 10cm hoogteverschil, blijkt
echter bij deonderzochte objecten tevarieren, zowelmet de grootte van degebezigdeeenheid vanoppervlakte alsmethethoogteverschilzelf.
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FIG. 31.
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Verband tussen grootste hoogteverschil in cm en grondtransport bij egalisatie in ms/ha bij rechthoekige oppervlakte-eenhedenvan 1 ha
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FIG. 31.
ProjectEsvelderbeek
Relation between largest difference inelevation {incm) and
movementof earthfor levelling (in m3jha) in rectangular
units of 1 ha
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Object Stavenissepolder
Verband tussen grootstehoogteverschil (incm)en grondtransport bij egalisatie (in m3/ha) bij rechthoekige oppervlakte-eenheden van 1ha
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ProjectStavenissepolder
Relation between largest difference in elevation (in cm)
and movement of earth for levelling (in m>\hd) in
rectangularunitsofl ha

(00
• • : /

400
200

20

(o

eo

eo

too

120

uo

KO

cm

FIG.33.

Object Schakerloopolder
Verbandtussengrootstehoogteverschil(incm)en grondtransport
bij egalisatie (in m3/ha) bij rechthoekige oppervlakte-eenheden
van 1 ha
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FIG.33.
ProjectSchakerloopolder
Relationbetween largest difference inelevation(incm)andmovementofearthfor levelling(inm>[ha)inrectangularunitsofl ha
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FIG. 34.
Object Esvelderbeek
Verband tussen grootste hoogteverschil (in cm)en
grondtransport bij egalisatie (in m3/ha) bij rechthoekige oppervlakte-eenheden van 2ha
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FIG. 34.
ProjectEsvelderbeek
Relation betweenlargestdifferencein elevation {in
cm)andmovementof earthfor levelling{in nPIha)
inrectangular unitsof2ha
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Object Esvelderbeek
Verband tussen grootste hoogteverschil (in cm) en grondtransport bij
egalisatie(inm3/ha)bij rechthoekige
oppervlakte-eenheden van 6ha
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FIG. 35.
Project Esvelderbeek
Relation between largest difference
inelevation {in cm)andmovementof
earth for levelling {in m3/ha) in
rectangularunitsof6ha
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FIG.36.

ObjectEsvelderbeek
Verband tussen grootstehoogteverschil (incm)
en grondtransport bij egalisatie (in m3/ha) bij
rechthoekige oppervlakte-eenheden van 10ha

FIG.36.
ProjectEsvelderbeek
Relationbetweenlargestdifference in elevation
{incm)andmovementof earthfor levelling {in
rrpjha) inrectangular unitsof 10 ha
130 U0 1M I N I N 320 210 3Mcm

FIG. 37.
Object Esvelderbeek
Verbandtussen grootstehoogteverschil (incm)
en grondtransport bij egalisatie (in m3/ha) bij
rechthoekige oppervlakte-eenheden van 25 ha

FIG. 37.
ProjectEsvelderbeek
Relationbetweenlargestdifferencein elevation
{incm)and movement of earthfor levelling {in
m3jha) inrectangularunitsof25ha

FIG.38.

Object Esvelderbeek
Verband tussen grootstehoogteverschil (incm)
en grondtransport bij egalisatie (in m3/na) op
debestaande percelen
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2. Voor rechthoekige objecten van1-2 ha,zowelindeGelderseValleialsopdezeeklei,alsmedevoordebestaandepercelenindeGelderseVallei,diegemiddeld1,6ha
groot zijn, bedraagt bij hoogteverschillen < 8 0 cm het grondtransport ongeveer
100m3/ha/10cm.
3. Bijdezekleineobjecten stijgtbijhoogteverschillen > 80cmhetgrondtransport van
100tot hoogstens 200m3/ha/10cm.
4. Bijgrotere rechthoekige objecten vanrespectievelijk 6, 10en25ha,waar vrijwel
uitsluitend hoogteverschillen >80 cm optreden, loopt het grondtransport terug
van 100naar 60m3/ha/10cm.
Meestalheeftmentemakenmeteenmicrorelief datzeerschematischisweergegeven
in figuur 30eenf. Dewaarden dieboven de 150m3/ha/10cmliggen, hetgeen slechts
het geval is bij hoogteverschillen > 80cmbij kleine objecten, worden veroorzaakt
door steilranden diemenvooralaantreft opdeovergangentussenbouw-engrasland.
Bij dezerechthoekige objecten ontstaat daneentopografie, dieschematisch in figuur
30a enbisweergegeven. Opdebestaande percelen, dieeenovereenkomstige oppervlakte hebben, vindt mendeze hoge waarden niet, zoals uit figuur 38blijkt. Ditis
klaarblijkelijk eengevolgvandeaanpassingvandeverkaveling aanhetrelief,
Bij grotere rechthoekige objecten isdebetekenisvaneensteilrand relatief veel geringer.Desituatievanfiguur 30cendisdanvantoepassing.
Ten slotte nogeenopmerking over deopbiz. 94besproken mogelijkheid vaneen
minderintuiitieveschattingvanhetgrondtransport bijegalisaties.
In hetvoorgaandeisgebleken,daterinderdaad eenverband bestaat tussen grondtransport engrootste hoogteverschil, zijhet ook,dat ditverband afhankelijk isvan
de aard vanhetrelief (ziefiguur 30),vandeoppervlaktevanhetobject (zietabel 12)
envanhethoogteverschil zelf(ziefiguren 31t/m 38).
Een schatting van het grondtransport kan daarom worden opgebouwd uit twee
elementen, nl.:
1. eenschattingofmetingvanhetverschiltussenhoogsteenlaagste punt;
2. eenvaststellingvanhetaantal m3/ha/10cminverband metdeaard vanhetrelief,
waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen reliefvormen met b.v. <80,
80-120, 120-160en160-200m3/ha/10cm.
Een incidentele toetsing van deze schattingsmethode op enkele gewaterpaste percelen leiddetotbevredigende resultaten.
6.5. VERDERE ONTWIKKELING VAN HYPSOGRAFISCHONDERZOEK

In hetvoorgaande ishetmicrorelief indeGelderse Vallei beschreven door middel
van lengteprofielen enhypsogrammen envoorts methellingen, gemiddelde waarden
voor hoogteverschillen, grondtransport/ha engrondtransport/ha/10cm, alsmedemet
despreidingrondomdezewaarden.
Dit „hypsografisch" onderzoek was er in de eerste plaafs op gericht, als uitgangspuntvoorhetegalisatieonderzoek indeGelderseValleieenaantal aspectenvan
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hetmicrorelief dievoor deegalisatievanbetekeniszijn, temetenente beschrijven.
Voortswerdmetditonderzoekbeoogdeenbasisteleggenvoordevergelijkingvan
het microrelief van dedekzandgronden indeGelderseValleimethet relief in andere
gebieden.
Zonder een dergelijke vergelijking is het niet goed mogelijk egalisatieproblemen
in verschillende gebieden met elkaar te vergelijken en evenmin is het dan mogelijk
resultaten vanegalisatieonderzoek inhetenegebied te interpreteren voor een ander
gebied.
Hypsografisch onderzoek in andere gebieden zal moeten uitwijzen, in hoeverre de
voor de Gelderse Vallei gevonden waarden voor Nederlandse omstandigheden meer
algemenedanwelslechtsregionalebetekenishebben.
Bij de verdere ontwikkeling van hypsografisch onderzoek zal nader vastgesteld
moeten worden ofernaast degrootheden, dieinditonderzoek gehanteerd zijn voor
eencultuurtechnische karakterisering vanhetrelief, ooknogandere grootheden zijn,
die hiervoor in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld transportafstanden. Ook bij
de bestudering van egalisatieproblemen, die voortvloeien uit het optreden vanzg.
„opgesloten laagten" en rondliggende akkers, zal men moeten beginnen met een
metingenbeschrijving vanhetrelief.
Een onaangename bijkomstigheid bij dit type onderzoek is het zeer tijdrovende
karakter van berekeningen van grondtransport en transportafstanden. Een deropgaven voor verder hypsografisch onderzoek isdan ookde ontwikkeling vanminder
tijdrovendemethodenvoorgrondverzetberekeningen. Hierbijzoudangezochtkunnen
worden zowel in derichting vanrekenmachines alsin derichting vanmodel-onderzoek.
Ook voor de praktijk vande ontwerptechniek zouden betere rekenmethoden van
grootbelangzijn, omdatdaardoor snellerengoedkoperzoukunnen wordenvoorzien
indebehoefte aanalternatieve plannen.
6.6. SAMENVATTINGEN CONCLUSIES

1. Zowel de cultuurtechnische problemen, die het microrelief opwerpt, als de hoge
kosten,diegemoeidzijnmetwijzigingvanhetmicrorelief,makenhetnoodzakelijk,
dat ditmicrorelief een object wordt vanmeer systematisch onderzoek.
Een dergelijk „hypsografisch" onderzoek moet zich allereerst richten op een
cultuurtechnische metingenbeschrijving vanverschillende reliefvormen.
Behalve dat deze meting enbeschrijving vanhet relief een logisch uitgangspunt is
voor ieder egalisatie-onderzoek wordt hiermedetevenseenkwantitatieve basis gelegd
voordevergelijkingvanreliefvormen enegalisatieproblemeninverschillendegebieden
alsmedevoordeinterpretatievanderesultatenvanegalisatie-onderzoek.
2. Getracht is omvoor demeting enbeschrijving vanhetmicrorelief inde Gelderse
Vallei enige methoden te ontwikkelen. Aangezien delandbouwkundige betekenis
van dit relief vooral ligt in de hoogteverschillen t.o.v. het freatisch vlak, is bij dit
onderzoek vooral aanditaspect vanhetmicrorelief aandacht geschonken.
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3. Een eerste typering van het microrelief geschiedde door middel van profielen,
„hypsogrammen" enhellingen. Vervolgenswerdeenanalysegemaaktvan hoogteverschillen t.o.v. het freatisch vlak en van de hoeveelheid grondtransport, benodigd
voor egalisatie van dezeverschillen, eenenander voor objecten van varierende vorm
en grootte.
4. Aangezien eenzelfde hoogteverschil bij verschillende vormen van relief kan leiden
tot zeer uiteenlopende hoeveelheden grondtransport, benodigd voor de egalisatie
van deze hoogteverschillen, is het verband tussen hoogteverschil en grondtransport
nader onderzocht.
5. Gebleken is dat zelfs het onrustige dekzandrelief in de Gelderse Vallei nog voor
80%van de oppervlakte eenterreinhelling heeft < 1 %en dat slechts 2%van de
oppervlaktehellingenvertoont > 3%.Dezelaatstewordenvooralaangetroffen opde
grenzenvanbouw-engrasland.
6. Voorts is gebleken, dat hoogteverschillen en grondtransport voor egalisatie van
dezehoogteverschillenvoorrechthoekigeobjectentoenemenbijtoenamevandeoppervlakte van het egalisatie-object. Uit tabel 14 enfiguur29a en b,blijkt dat deze
toenamevooralzeersterkisophettraject 1-10 ha,hettraject waarbinnen bij ruilverkavelingen op de zandgronden perceelsvergrotingen plaatsvinden. Bij een dergelijk
relief zal men bij het projecteren van grotere rechthoekige kavels rekening moeten
houden met de gevolgen van toenemende verschillen in hoogteligging en bodemgesteldheidbinnendezenieuwekavels.
Het gemiddelde hoogteverschil neemt toe van 76 cm voor objecten van 1ha tot
160cmvoor objecten van 10ha.
Hetgemiddeldegrondtransport vooralgeheleegalisatievandeze hoogteverschillen
neemt toe van 887m?/ha voor objecten van 1ha tot 1354m3/ha voor objecten van
10 ha.
7. Ten slotte is nog gebleken dat ieder relief cultuurtechnisch getypeerd kan worden
door het aantal m3 grondtransport per ha per 10cm verschil tussen hoogste en
laagstepunt binneneen object.
Voorhetmicrorelief in deGelderseValleiligtdezewaarde voor kleinere objecten,
bijhoogteverschillenvan < 80cmrondom 100m3/ha/10cmenvoor hoogteverschillen
van > 80cmtussende 100en200m3/ha.
8. Hypsografisch onderzoek in andere gebieden zal moeten uitwijzen of de voor de
GelderseValleigevonden waarden slechtsregionale danwelmeer algemene betekenis hebben.
Bij de verdere ontwikkeling van het hypsografisch onderzoek zal o.m. aandacht
besteed moeten worden aan de ontwikkelingvan minder tijdrovende methoden voor
grondverzetberekeningen.

7. H E T L A N D B O U W K U N D I G E F F E C T VAN
UITGEVOERDE EGALISATIES IN DE
GELDERSE VALLEI
7 . 1 . HET GECOMPLICEERDE KARAKTER VAN HET LANDBOUWKUNDIG EFFECT

Door uitvoering van egalisaties volgens de methode die in de Gelderse Vallei op
grote schaal is toegepast, worden vrij gecompliceerde wijzigingen gebracht in de
hoogteliggingvan het maaiveld,debodemgesteldheid enhet grasbestand. Deze wijzigingen kunnen alsvolgtwordenomschreven:
1. De hoogteligging van het maaiveld op het geegaliseerde perceel wordt ten dele
verhoogd, ten dele verlaagd en blijft ten dele ongewijzigd. De mate waarin het
maaiveld wordt verhoogd of verlaagd varieert bovendien binnen het perceel van
plaats tot plaats.
2. Het bodemprofiel wordt over het gehele perceel gewijzigd, echter van plaats tot
plaats op verschillende wijze en inverschillendemate. Deondergrond wordt over
het gehele perceel losgespit, terwijl plaatselijk bovendien door aanvoer,afvoer en/
of vermenging van grond de opbouw van het profiel meer of minder ingrijpend
wordt gewijzigd.
3. Indebovengrond kunnen nietalleenhumus-enslibgehaltewijzigingen ondergaan,
doch ook de vruchtbaarheidstoestand.
4. Voorts worden bij veleegalisaties gelijktijdig een ofmeer sloten en/of greppelsgedempt en/of bestaande sloten verbeterd en/of nieuwe sloten gegraven, waardoor
dus het bestaande systeemvan ontwatering wordt gewijzigd.
5. Ookwordentengevolgevandeegalisatiesomsdebestaandevormenafmeting van
een perceel gewijzigd. Opgemerkt moetworden, dat, zoalsin hoofdstuk 5.3 reeds
werd vermeld, wijziging van perceelsvormen in de Gelderse Vallei vrijwel niet is
voorgekomen.
6. Enten slottewordt bijegalisatiesopgrasland deoudegrasmatgescheurd enwordt
het perceelna egalisatie opnieuw ingezaaid.
Bovenstaande opsommingmaaktwelduidelijk, dat ook hetlandbouwkundig effect
van egalisaties een gecompliceerdkarakter draagt. In grote trekken kan dit effect als
volgtworden gespecificeerd:
1. Verhogingvandeproduktie
a. Deplaatselijke ophogingen enafgravingen leidentot eengewijzigdeliggingvanhet
maaiveldtenopzichtevanhetgrondwaterenkunnendaardoor de bruto-opbrengst
en de kwaliteit van het grasland, alsmede de oogstzekerheid meer of minder beinvloeden.
Deze invloed varieert van plaats tot plaats binnen het perceel en kan bovendien
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medeafhankelijk zijn van deweersomstandigheden gedurendehet groeiseizoen en
vandewijzewaarophetgraslandwordtgeexploiteerd.
b. Hetzelfde geldt min of meervoor deinvloed van deverschillende wijzigingen van
het bodemprofiel en van de vruchtbaarheidstoestand.
c. Hetdempenvangreppelsleidtvoortstoteenvergrotingvandeeffectieve gebruiksoppervlakte.
d. Plaatselijke verhoging van de draagkracht van de bovengrond kan leiden tot vermindering van debeweidingsverliezen door vertrapping en dus tot verhoging van
denetto-opbrengstvanhetgrasland.
2. Verlagingvandeproduktiekosten
a. Plaatselijke verhoging van de draagkracht van de bovengrond door ophoging,
alsmede eliminatie van hinderlijke hoogteverschillen op korte afstand en/of het
dempen van sloten en greppels kan voorts leiden tot een verbeterde mechanische
bewerkbaarheid van het geheleperceel.
b. Deze mechanische bewerkbaarheid wordt bovendien sterk verbeterd, doordat de
egalisatieleidttot opheffing binnenhetperceelvanverschilleninwaterhuishouding
en daardoor ook in oogstrijpheid.
c. Het dempenvanslotenengreppelsleidtvoortstot eenverminderingvandenoodzaakvanonderhoud en onkruidbestrijding.
d. Voorts worden in ruilverkavelingen vaak egalisaties uitgevoerd ten behoeve van
samenvoeging van kleinere percelen tot een kavel, terwijl soms ook in bepaalde
percelen grond wordt ontgraven, niet zo zeer met de bedoeling ter plaatse het
maaiveld teverlagen, doch omgrond teverkrijgen, teneinde elders sloten te dempen en/of laagten op te vullen. Deze maaiveldsverlaging leidt dan mede tot landwinstentotverbeteringvanvormenafmetingen opanderepercelen. Grondverbetering wordt hier toegepast met het doel een verbetering van de landinrichting te
verkrijgen, zodatheteffect ervan ook grotendeelstotuitingkomt alseenverlaging
vandeproduktiekosten.
Zoalsreedsopgemerkt,speeltditeffect geenrolbijdeegalisatie-objecten zoalsdeze
indeGelderseValleizijnuitgevoerdenblijft danookverderinditonderzoekbuiten
beschouwing.
3. Overigegevolgen van egalisatie, diedegebruikswaarde van degrondverhogen
De hierna te noemen gevolgen van egalisatielatenzichnieteenvoudig rechtstreeks
onder 1of2 rangschikken.
a. In bepaalde gevallen kan een perceel dat door plaatselijke laagten slechts voor
hooiland geschikt was,ten gevolgevan deegalisatie ook voor beweiding geschikt
worden,ofzelfsvoorgebruikalsbouwland.
b. Doorhetophogenvanlageplekkenenhetgravenofverbeterenvanslotenwordtde
mogelijkheid voor een betere waterbeheersing verkregen. Voorzover drainage of
infiltratie gewenst zou zijn, ontstaat door een vlakke ligging van het maaiveld
hiervoor eenbetere mogelijkheid.

105
Bovenstaande opsomming is geenszins uitputtend, er kunnen nog verschillende
neveneffecten optreden. Zo kan het opruimen van greppels en drassige laagtensoms
een effectieve bestrijding zijn van de leverbotziekte. Voorts kan egalisatie leiden tot
eenvervroegingvandevoorjaarswerkzaamheden endevoorjaarsgroei vanhetgras.
Een extra complicatie wordt gevormddoor het feit, dat na egalisatie degrond opnieuw met gras wordt ingezaaid, zodat de mogelijkheid bestaat, dat de kwaliteit en
opbrengst van het grasland, b.v. de eerste tien jaar, nog veranderen ten gevolge van
wijziging in de botanische samenstelling onder invloed van milieuomstandigheden
en/of gebruikswijze.
7.2. DOELSTELLING EN METHODE VAN ONDERZOEK

Uit het voorgaande blijkt, dat egalisatie kan leiden tot een verhoging van de gebruikswaardevan degrond door:
a. verhoging van de produktie ten gevolge van wijzigingen in bodemrelief, bodemprofiel en grasbestand,
b. verlaging van deproduktiekosten ten gevolge van verbeterde mogelijkheden voor
mechanische graslandexploitatie enandere arbeidsbesparingen, en
c. andere, niet onder a of b terangschikken gevolgenvan egalisatie, die eveneens de
gebruikswaardevandegrond bei'nvloeden ennietrechtstreeksproduktieverhogend
ofkostenverlagend werken.
Een onderzoek naar de landbouwkundige betekenis van de vele in de Gelderse
Valleiuitgevoerdeegalisatieszouzichinbeginselmoetenrichten ophetmetenvande
doordeegalisatieveroorzaaktewijzigingen inrelief,bodemgesteldheidengrasbestand
alsmede op het effect van deze wijzigingen op de produktie, de produktiekosten en
anderefactoren, die degebruikswaarde van degrond bei'nvloeden.
Vervolgens zouden de verschillende aspecten van het landbouwkundig effect van
egalisatiemoetenwordenonderzochtophunbetekenisvoordenetto-bedrijfsresultaten
en men zou een dergelijk bedrijfseconomisch onderzoek wellicht moeten uitvoeren
vooralternatieve omstandigheden vanbedrijfstype, bedrijfsgrootte en bedrijfsvoering.
Daarnazouderentabiliteitvandezeegalisatieskunnenwordenvastgesteld.
Eendergelijk grondverbeteringsonderzoek zouechterzeeromvangrijk engecompliceerdzijn en isin een zodanig brede opzet ook nog nooit uitgevoerd. Voor verschillende onderdelen van een dergelijk onderzoek moeten zelfs de onderzoeksmethoden
nogontwikkeld worden.
Het hierna tebespreken onderzoek beoogt dan ook nietmeertezijn dan een eerste
verkenning van de hierboven opgesomde problemen en daarbij isdit onderzoek dan
inhoofdzaakgeconcentreerd op de beinvloeding dooregalisatievan de kwaliteit en
bruto-produktie vanhetgrasland.
In het kleine gemengde bedrijf in de Gelderse Vallei is de produktiviteit van het
graslandvangrotebetekenis voor derundveehouderij. De kwaliteit en de bruto-produktie van het grasland zijn meetbaar met behulp van bestaande methoden, hetgeen
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bijverschillende andere elementen vanhetlandbouwkundig effect niet, ofin mindere
matehetgevalis.
Zo zouden voor het verkrijgen van een inzicht in de verlaging van de produktiekosten op zijn minst talrijke tijdstudies enarbeidsanalyses van degehele bedrijfsvoering van individuele bedrijven moeten worden verricht. Hiertoe ontbraken bij dit
onderzoek echterdetijd endemiddelen.
Omdezelfde redenenisookdebedrijfseconomische interpretatievanhetlandbouwkundigeffect verderbuitenbeschouwinggebleven,alzullenhieroverinparagraaf7.11
nogenkeleopmerkingen gemaaktworden.
De voornaamste doelstelling van dit onderzoek was dus het verkrijgen van een
inzicht inhet effect dat deuitvoeringvanegalisatiesindeGelderseValleiheeft gehad
opdekwaliteit enbruto-produktie vanhetgrasland.
Eengrotemoeilijkheid wasdaarbij dattentijdevanhetonderzoekwelkon worden
vastgesteld dekwaliteitenopbrengst opvelegeegaliseerdepercelen,dochdat hetvoor
dezepercelen niet meer mogelijk was,dekwaliteit en opbrengst voor uitvoering van
egalisatievasttestellen.
Er kon dus geensprake zijn van eendirectemetingvan kwaliteit en opbrengst van
hetgrasland voor enna egalisatie,zoalsdit bij eenproefvelden-onderzoek gebeurt.
De enige mogelijkheid wasnu om kwaliteit en opbrengst van het grasland niet alleenvasttestellenopeenaantalreedsgeegaliseerdepercelen,maar ookopeen aantal
niet-geegaliseerde - doch welvoor egalisatie in aanmerking komende- percelen, die
dan aandeeismoetenvoldoen,datzijvergelijkbaar zijnmetdeeerstegroeppercelen.
Vergelijking van wel-enniet-geegaliseerde percelen kan aanwijzingen gevenvoor het
effect van egalisatie. Met opzetwordt hier gesproken van „aanwijzingen", omdat bij
dezemethodevanonderzoek eeneventueelverschilinopbrengstniveau tussen dewelen niet-geegaliseerde percelen niet zonder meer aan de egalisatie mag worden toegeschreven.
Immers doordat niet onder geconditioneerde proefveldomstandigheden wordt gewerkt kunnen ook allerlei andere factoren invloed uitoefenen op de kwaliteit en opbrengstvanhetgrasland.Daaromisbijditonderzoekvoorbeidegroepenvanpercelen
ook aandacht besteed aan devruchtbaarheidstoestand, dedetailontwatering, de ontsluiting,deliggingten opzichte van debedrijfsgebouwen endepacht- en eigendomstoestand.
Desondanks blijft het moeilijk om het strikte bewijs te leveren, dat de wel-geegaliseerde percelen in hun toestand voor uitvoering van egalisatie in alle opzichten
gelijk warenaandeniet-geegaliseerdepercelen,diebijdit onderzoek alsvergelijkingsobjecten worden gehanteerd.
Hoewel dus aan dezemethodiek bezwaren kleven,isonder de gegeven omstandigheden geen andere methode beschikbaar.
Alsgevolghiervandraagt ditonderzoekindeeersteplaatseendescriptief karakter.
Erwordenkwantitatieve gegevensverkregen omtrent defeitelijke opbrengstenkwaliteitvan hetgrasland opeengroot aantal reedsgeegaliseerdeennogvoor egalisatie in
aanmerking komende percelen. Gezien de methode van onderzoek zullen echter
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conclusies met betrekking tot het effect van egalisatie slechts onder het nodige voorbehoudmogenwordengetrokken.
Vooreenmogelijke verklaringvanopbrengstverschillen tussenwel-enniet-geegaliseerde percelen is bij dit onderzoek tevens nagegaan, welke invloed de egalisatie
theoretisch kan hebben op deopbrengst, door degewijzigde liggingvan het maaiveld
t.o.v. degrondwaterstand. Bij dezetheoretische afleiding van het effect van egalisatie
opdeopbrengst isgebruik gemaaktvanhetinhoofdstuk 4.4beschrevenverband tussenopbrengst engrondwaterstand, zoalsdit in deGelderse Valleiisvastgesteld door
DEBOERen FERRARI (1956aenb).
*
Naast deze theoretische en experimentele benadering van het effect van de uitgevoerdeegalisatiesopdekwaliteitendeopbrengstvanhetgraslandisindederdeplaats
een onderzoek ingesteld naar het oordeel van de praktijk over het effect van deze
egalisaties. Daartoe werd een enquete gehouden onder een aantal gebruikers vangeegaliseerde percelen.
Het onderzoek vond plaats in 1954.Bij de bepalingen van kwaliteit en opbrengst
vanhetgrasland werddevolgendemethodetoegepast.
De beschrijving van de kwaliteit van het grasland werd gebaseerd op een opname
van de graslandvegetatie, uitgevoerd door deskundigen van het Proefstation voor de
Akker- en Weidebouw onder leidingvan ir. TH. A. DE BOER. Opgrond van deze opnamekon voor ieder proefperceel ofgedeeltedaarvan,indien binnen hetperceel verschillen optraden, de kwaliteit van het grasbestand worden beschreven door middel
vandriekenmerken:
1. Een algemeen landbouwkundige beoordeling in de volgende schaal: a. goed,
b.vrij goed,c.matig,d.zeermatigene.slecht.
Voor dezeindeling bestaan geenscherpgeformuleerde criteria. Deze meer subjectievealgemene beoordelingvan hetgrasland heeft echter toch betekenis,omdat zij
wordt uitgevoerd door graslanddeskundigen.
2. De hoofdvegetatie-eenheid, overeenkomstig de indeling en criteria, zoals vermeld
in hoofdstuk 4.3.
•3. Devochtvariant, eveneens overeenkomstig dein hoofdstuk 4.3vermelde indeling.
De waardering van grasland door middel van vegetatie-eenheden kan op geegaliseerdepercelen bemoeilijkt worden, indien deeerstejaren na deinzaai de botanische
samenstelling meer een afspiegelingis van het graszaadmengsel dan van de milieuomstandigheden. Wel kan deze botanische samenstelling dan beschreven worden,
maar het verband, dat er op oud grasland tussen botanische samenstelling en op^
brengst bestaat, behoeft nietophetjongegrasland tebestaan.
Uit het onderzoek is echter gebleken, dat een dergelijk verband in de Gelderse
Vallei66kvoordejongegraslanden bestaat, tengevolgevandesnelleaanpassingvan
het grasland aan de milieuomstandigheden.Doordatvoldoendegrassoortenmetindicatorischewaardeinhetgrasbestandoptreden,konookvandezejongegraslandeneen
beoordeling worden gegevenvandekwaliteit,zoalsdezehierboven werd omschreven.
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Debruto-opbrengstvan netgraslandopdeproefpercelen is bepaalddoormiddelvan
eenvisueleschattingin eenpuntenschaalvan 1-100.Dezepuntenschaalkon worden
omgerekend op kgdroge stof perjaar per ha, doordat deze schattingwerd geijkt op
gewogen bruto-jaaropbrengsten.
Dezemethodevanopbrengstbepalingdoormiddelvangecontroleerdeschattingen,
alsmede de betrouwbaarheid van deze methode,is beschreven door FERRARI (1953)
en door DE BOERen FERRARI (1956a)in verband met een onderzoek dat in dejaren
1951, 1952en 1953,eveneensindeGelderseVallei,werduitgevoerd.
Kbrtheidshahje moge naar dezebeschouwingworden verwezen; slechts dient hier
nogvermeldteworden,datdezeauteursdegecontroleerdeschattingsmethodealseen
alleszinsbruikbaremethodehebben gekwalificeerd.
De gewogen-bruto-jaaropbrengsten werden verkregen door op een dertigtal plaatsen, zo goed
mogelijk verdeeld overdeverschillendevegetatie-eenheden, het gras,gegroeid onder tweekooien met
eenoppervlaktevan 5m2perkooi,vijf maalperjaartemaaienmettussenperioden van 5weken.Deze
opbrengst, welkedusin duplowerd bepaald, werdvervolgens gewogen envan monsters van het gras
werd het droge-stofgehalte bepaald.
' Deproefplekken onderdekooienontvingeneenstandaardbemesting, 70 kgN, 80 kgP 2 0 5en 120kg
K 2 0 per jaar, die overeenkomt met een gemiddelde praktijkbemesting. In het navolgende zal met
„bruto-opbrengst" steeds worden bedoeld de met de hierboven omschreven methode van visuele
schattingenijking opgewogenopbrengstenverkregen „gestandaardiseerde bruto-opbrengst".
.De schattingen ten behoeve van het onderzoek in 1954zijn uitgevoerd door dezelfde medewerkers
van de afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst, die deze schattingen in dejaren 1951
t/m 1953 ten behoeve van het hierboven bedoelde onderzoek hebben verricht. De leiding van deze
schattingen berustte steedsbij deheerT. DOUMA.
De opbrengstbepalingen van dekooiveldjes geschiedde wederom door deskundigen van het Proefstation voor deAkker-enWeidebouw onderleidingvanir. TH. A. DEBOER.
De bepaling van het droge-stofgehalte van de grondmonsters van de kooiveldjes geschiedde door
hetBedrijfslaboratorium voor Grond-enGewasonderzoek te Oosterbeek.
De ijking van de schatting op gewogen bruto-opbrengst leidde in 1954, geheel overeenkomstig de
jaren 1951t/m 1953toteenlineairverband (correlatie-coefficient 0,73)tussen schatting en opbrengst.
De hellingvan deijkingslijn (het aantal kg droge stof per taxatie-eenheid) was vrijwel gelijk aan die
van devoorafgaande 3jaren. Hetniveauvan deopbrengsten bleekechterin 1954bijna 1Jtonlager te
liggen dan indedrievoorafgaandejaren.Redenenvoor ditverschilkunnen zijn:
a. In 1954werden dekooien vijf maal gemaaid,in devoorafgaande jaren heeft steedsnog een zesde
snedeplaatsgevonden;
b. De stikstofbemesting op dekooiveldjes in 1954was70kg,in devoorafgaande jaren bedroeg deze
100 kg;
c. De weersomstandigheden in 1954waren over het algemeen iets minder gunstig dan in de voorafgaandejaren.
•

Debruto-opbrengstvandeproefpercelen werdnualdusbepaald:
1. Hetperceelofde verschillendegedeeltenhiervanwerdengetaxeerd.Debegrenzingen
vandeperceelsgedeeltenwerdenaangegevenopeenperceelskaartje 1:2500.
2. Voor ieder perceelsgedeeltewerd detaxatieviadeijkingslijn omgezetin kgdroge
stof/jaar/ha en via de oppervlakte van het perceelsgedeelte omgerekend in kg
droge stof/jaar totaal.
'
.,,
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3. Debruto-opbrengst vanhetproefperceel, uitgedruktinkgdroge stof/jaar/ha werd
ten slotte verkregen door optellingvan de opbrengsten der afzonderlijke perceelsgedeelten, gevolgd door deling door deoppervlakte van het geheleperceel.
7.3. BEGRENZINGVANHETGEBIEDVANONDERZOEKENDEKEUZEVANDEPROEFPERCELEN

a. Begrenzing vanhetgebiedvanonderzoek
Teneinde te voorkomen, dat ingrijpende verschilleninbodemgesteldheid devergelijkbaarheid tussenenbinnendegroepenvanwel-enniet-geegaliseerdepercelenteniet
zouden doen, isgetracht aan dehand van de bodem-kaart in de Gelderse Vallei een
gebiedteomgrenzenmeteenbodemgesteldheid, diebinnenzekeregrenzenuniformis.
De begrenzing van dit proefgebied is aangegeven op de overzichtskaart van de
bodemgesteldheid vandeGelderseVallei(bijlage 1).
•
Men ziet opdezekaart dat deveengronden in het zuiden,dehogezandgronden in
hetoosten enhet aaneengesloten complexlagezandgronden innet.westen,buiten het
gebiedvan onderzoek zijn gehouden.
OpverschillendeplaatsenlangsderandenvandeVeluweendeUtrechtseheuvelrug
treden bovendien kwelverschijnselen op.Ook omdezereden ishet gebied van onderzoekbeperktgehouden tothetcentrumvandeGelderseVallei,waarmeneenvoordit
gebied zotyperend complexvanlageenmiddelhogezandgronden aantreft.
b. Decultuurtoestandop deuitgevoerdeegalisaties
Opbijlage 6isaangegeven deliggingvan allein deperiode 1944t/m 1953door de
Cultuurtechnische Dienst gesubsidieerde egalisatie-objecten, binnen het gebied van
onderzoek.
Hetbetreft hier247objecten meteentotaleoppervlaktevan429ha.Degemiddelde
oppervlakte per object is 1,7 ha.
Aangezienditonderzoekbetrekkingheeft opgrasland,washetuiteraard noodzakelijkallereerstdecultuurtoestand opdezeegalisatiesnategaan.
In hoofdstuk 5.2 werd reeds vermeld, dat uit de bewerking van administratieve
gegevens is gebleken, dat gerekend over de gehele Gelderse Vallei 70-75%van de
oppervlakte der uitgevoerde objecten voor deuitvoering uit grasland bestond.
Binnen het thans omgrensdegebied van onderzoek lagvolgens de administratieve
gegevens 74%van degeegaliseerde oppervlakte in grasland.
Eenopnamevandecultuurtoestand heeft echteruitgewezen, datin 1954binnen dit
gebied 90%van de geegaliseerde oppervlakte in grasland lag. In totaal lagen in het
gebiedvanonderzoek240vande247geegaliseerdeobjecteningrasland.
Er is dus een verschuiving van ruim 15 %opgetreden in het grondgebruik na uitvoeringvan de egalisatiesin derichtingvan grasland.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de egalisaties in de Gelderse Vallei vrijwel geheel
gericht zijn op de verbetering van grasland en dat binnen dit gebied het onderzoek
naarhetlandbouwkundig effect vanegalisatieszichterechttotgraslandkan beperken.
In verband met de betekenis van deleeftijd vanjonge graslanden voor hun waar-
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TABEL 15.Jaar van inzaai van net grasland op alle binnen
het gebied van onderzoek na egalisatie ingezaaidegraslanden
Jaar van inzaai/Year ofsowing
1944 . .
'1945
1946 . . .
1957
1948
1949
1950
1951
1952
1953

Aantal objecten
Numberofobjects
4
1
7
31
55
34
39
33
14
22

TABLE 15. Year of sowing of all grasslands sown after
levellingintheregionunderinvestigation

dering,isvoorallemetgrasingezaaideegalisatiesbinnenditgebiedhetjaar vaninzaai
nagegaan. Deverdeling overdeverschillendejaren isweergegeven in tabel 15.
Uit dezetabel blijkt, dat hetmerendeelvande240grasobjecten isingezaaid tussen
1947en 1951,hetgeenuiteraard nauwverband houdtmethetfeit, datindezejaren de
meesteegalisatieszijnuitgevoerd,zoalsreedsbleekuitfiguur8.
Hetonderzoekheeftdus,voorzoverhetdegeegaliseerdeobjecten betreft, betrekking
opjonge graslanden, waarvandeleeftijd uiteenlooptvan 1 tot 10jaar, dochvoor het
grootste gedeelte tussen de 3en 7jaar ligt.
c. Keuzevan degeegaliseerdeproefpercelen
Opbijlage 6isaangegeven welkevandeuitgevoerde egalisatiesvoor dit onderzoek
als proefperceel zijn gebruikt. Bij de keuze van deze percelen is gestreefd naar een
zekere gelijkmatige verdeling over het gehele gebied van onderzoek en over de verschillende leeftijdsklassen.
Het betreft hier 91 percelen1, dus bijna 40% van het totaal aantal geegaliseerde
percelen binnen hetgebiedvanonderzoek. Deoppervlaktevan dezepercelen varieert
van 0,21 tot 4,45 ha en bedraagt gemiddeld 1,41 ha. Door het Proefstation voor de
Akker- en Weidebouw is op dezepercelen eengraslandvegetatiekartering uitgevoerd,
waardoordekwaliteitvanhetgrasbestandkonwordenvastgesteld.
De verdeling van deze 91 percelen over de verschillende jaren van inzaai is aangegevenin tabel 16.
Op 60van dezepercelen, dus op25%van het totaal aantal geegaliseerde percelen
binnen het gebied van onderzoek, is bovendien door de afdeling Onderzoek van de
1

De nummeringvoor dezepercelen op bijlage 6en in bijlage A loopt door tot 92.Perceel no. 11
werdechtertijdenshetonderzoek gescheurd.
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TABEL 16.Jaar.vaninzaaivanhetgraslandopdeegalisaties,
waarvan het P.A.W. een vegetatiekartering heeft
uitgevoerd
i

Aantal objecten
Numberofobjects

Jaar van inzaai/Year ofsowing
1944
1945
1946 . . .
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

4
.

7
15
14
9
15
12
5
10

TABLE 16. Year of sowing of the grasslands sown after
levelling on which the Research and Advisory
Institutefor FieldCropsand GrasslandHusbandry
madea vegetation survey

Cultuurtechnische Dienst een bruto-opbrengsttaxatie uitgevoerd, waardoor van deze
percelendebruto-produktiekonwordenvastgesteld.
Bijdeze60percelenwasdeleeftijd vanhetgrasbestand alsvolgtverdeeld:
TABEL 17.Jaarvaninzaaivanhetgraslandopdeegalisaties,
waarvan de bruto-produktie is getaxeerd
Jaar van inzaai/Yearofsowing
1944
1945

Aantal objecten
Numberofobjects
3
4
9
10
4
10
10
3
7

TABLE 17. Yearof sowing ofgrasslands sownafter levelling
ofwhichtheyieldwas estimated

De hiervoor genoemde aantallen van 91 en 60 proefpercelen berusten niet op
statistischeoverwegingen,dochhangensamenmetdematerieleenpersonelemiddelen,
dieten behoeve van dit onderzoek maximaalter beschikking konden worden gesteld.
Hetzelfdegeldtvoorhethiernate noemenaantalvan 42niet-geegaliseerdeproefpercelen.

112
d. Keuzevan deniet-geegaliseerdeproefpercelen
Teneinde een aantal niet-geegaliseerde praktijkpercelen op te sporen, die echter
door een ongelijke riggingtochmeer ofminder urgent voor egalisatie in aanmerking
komen, werd over een groot gedeelte van het gebied van onderzoek een terreinverkenning uitgevoerd, waarbij per perceel de ongelijke ligging van het maaiveld en de
wenselijkheid vanegalisatievisueelwerden beoordeeld.
Opgrondvandezeterreinverkenningenwerdenverspreidoverhetgehelegebiedvan
onderzoek 42 ongelijk liggende percelen uitgezocht met verschillen in hoogteligging
van het maaiveld binnen de perceelsgrenzen, varierend van ongeveer 50-150 cm.
Getracht werd in deze groep van proefpercelen zoveel mogelijk variatie te brengen
in de oppervlakteverhoudingen, waarin binnen deze percelen naast elkaar gedeelten
voorkomen die te hoog, goed en te laagt.o.v. de gemiddelde zomergrondwaterstand
liggen. De oppervlakte van deze proefpercelen varieert van 0,6-4,0 ha en bedraagt
gemiddeld 1,7ha.Deliggingvandezeperceleniseveneensaangegevenopbijlage 6.
Op al deze niet-geegaliseerde, doch min of meer voor egalisatie in aanmerking
komendepercelen is:
1. een gedetailleerde waterpassing uitgevoerd door de Nederlandsche Heide Mij,
waarbij deterreinhoogtenineenkwadratennet van20 X20mwerden opgenomen,
2. eengraslandvegetatiekarteringuitgevoerd door hetProefstation voor deAkker-en
Weidebouw,waardoor dekwaliteitvanhetgrasbestand konwordenvastgesteld,
3. een bruto-opbrengsttaxatie verricht door de afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst, waardoor de bruto-produktie van het grasland kon worden
vastgesteld.
Metbehulpvandeonder 1 verzameldegegevenskonhetreliefopdeze proefpercelen
hypsografischgekarakteriseerdworden.
Allereerst wordt in figuur 39a en b een beeld gegeven van de hoogteverschillen
welkeop dezepercelen werden gemeten envan dehoeveelheid grondtransport nodig
vooralgeheleegalisatievandezehoogteverschillen toteenhorizontaalvlak.
Vergelijkt men dezefrequentie-diagrammen met de overeenkomstige diagrammen
voorallepercelenbinnenhetgebieddatinhoofdstuk 6werdgeanalyseerd (figuur 24a
en b) dan blijkt, dat in deze serie proefpercelen, percelen met hoogteverschillen
< 80cmrelatiefmindersterkzijnvertegenwoordigd enpercelenmethoogteverschillen
>80cm veel sterker zijn vertegenwoordigd. Dit ligt voor de hand, omdat bij de
keuzevandezeproefpercelen vlakkeofnagenoegvlakkepercelenbuiten beschouwing
zijn gebleven. Bij het grondtransport voor egalisatie doet zich een overeenkomstig
verschil voor.
Teneindena tegaan ofhetrelief van de proefpercelen ook overigens vergelijkbaar
is met het relief van de percelen, die in hoofdstuk 6 werden beschreven en die als
representatiefwerdenbeschouwdvoordegeheleGelderseVallei,isvoor proefpercelen
infiguur40weergegevenhetverbandtussengrootstehoogteverschilengrondtransport
bijegalisatie.Dewaardevangrondtransport voor egalisatieper 10cmhoogteverschil
ligt hier geheel in overeenstemming met de in hoofdstuk 6 beschreven. percelen,
rondom 100m3/ha/10cm.Menvergelijke daartoe defiguren40en 38.
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FIG. 39. Niet-geegaliseerde proefpercelen in deGelderseValid.Hoogteverschillen en grondtransport
bij algeheleegalisatievandeze hoogteverschillen
a. Procentuele verdeling van het aaDtai percelen over de
verschillende klassen van grootste hoogteverschil per
perceel (in cm)

b. Procentuele verdeling van het aantal percelen over
de verschillende klassen van grondtransport bij egalisatie (in m s /ha)
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FIG. 39. Non-levelledtrial fields in the „Gelderse Vallei". Differencesin elevation and movement of
earthincomplete levelling.
FIG.40.
Verband tussen het grootste hoogteverschil per
perceel (incm)en het grondtransport bij egalisatie
(inm3/ha) bij de niet-geegaliseerde proefpercelen
indeGelderseVallei
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Degekozenproefpercelen zijn dusvoorwat betreft hetreliefgekenmerkt dooriets
groterehoogteverschillendangemiddeldin deGelderseValleivoorkomen, dochvertonenoverigenshetzelfde typerelief.
7-4. THEORETISCHE BESCHOUWINGEN OVER DE BETEKENIS VAN HET RELIEF VOOR DE
PRODUKTIEVANHET GRASLAND

Bij de „hypsbgrafische" karakterisering van de dekzandgronden in de Gelderse
Vallei,zoals dezein hoofdstuk 6is gegevenen ook bij de beschrijving van het relief
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van deproefpercelen inparagraaf7.3,isveelaandacht besteed aan dehoogteverschillent.o.v.degrondwaterstand enaandehoeveelheidgrondtransport vooregalisatie.
Thans zal nader worden ingegaan op delandbouwkundige bezwaren van deze ongelijke hoogteligging, dus opdenoodzaak voor egalisatie alsmedeophet effect daarvan. Daarbij zal dan in verband met de doelstelling van dit onderzoek speciale aandacht besteed worden aan deinvloed die deze ongelijke hoogteligging viadegrondwaterstanduitoefent opdeproduktieVanhetgrasland.
In dit verband moet worden gewezen op het in hoofdstuk 4.4. besproken en in
figuur 5 grafisch weergegeven verband tussen bruto-opbrengst van het grasland en
gemiddelde zomergrondwaterstand, zoals dit bij een 3-jarig onderzoek voor de Gelderse Valleiis vastgesteld.
Aannemende, dat deinfiguur5afgebeelde grondwaterstands-opbrengstcurve ook
van toepassing isop geegaliseerde gronden in de Gelderse Valleien aannemende dat
door egalisatie het freatisch vlak niet wordt beinvloed, kan men op basis van deze
curvevooreengegevenobject detheoretische oogstdervingten gevolgevan deligging
vanhetmaaiveld enhettheoretischeffect vanalgeheleegalisatieberekenen.
Bijeendergelijkeberekeningisdetopografie eenonveranderlijk gegeven,evenalsde
hoogteliggingvanhetmaaiveldnaegalisatie.Hetgrondwaterniveau kanechterbijeen
gegeventopografie sterk varieren.
In het navolgende zal nu eerst voor 2 objecten met zeer uiteenlopende hoogteverschillen worden berekend hoe groot de theoretische oogstderving en het theoretisch
effect vanegalisatieopbruto-produktie enkwaliteit kunnen zijn enhoe dezedoor het
niveau van het grondwater worden beinvloed. Er wordt bij deze berekeningen dus
geenrekeninggehoudenmetdeeventueleinvloedvanwijzigingeninbodemgesteldheid.
Deberekeningen zijn gebaseerd opdeinfiguur5 weergegevencurve.Bijdezeberekeningenzijnbruto-produktieenverschillen in brutoproduktie echter niet uitgedrukt
in kg droge stof perjaar per ha, maar in procenten van de in de curve aangegeven
optimale opbrengst. Het effect van egalisatie is dus ook uitgedrukt in procenten van
de optimale opbrengst. Infiguur41is dezerekencurve met een op procenten omgerekendeschaallangsdeverticaleasweergegeven.
De topografie op deze twee rekenobjecten is ontleend aan de werkelijkheid, met
dienverstandedatperceelIvoordeGelderseValleieentyperendvoorbeeldisvaneen
zeer onregelmatigmicroreliefmetgrotehoogteverschillen enperceelII een voorbeeld
FIG. 41.
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van eenvrij regelmatig reliefmet geringehoogteverschillen. Deliggingvan dezetwee
objecten isaangegeven opbijlage 6.
'
De berekeningen van net effect van egalisatie zijn gemaakt voor 8 verschillende,
gemiddeldezomergrondwaterstanden, dierespectievelijk op 10, 20,30,40,50,60,70en
80 cm beneden de laagste plek van het perceel liggen. Ter vereenvoudiging van de
berekeningenisaangenomendathetfreatisch vlakhorizontaalligt.Ditis toelaatbaar,
omdateeneventuelehellingtochnietmeerdan 5a 10cm/100mzoubedragen endan
bij degeringe oppervlakte van dezeobjecten geeninvloed heeft.
Deze twee rekenobjecten omvatten naar relief en grondwaterstand vrijwel alle
situaties, die zich in de Gelderse Valleikunnen voordoen, zoals ook kan blijken uit
eenvergelijkingvanonderstaandegegevensmetfiguur24aenb.
Thansvolgtallereersteenbeschrijvingvandebeiderekenobjecten:
ObjectI (fig.42)
Oppervlakte: 2,19 ha.
Grootste hoogteverschil: 112cm.
Grondtransport bijalgeheleegalisatietothorizontaalvlak: 1210m3/ha.
Grondtransport in m3/ha/10cm hoogteverschil: 108.
Maaiveldshoogtena egalisatie:5,72m + N.A.P.
Variatie van de in de berekeningen toegepaste gemiddelde zomergrondwaterstand: 5,20 - 4,50
+ N.A.P. (ziefig.42b).
Kosten vanegalisatie:f2210perha*.
FIG. 42a.
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Object I.
Profiel AB en in de berekeningen toegepaste variaties in
gemiddelde zomergrondwaterstand
• maaiveld v « r egalisatie / groundelevation beforelevelling
- maaiveld na egalisatie / grade line after levelling
-varierende gemiddelde zomergrondwaterstanden
usedvariations inmeansummergroundwater level
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ObjectI.
Profile AB and the, variations in mean summer groundwater levelused in the calculations
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ObjectII.
Groundelevation above N.A.P.
A
Bposition ofprofile

FIG. 43b.
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maaiveld voor egalisatie / ground elevation before levelling
• maaiveld n a egalisatie / grade line after levelling
•varierende gemiddelde zomergrondwaterstanden
used variations in mean summer groundivaterlevel

FIG.43b.

ObjectII.
. . .
ProfileAB andthe variations in meansummergroundwater level,
used in the calculations

ObjectII (fig.43)
Oppervlakte: 2,16 ha.
Grootste hoogteverschil: 57cm.
Grondtransport bij algeheleegalisatietot horizontaal vlak: 500m3/ha.
Grondtransportinm3/ha/10cmhoogteverschil: 88.
Maaiveldshoogtenaegalisatie:6,53m + N.A.P.
Variatie van de in de berekeningen toegepaste gemiddelde zomergrondwaterstand: 6,17 - 5,37
+ N.A.P.(ziefig.43b).
Kosten van egalisatie:f 1500per ha 1 .
Voor beide objecten werd eerst o p basis van hoogtekaart en grondwaterstandscurve
voor verschillende aangenomen gemiddelde zomergrondwaterstanden berekend hoe
groot voor het gehele object gemiddeld de bruto-opbrengstderving is, gespecificeerd in
opbrengstderving ten gevolge van te lage, respectievelijk te hoge ligging ten opzichte
van de gemiddelde zomergrondwaterstand, zowel voor als n a egalisatie.
Het verschil in opbrengstderving voor en na egalisatie stelt voor het effect van de
egalisatie o p de bruto-opbrengst, uitgedrukt in procenten van een optimale opbrengst.
1
Hierbijisuitgegaanvaneenprijs vanf 1 perm3voorgrondtransport en f 1000/havoor het terugzetten van de bouwvoor.
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Het effect van egalisatie blijkt sterk afhankelijk te zijn van de aangenomen grondwaterstand; dekostenvanegalisatiezijnuiteraardperobject steedsgelijk.
Teneindenudekostentekunnenvergelijken waarmedehet effect isverkregen, zijn
tevens berekend de kosten per 1 %bruto-opbrengstverhoging. Op deze economische
typering wordt in hoofdstuk 8 nader teruggekomen in verband met verschillende
methodenvanegalisatie.
TABEL 18.Theoretisch effect van egalisatie op
Aangenomen
gem. z o m e r gron dwaterstand
t.o.v. N . A . P .
Assumed mean
elevation of the
groundwater table
above
JV.A.P.

5,20
5,10
5,00
4,90
4,80
4,70
4,60
4,50

bruto-opbrengst bij object I

Bruto-opbrengstderving v66r
egalisatie, in %
Yield depressionbefore levelling
in %

Bruto-opbrengstderving n a
egalisatie, in %
Yield depressionafter levelling
in %

te n a t
too wet

te droog
too dry

totaal
total

te n a t
too wet

17,3
11,0
6,2
2,9
1,3
0,3

1,2
2,1
2,9
3,9
4,9
6,4
8,1
12,5

18,5
13,1
9,1
6,8
6,2
6,7
8,1
12,5

9,0
3,0

...
-

•

-

-'

te droog
too dry

'2,0
5,0
9,0
11,0
12,0

totaal
total

9,0
3,0

2,0
5,0
9,0
11,0
12,0

Effect
egalisatie
in%
Effect of
levelling
in %

9,5
10,1
9,1
4,8
1,2
-2,3
-2,9
0,5

Kosten per
1% opbrengst, verhogingin
gld per h a
Costsper 1%
raisedyield in
Dutch guilders
per ha

233
219243
460
1840

4420

TABLE 18.Theoreticaleffect of levelling onyieldinobjectI

In tabel 18 is het resultaat van deze berekening weergegeven voor object I. De
volgende toelichting kan hierop gegeven worden.
1. De„natte"takvandegrondwaterstands-opbrengstcurvevertoonteensteilerbeloop
dan de „droge" tak. Deinvloed op debruto-opbrengst (en dekwaliteit) door telage
liggingenophogingvantelageplekkenisdientengevolgegroterdandeinvloedvante
hogeliggingenafgraving vantehogeplekken.
2. Ditkomtduidelijk totuitingintabel 18,dieinniet-geegaliseerdetoestanddegrootsteoogstdervinggeeft bijdehoogstegrondwaterstand. Ookheteffect van egalisatieis
hetgrootste indien eenrelatief groot gedeeltevan het object eentehoge grondwaterstand,duseentelageligging heeft.
Indieneenobjectmetzelfsgrotehoogteverschillen, zoalshethier besproken object,
opdelaagstegedeeltenreedseenvoldoendeontwateringheeft enoverigenstendelete
hoog ligt, heeft egalisatie weinig of geen effect of zelfs negatief effect. Ook dit
laatsteisverklaarbaar uitdevormvandecurvetengevolgewaarvanbijvoorbeeld een
ophogingvan 80tot 110cmboven degrondwaterstand reeds schade oplevert, terwijl
deovereenkomstigeafgraving van 180tot 150cmgeenenkelvoordeelbrengtdoor het
horizontale verloopvandecurvein dit traject.
3. Inditvoorbeeldtreedtdemeestongunstigesituatieopbijeengrondwaterstand van
.5,20m +N.A.P. Debijbehorende oogstdervingvan 18,5%kan door egalisatiealleen
slechts voor de helft (9,5%) worden opgeheven. Na egalisatie blijkt dan de andere
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helft (9,0%)vandezeoogstdervingtewordenveroorzaakt door eenonvoldoende ontwatering.
Opmerkelijk is, dat verlaging van degrondwaterstand alleen met 20 cm de oogstdepressie van 18,5%reeds eveneens tot de helft kan reduceren. In dit geval kan het
perceel slechts in optimale toestand worden gebracht door combinatie van egalisatie
met ontwatering.
4. Verlagingvan degrondwaterstand alleen met 40cmvan 5,20tot 4,80m +N.A.P.
brengt deoogstdervingvan 18,5% reedsterugtot 6,2%,eentotaaleffect van 12,3%.
Hetgrootsteeffect vanegalisatiealleenbedraagtechternietmeerdan 10,1%,namelijk
bij een grondwaterstand van 5,10m +N.A.P.
5. Bij een bepaald microrelief en bij een gegeven begrenzing van het object is de
hoogteliggingvanhetnieuwemaaiveld,bijalgeheleegalisatiemeteengeslotengrondbalans,nietmeer tebei'nvloeden.
Het effect van deze algehele egalisaties, zoals deze op zulk een grote schaal in de
GelderseValleizijn uitgevoerd,wordt danvooreenbelangrijk deelbeheerst door het
niveauvandegrondwaterstand.
6. Hetzelfde geldt voor de verhoudingvan kosten enbaten. Indien deze verhouding
uitgedrukt wordt in de kosten per ha per 1 %opbrengstverhoging, blijkt hierin een
variatie voor te komen van f219 tot meer dan f4000, waarbij de egalisaties met
negatief effect dannogbuitenbeschouwingzijn gebleven.
Wellicht ten overvloede moge in herinnering worden gebracht, dat de produktieverhogingslechtseenonderdeelisvanhettotaleeffect vanegalisatiesendat dekosten
per 1%opbrengstverhoging, zoals deze in dit verband worden gehanteerd, dus ook
slechts opeenonderdeel vanhettotale effect betrekkinghebben endaarom ook geen
conclusiestoelaten omtrent hettotalerendementvanegalisaties.
Thans volgt in tabel 19het resultaat van de berekeningen voor object II. Na de
uitvoerigetoelichtingbijobjectlbehoefthierslechtshetvolgendetewordenopgemerkt:
TABEL 19. Theoretisch effect van egalisatie op
Aangenomen
gem. zomergrondwaterstand
t.o.v.N.A.P,
Assumed mean
elevation of the
groundwatertable
above N.A.P.

6,17
6,07
> 5,97
5,87
5,77
5,67
5,57
5,47
5,37

bruto-opbrengst bij object II

Bruto-opbrengstdervingv66r
egalisatie, in %
Tield depressionbefore levelling
in %

Bruto-opbrengstderving na
egalisatie, in %
Tield depressionafter levelling .
in %

tenat

te droog

totaal

tenat

te droog

totaal

too wet

too dry

total

too wet

too dry

total

24,1
15,0
8,1
3,6
1,2
0,3

_
-

24,1
15,0
8,2
4,1
2,9
4,1
6,5
8,9
10,7

22,0
13,0
6,0
1,0

- ,
-

-

1,0
3,0
7,0
10,0
11,0

—

0,1
0,5
1,7
3,8
6,5
8,9
10,7

TABLE 19.Theoreticaleffectof levelling inobjectII

22,0
13,0
6,0
1,0
1,0
3,0
7,0
10,0
11,0

Effect
egalisatie
in %

Kosten per
1% opbrengstverhogingin
gldper ha

Effect of
levelling
in %

Costsper 1 %
raisedyield in
Dutch guilders
per ha

2,1
2,0
2,2
3,1
1,9
1,1
-0,5
-1,1
-0,3

714
750
682
484
789
1364

_
-
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1. Ook hierwordt degrootste opbrengstschadeveroorzaakt door wateroverlast. Ten
gevolgevanhetgeringehoogteverschilbijditperceelbiedtegalisatieechter nauwelijks
ofgeen oplossing, men egaliseert hier „opdenattetak van decurve" enhetgeenverbeterdwordt door ophoging,wordt grotendeelsweerbedorven door afgraving, zodat
in het gunstigste gevalbij een grondwaterstand van 5,87 m +N.A.P. het netto-effect
van egalisatie slechts 3,1% is.Dit effect wordt bovendien verkregen voor een bedrag
van f484per 1 %. Het voordeel is dus zeer gering en wordt per procent opbrengstverhogingverkregentegenkostendiemeerdanhet dubbelezijn vergelekenmetdiein
objectI,waardekosteninhetgunstigstegevalf219per 1 %bedroegen.
2. Uit tabel 19blijkt duidelijk, dat op een object met dergelijke geringe hoogteverschillen slechts gestreefd kan worden naar een goede grondwaterstand.
Met eenwaterstandsverlaging van20cm,van 6,17tot 5,97m +N.A.P. brengtmen
de oogstderving reeds terug van 24,1 tot 8,2%, een winst dus van 15,9%. Bij geen
enkelegrondwaterstand isdooregalisatieopeendergelijk object dewaterhuishouding
noemenswaardteverbeteren. Menkanhiermedehoogstensenkeleprocenten winnen,
echter tegen relatief hoge kosten.
Thanszalvolgensdezelfde rekenmethodedieinhetvoorgaande op2objecten werd
toegepast, vooralleniet-geegaliseerdeproefpercelen wordenberekend de theoretische
oogstdervingperperceeltengevolgevandeliggingvan hetmaaiveld t.o.v. degemiddelde zomergrondwaterstand alsmede het theoretisch effect van een algehele egalisatie van het betreffende perceelop debruto-opbrengst.
Deliggingvanhetmaaiveldisvooriederperceelbekenddoormiddelvandewaterpassing.Doordat
geengrondwaterstandsopnamenoververschillendejarenterbeschikkingstonden,konhetniveauvan
degemiddeldezomergrondwaterstand niet langsdirectewegworden vastgesteld. Aangezienvoor
iederperceelwel beschiktkonwordenovereengraslandvegetatiekartering,isgebruikgemaakt van
hetinhoofdstuk 4.4besprokenverbandtussengraslandvegetatieengemiddeldezomergrondwaterstand,zoalsditvoordeGelderseValleikonwordenvastgesteld.
Bijhetvaststellenvandegemiddeldezomergrondwaterstandisdezelfdemethodetoegepast,diein
hoofdstuk 6.2opbiz.75 werdbeschreven.
In de eerste plaats wordt nu infiguur44voor de niet-geegaliseerde proefpercelen
het verband weergegeven tussen grootste hoogteverschil per perceel en oogstderving
ten gevolge van te hoge en/of telageliggingvan het maaiveld. Uit dezefiguurblijkt
dat deze oogstdervingen, gerekend overhet geheleperceel, voorhetmerendeel5-10%
bedragen.
Voortsblijkt, datinhetalgemeenbijgroterehoogteverschillen ookdeoogstdervingengroterworden,zijhetdanook,dathiereenzeerruimevariatie optreedt.
Bijgeringehoogteverschillenzoudeninbeginselookwelgroteoogstdervingen kunnen voorkomen, b.v. indien het gehele perceel veel te laag of veel te hoog t.o.v. het
grondwaterzouliggen.
Dit blijkt echter bij deze proefpercelen niet het geval te zijn, hetgeen overigens
voortvloeit uit de keuze van dezepercelen.
In figuur 45 is vervolgens aangegeven het verband tussen grootste hoogteverschil
perperceelenhet effect vanalgeheleegalisatievanditperceel.
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FIG. 44.

<
Verband voor de 42 niet-geegaliseerde proefpercelen tussen het grootste hoogteverschil per
perceel (incm)en detheoretische oogstderving
tengevolgevantehogeen/oftelageliggingvan
hetmaaiveldt.o.v. degemiddeldezomergrondwaterstand (in % van de optimale opbrengst)
0 I en 0 II geven dit verband weer voor de opbiz. 115
e.v. besproken objecten I en II
0 / and 0 / / givetheabove relation for object 1 andobject
11 see p. 115 et seq.)

FIG. 44.

Relation between the largest difference in
elevation(incm)inatrialfieldandthetheoretical
yielddepression (in% ofoptimumyield) caused
by too largeor toosmallelevation abovemean
summer groundwaterlevelfor 42non-levelled
trial fields
6

20 <o to go; IOO no no 160 no zoo 220cm
FIG. 45.
Verbandvoor de42niet-geegaliseerde proefpercelen tussen het
grootste hoogteverschil per perceel (in cm) en het theoretisch
effect van algehele egalisatie (in
% van de optimale opbrengst)
FIG. 45.
Relationbetweenthelargestdifferenceinelevation(incm)ina trial
field and theoreticaleffect (in%
of optimum yield) of complete
levellingfor 42 non-levelledtrial
fields
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Hieruit blijkt dater bij hoogteverschillen < 70a 80cm vrijwel geen sprake is van
een effect van egalisatie endatbijgrotereverschillen dit effect zeer uiteenlopend kan
zijn.Eenenander shutaanbijderesultatenvandeberekeningendieinhetvoorgaande
voor de objecten I enII zijn uitgevoerd. Opvallend is,dat ook onder deze proefpercelen er een aantal zijn, waarbijalgeheleegalisatievanzelfsgroterehoogteverschillen
toteennegatiefresultaatleidt.
Infiguur46wordtgedemonstreerd,inwelkematebijdezeproefpercelen dooralgeheleegalisatiedeoogstdervingtengevolgevandeliggingvanhetmaaiveldkanworden
verholpen. Daartoe is voor ieder proefperceel de oogstderving uitgezet tegen het
effect van egalisatie.
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FIG. 46.

Verband voor de42niet-gee'galiseerde proefpercelen tussen de
totale theoretische oogstderving
ten gevolgevantehogeoftelage
ligging van het maaiveld en het
theoretisch effect van egalisatie

FIG.46.

Relationbetweenthetotaltheorem
ticalyield depression causedby
too large or too smallelevation
abovemeansummer groundwater
leveland the theoreticaleffectof
completelevelling(both in% of
optimumyield)for 42non-levelled
trial fields
11

12

13
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In het gunstigstegevalzouheteffect vanegalisatiegelijk kunnenzijn aan deoogstdervingenzouden destippeninfiguur46opde45°-lijnmoetenliggen. Het blijkt, dat
ditniethetgevalis,datzichopditpuntdemeestuiteenlopendesituatiesvoordoenendat
zoalsookreedsinfiguur45geblekenis,deegalisatiesomszelfseennegatief effect heeft.
Menzietinfiguur 46voortsdathetopdezewijzeberekendeeffectvan egalisatie op
debruto-opbrengst van hetgraslandzelden 10 %tebovengaaten doorgaanszelfs onder
5°/0Hgt.
Het effect is echter groter, naarmate een groter gedeelte van het perceel t.o.v. het
grondwater een te lageliggingvertoont."Dathet effect van egalisatieinderdaad voor
een belangrijk deel hierdoor wordt bepaald, wordt voor de proefpercelen gedemonstreerdinfiguur 47,waarbijhetverbandisgegeventussenditeffect endeoogstderving
tengevolgevaneentelageligging.
Terwijlinfiguur 46nogmaarzeerweinigverband bestaat tussen egalisatie-effect en
totale oogstderving, blijkt in figuur 47eenduidelijk verband tezijn tussen egalisatieeffect enhet gedeelte van deoogstderving, dat door eentelageliggingwordt veroorzaakt.Negatief effect vanegalisatietreedtvooralopindiegevallendat weinigofgeen
telaaggelegen perceelsgedeelten aanwezig zijn.
Het resultaat van deinhetvoorgaande besproken berekeningen voor degroepvan
niet-geegaliseerdeproefpercelen kanalsvolgtwordensamengevat:
a. Uit de ligging van het maaiveld t.o.v. degemiddeldezomergrondwaterstand laten
zich - gerekend over het gehele perceel - oogstdepressies van meest 5-10%
berekenen.
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FIG. 47.

EFFECT EGAUSATIE

Verband voor de42ntet-geegaliseerde proefpercelen tussen de
theoretische oogstdervingtengevolgevan telageligging van het
maaiveld en het effect van algeheleegalisatie

FIG. 47.

Relation between the theoretical
yield depiession caused by too
small elevation abovemeansummer groundwater level and the
theoretical effect of complete
levelling{bothin% of optimum
yield) for 42 non-levelled trial
fields
a

9
10 II
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15 •/•
OOGSTDERVING OOOR TE LACE LIGGING

b. Hetberekende effect vanalgeheleegalisatie- wederomvoor hetgeheleperceel- is
echter doorgaans minder dan 5%en de oogstderving wordt dus in verreweg de
meestegevallen slechtszeertendeleverholpen.
c. Bepalendvoor heteffect vanegalisatieisdematewaarinbinnen hetperceel telage
perceelsgedeelten optreden.
Uitbovenstaandebeschouwingenkunnendevolgendeconclusieswordengetrokken:
1. In tegenstelling met het duidelijke verband dat er bestaat tussen grootste hoogteverschilper object enhoeveelheid grondtransport voor egalisatie, blijkt dat er tussen
hoogteverschil enlandbouwkundig effect van algehele egalisatievan ditverschil geen
direct verband behoeft te bestaan. Anderzijds kan er geen sprake zijn van een egalisatie-effect, indienernieteenbehoorlijk hoogteverschilis.
2. Verhoging van de bruto-produktie door middel van algehele egalisatie van een
aaneengesloten object heeft alleen effect als het relief en de ligging daarvan ten opzichte van de gemiddelde zomergrondwaterstand aan de volgende drie voorwaarden
voldoet:
le. hetmaaiveldopeenrelatiefgroot gedeeltevan het object moet < 60cmboven de
zomergrondwaterstand liggen;
2e. daarnaast moet zoveelmogelijk van het resterende gedeelte > 80 cm, liefst 85120cmboven dezomergrondwaterstand liggen enwelzodanig, dat:
3e. hetnieuwemaaiveldnaegalisatieop60-80cmbovendezomergrondwaterstandligt.
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Uitfiguur41blijkt dat,wilalgeheleegalisatieeffect sorteren, deophogingen ophet
traject ABende afgravingen op het traject CD moeten plaatsvinden. Daartoeisdus
eenhoogteverschilnodigvanminstens70a80cm.
3. Maar zelfs indien aan bovengenoemde drie voorwaarden wordt voldaan kan,
gerekendover hetgehele object, de bruto-produktie verhoging toch zelden meer dan
10%bedragen. Dit beperkte theoretische effect is overigens ook te verklaren uit de
vormvan de infiguur41afgebeelde curve in wisselwerking met de spreiding van de
hoogtecijfers op ongelijk liggendepercelen.
4: De kosten per 1 %opbrengstverhoging, die steeds boven de f200 per ha liggen,
worden zelfs op de voor egalisatie meest gunstige objecten, altijd nadelig bei'nvloed
door gedeelten binnen dit object, die door ophoging en/of afgraving weinig of geen
verbetering ondergaan.
Dezegedeeltenwordenechter,omdatzebinnenhetobjectliggen,tochbijdeegalisatiebetrokken alsgevolgvan demethode van „algehele egalisatie", zoalsdezenu eenmaalindepraktijk, ookindeGelderseVallei,opgroteschaalwordt toegepast.
5. Deenigemogelijkheid totverlagingvandekostenper 1 %opbrengstverhogingvan
egalisatiesisdaaromgelegenindetoepassingvan eenanderemethode van egalisatie,
een methode waarbij slechts die gedeelten worden opgehoogd en afgegraven, die
hierdoor een duidelijke verbetering ondergaan. Deze ophoging enafgraving van niet
aaneengeslotenobjecten,dieinhoofdstuk 1 alsdemethodevan„plaatselijkeegalisatie"
werdaangeduid, zaluitvoerigbesprokenwordeninhoofdstuk 8.
7.5. KWALITEIT EN BRUTO-OPBRENGST VAN DE GEEGALISEERDE GRASLANDPERCELEN

Dekwaliteitenbruto-opbrengstvandegeegaliseerdegraslandpercelenisbeschrevenin
dealsbijlageAbijgevoegdetabel.Indezetabelisperperceelofperceelsgedeeltevermeld:
- hetperceelsnummer,waarmededeliggingvanhetperceelopbijlage 6is aangeduid,
- hetjaar vaninzaai,
- debruto-opbrengst in1954,
- de algemeen landbouwkundige beoordeling,
- de hoofdvegetatie-eenheid,
- deyochtvariant.
UitdeinbijlageAvermeldegegevensblijkt nuhetvolgende:
a. Algemeen landbouwkundigebeoordeling
Dealgemeenlandbouwkundigebeoordelingvanhetgraslandopde91geegaliseerde
proefpercelen wasalsvolgt:
a. goed
8%vanhetaantalpercelen
b.vrijgoed 35% „ „
..
c matig
39% „ „ „ »
<*• zeermatig 15% „ „
»
e. slecht
3% „ „ ' . . » '
Het grasland opde egalisatiesisdusoverhet algemeen behoorlijk; slecht grasland
komtvrijwel niet voor.
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b. De uniformiteit vanhetgrasland
Van de 91 proefpercelen vertoonde 60% een zodanig uniform grasbestand, dat dit
met een hoofdvegetatie-eenheid en een vochtvariant kon worden beschreven.
Van 22 % van de percelen kon het grasbestand eveneens met een hoofdvegetatieeenheid worden beschreven, doch binnen het perceel traden twee vochtvarianten van
aangrenzende klassen op.
Van de resterende 18%van het aantal percelen vertoonde het grasbestand 2 hoofdvegetatie-eenheden en 2 vochtvarianten, in een enkel uitzonderingsgeval zelfs 3 varianten.
In verreweg de meeste gevallen vertoonde slechts een relatief klein gedeelte van het
perceel een afwijkende vochtvariant respectievelijk hoofdvegetatie-eenheid. In het
navolgende overzicht is het perceel dan ook steeds gerangschikt bij de overheersende
vegetatie-eenheid, respectievelijk vochtvariant.
De verschillen in vochthuishouding binnen een geegaliseerd perceel duiden op een
minder juiste opzet van deze egalisatie. Immers een der belangrijkste doelstellingen
van deze egalisaties op lage zandgronden is juist het wegnemen van verschillen in
waterhuishouding.
Nu beperken dezeverschillen zich gelukkigdoorgaans tot eenvochtklasse en slechts
in die gevallen waarin het nieuwe maaiveld deels goed en deels iets te laag boven het
grondwater ligt, kan van een onbevredigend resultaat worden gesproken.
De oorzaak hiervan is als regel een plaatselijk onvoldoende ophoging of soms een
onjuiste keuze van de helling van het geegaliseerde maaiveld.
Bij de grote meerderheid der beoordeelde egalisaties was de uniformiteit van waterhuishouding en grasbestand echter ruimschoots voldoende.
c. De botanische samenstelling
De verdeling van de 91 geegaliseerde proefpercelen over de verschillende hoofdvegetatie-eenheden is weergegeven in tabel 20.
TABEL20.Botanischesamenstellingvanhetgraslandopdegeegaliseerde proefpercelen
Hoofdvegetatie-eenheid
Principalvegetation unit

012685-

Karakteristiek
Characteristic

>75

% goede grassen
goodgrasses
60-75% „
„
45-60% „
„
35-45% „
„
<35% „
„
>30% natte grassen
wetgrasses

TABLE20.Botanicalcompositionofthegrasslandonthelevelledtrial fields

Percentagevan het
aantal percelen
Percentageofnumber
of trial fields
8
24
35
20
9
4
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De botanische samenstelling van het gras op deze egalisatie-objecten is dus overwegend voldoende tot goed. Enkele percelen die in de hoofdvegetatie-eenheid 5vallenzijn veeltenat. Opdeoorzaak hiervan wordtnogteruggekomen.
d. De waterhuishouding
Van de geegaliseerde percelen stonden geen meerjarige grondwaterstandsopnamen
terbeschikking.Dewaterhuishoudingopdezepercelenkonechterafgeleid wordenuit
debotanische samenstellingvanhetgrasland.
Van belang voor de beoordeling van dewaterhuishouding isdan de vochtvariant.
Dezevochtvariant isvoor de91beoordeelde egalisaties weergegeven in tabel 21.
TABEL21. Waterhuishouding opdegeegaliseerdepercelen zoalsdezetot uitingkomtinde botanische
samenstelling vanhet grasland
Vochtvariant
Moisture variant

4-1
-2
-3
-4
-5
5-

Karakteristiek/Characteristic

zeer droog, >40% „droge" grassen
verydry, >40% „dry"grasses
• droog, 30-40% „droge" grassen
dry, 30-40% „dry" grasses
ietste droog, 15-30% „droge" grassen
somewhat toodry, 15-30% „dry" grasses
normaal vochthoudend, <15% „droge" grassen
normalmoistureholding, <15% „dry"grasses
vochtig, >30% „vochtige" grassen
moist, >30% „moisty" grasses
ietstenat, > 10% „natte" grassen
somewhat toowet, >10% „wet"grasses
te nat, >30% „natte" grassen
too wet, >30% „wet"grasses

Percentagevanhet
aantal percelen
Percentageofnumber
of trial fields

4
11
22

•

43
16
4

TABLE21. Moistureconditionsinthelevelledtrialfieldsasexpressedbythebotanicalcomposition

Bij 20%van het aantal percelen vertoonde het grasbestand gelijktijdig droogte en
vochtindicatoren, Het betreffende perceel werd dan steeds beschreven met de meest
dominerende vochtvariant, doch deaanduiding „wisselvochtig"in bijlage A wijst er
danop,datdezedroge(resp.natte)percelensomsooktenat (resp.tedroog)zijn.
Deze„wisselvochtigheid",dieindemeestegevallen slechtsopeengedeeltevaneen
perceel betrekking heeft, kan veroorzaakt worden door een slechte structuur, een
gering vochthoudend vermogen van debovengrond of door het voorkomen van een
minder doorlatende ondergrond.
Vochtvariant -3, meteengemiddeldezomergrondwaterstand vanca. 100cmisvoor
intensieve beweiding de meest geschikte vochthuishouding, al treedt hierbij reeds
enigeoogstdepressie doordroogteop.
Vochtvariant -4, met eengemiddeldezomergrondwaterstand vanca. 75cmisvoor
debruto-produktie'optimaal,dochlevertinregenrijke perioden bijbeweidingrisico op
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voorgrotebeweidingsverliezendoorvertrapping.Beidevariantenhebbendusvoor-en
nadelen,maar 64% van deegalisatiesligtin dezebeideklassenmet eengoedevochtvoorziening.
Van dezeegalisaties heeft 20%eengrasbestand, dat gekenmerkt wordt doorgrassoorten,dieoptenatteomstandighedenduiden.Deliggingvanhetmaaiveld t.o.v.het
grondwater ishiertelaag.
Voortsligtnog15 %vandeegalisatiesietstedroog.Menkanduszeggendatvande
91beoordeelde egalisatie-objecten 2/3eengoedevochthuishoudingvertoont. Van de
resterende 1/3meteenmindergoedevochthuishoudingisietsmeerdan dehelft tenat
enhetresterendegedeelteietstedroog.
Zoweldetenattealsdetedrogeegalisatie-objecten hebben dusnietgeheelaan hun
doel beantwoord ten gevolge van een onjuiste ligging van het maaiveld t.o.v. de zomergrondwaterstand nadeegalisatie.Eenenandermoetveroorzaaktzijndoordat als
begrenzingvanhetobjectvrijwelsteedsdebegrenzingvanhetperceelisgenomenendat
vervolgens op dit perceel een algehele egalisatie met gesloten grondbalans is uitgevoerd. Het is dan allerminst verwonderlijk, dat in een aantal gevallen het maaiveld
t.o.v. het grondwater niet geheel goed ligt. Hetzelfde bleek in de voorgaande paragraaf trouwens duidelijk naar voren te komen bij de theoretische beschouwing van
egalisaties op deniet-geegaliseerde proefpercelen.
Aangezien deiets te droge percelen in ieder gevaltochvoor kunstweide en bouwland geschikt zijn, mag eigenlijk alleen voor de te natte percelen, d.i. 20%van het
aantal beoordeelde egalisaties, gesproken worden van eenminder bevredigend resultaat.Bovenstaandeconclusieshebbenuiteraard betrekkingopdehuidigeregelingvan
dewaterbeheersinginditgebied.Hetisechtermogelijk,dattoekomstigebeeknormalisaties de waterhuishouding van een aantal egalisatieobjecten nogin gunstige of zelfs
ongunstige richtingzullenbei'nvloeden.
e. De bruto-opbrengst
Deverdelingvan debruto-opbrengst van de60getaxeerde egalisatie-objecten over
deverschillende opbrengstklassen isweergegeveninfiguur48.
Uit dezefiguurblijkt, dat debruto-opbrengst bijmeerdan 80%van de getaxeerde
egalisatie-objecten boven 10tondrogestofperjaar perhaligt.Degemiddeldebrutoopbrengstvandezeproefpercelen was10,7 ± 0,15 ton.
De gemiddelde bruto-opbrengst vanhet oudegrasland in Nederland over dejaren
1943-1953ligtvolgensDEBOER(1956)op7,7ton.Degemiddeldebruto-opbrengstvan
debestevegetatie-eenheden bijeengoedevochtvoorzieningligt over dezelfde periode
voor geheel Nederland op 10 ton.Hoewel nu de bruto graslandproduktie in 1954
volgensDEBOERenJAGTENBERG(1955)nogbijna 1 tonbovenhetgemiddeldeover de
jaren 1946t/m 1953 ligt,is 1954tochallerminst eenuitzonderlijk gunstigjaar voor de
grasgroei geweesttengevolgevandezeerkoudemaand april,waarin temperatuur en
neerslagverbenedenhetgemiddeldebleven.Deopbrengstin 1954blijft daardoor ook
nogachterbijdeopbrengsten indejaren 1950en1953.
Uithetbovenstaandekanmenconcluderen, dathetproduktieniveau van hetgrasland
opdegeegaliseerdepercelen indeGelderse Valleihoogligt.
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FIG.48.
De procentuele verdeling van de 60 geegaliseerdeproefpercelen naarhun bruto-opbrengst
in 1954 over de verschillende opbrengstklassen,uitgedrukt in 1000kg dr. stof/jaar/ha
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f. Verbandtussen kwaliteiten bruto-opbrengst
Uithetinhoofdstuk 4.3beschrevenverbandtussenbruto-produktie enkwaliteitvan
het oude grasland in de Gelderse Valleiisgebleken, dat hogereproduktie samengaat
metbeterekwaliteit.
Infiguur49is dit verband weergegeven voor hetjonge grasland op de 60geegaliseerde proefpercelen. Hieruit blijkt, dat een dergelijk verband ook voor het jonge
grasland bestaat, alisdespreidingvrij sterk.
FIG.49.

1000 kj DR0GE STOF/ha

Hetverbandtussenkwaliteitenopbrengstvanhet
grasland op 60 geegaliseerde percelen in 1954

FIG.49.

Relation betweenquality (in principal vegetation
units)andyield(in1000kg drymatterIyearIha)on
60levelledtrialfields(1954)

H0OPDVEGETATIE EENHEDEN
IN VOIGORDE VAN AFHEMENOS KWALITEIT

Infiguur 50isdit verband vergelekenmethetverband, dat voor het oude grasland
werd gevonden. Hieruit blijkt, dat de verschillen in produktie bij overeenkomstige
verschillen in kwaliteit op hetjonge grasland watgeringerzijn dan op het oudegrasland. Het verschil in produktieniveau tussen 1954 en dejaren 1951 t/m 1953 werd
reedsreedsinparagraaf 7.2ter sprakegebracht.
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FIG. 50.
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Hetverband tussen kwaliteitenopbrengstopoudegraslanden
in 1951 t/m 1953, volgens DE BOERen FERRARI (1956a) en het
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verbandIn1954voorjonggraslandop60geegaliseerdepercelen
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A O u d e graslanden 1951 t / m 1953
B J o n g grasland op gesgaliseerde percelen in 1954
A
B

Old grasslands 1951 to and including 1953
Young grassland on levelled trial fields (1954)

FIG. 50.
HOOFDVEGETATIE EENHEDEN
IN VOLCORDE VAN AFNEHENDE KWALITEIT
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Relation between quality {in principal vegetation units) and
yield (in 1000kgdrymatterjyearjha)for oldgrasslandsduring
1951 to and including 1953, according DE BOER and FERRARI

(1956a)andthesamerelationforyounggrasslandon 60 levelled
trialfields(1954)

g. Debetekenis vandeleeftijdvanhetgrasland
Aangezien bekendisdat dekwaliteit endeproduktie vanjong grasland kan teruglopen,isgetrachtnategaan,ofditookindeGelderseValleihetgevalis.
In tabel22zijn kwaliteit en bruto-opbrengst perjaar van inzaai weergegeven.
TABEL22.Kwaliteitenbruto-opbrengstin 1954 vangraslandopegalisatiesvantoenemendeouderdom

J a a r van inzaai
Year of sowing

Aantal
percelen
Number
of fields

1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944 . . . . . . .

10
5
12
15
9
14
15
7

Gemiddeld . . .

91

Kwaliteit/ Quality
Percentage v a n het a a n t a l percelen m e t
hoofdvegetatie-eenheid
Percentage of number of fields with principal
vegetation unit
0 - e n 1„zeer g o e d e "
en „ g o e d e "
weilanden
„verygood"
and „good"
pastures

90
40
50
33
11
21
20
14

4

2 - „voldoende"
weilanden
satisfactory"
pastures

10
60
33
47
44
14
20
57

6- „matige"
weilanden
^moderate"
pastures

17
20
34
50
26
29

Bruto-opbrengst/ Yield

8 - „onvoIdoende"
weilanden
„unsatisfactory"
pastures

n
15
34

100
33

35

23

9

Aantal
percelen
Number
of fields

1000 kg
d r o g e stof
per jaar/ha
1000 kg
dry matter
per yearIha

i
3
10
10
4
10
9
4

11,3
10,9
11,2
10,8
11,4
10,4
9,9
10,2

3

11,1

60

10,7

TABLE22.Qualityandyield (1954) ofgrassland on levelledfieldsof increasing age

Hoewelhetaantalpercelenperleeftijdsklasse, vooralvoor degraslandenvan ouder
dan 8jaar, te gering is omdefinitieve conclusies te trekken, blijkt uit deze tabel, dat
dekwaliteit slechts op depasingezaaide percelen overwegend „zeer goed" is, terwijl
na enkelejaren de kwaliteit van het merendeel der percelen terugloopt naar „vol-
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doende" en „matig". Er zijn slechts weinig „onvoldoende" graslanden. De brutoproduktie loopt slechts weinigterug.
Hoedekwaliteitendebrutoproduktiezichopdelangeduurzullenhandhaven,kan
slechtsblijkqnuitvoortgezet onderzoek.
Uit de ter beschikking staande gegevens blijkt echter niet, dat de kwaliteit ende
opbrengst snel op een laag niveau terugvallen, zoals dit soms elders bij inzaai van
nieuwegraslanden opzandgronden welvoorkomt.
7.6. KWALITEITENBRUTO-OPBRENGSTVANDENIET-GEEGALISEERDEGRASLANDPERCELEN

Dekwaliteit ende bruto-opbrengst vandeniet-geegaliseerde graslandpercelen zijn
beschrevenindealsbijlage Bbijgevoegde tabel.
In dezetabelisperperceelofperceelsgedeeltevermeld:
-

hetperceelsnummer,waarmededeliggingvanhetperceelopbijlage6isaangegeven,
dealgemeenlandbouwkundige beoordeling,
de hoofdvegetatie-eenheden,
devochtvarianten,
debruto-opbrengst in 1954.

Bijdebeschouwingeninparagraaf 7.4omtrentdenoodzaak enheteffect vanegalisatieisgebleken, datvoor watbetreft debruto-opbrengst vooralvanbetekenisis,de
matewaarinbinnenhetperceeltelageperceelsgedeeltenvoorkomen.
Voorts is daarbij gebleken, datde42niet-geegaliseerde proefpercelen opdit punt
eengrotevariatievertonen.
Daaromisbijdebewerking vandehierboven genoemdegegevens onderscheid gemaakttussen3 groepenvanproefpercelen, nl.:
Groep 1 Percelen, waarbij minder dan 5% vandeoppervlakte vanhetperceel telaag ligt (12 proefpercelen).
Groep 2 Percelen, waarbij 5-25%vande oppervlakte vanhetperceel telaag ligt (20 proefpercelen).
Groep 3 Percelen, waarbij meer dan 25%vande oppervlakte vanhetperceel telaag ligt (10proefpercelen).

Bij deze indelingin drie groepen isalscriterium voor een„telage"ligging aangehouden,hetoptredeninhetgrasbestand vandevochtvarianten-5en5-,hetgeendus,
zoals reedsvermeld inhoofdstuk 4.4,overeenkomt meteengemiddeldezomergrondwaterstand vanminder dan55,cm.
De hoogteverschillen perperceel, zoals deze reeds zijn weergegeven infiguur39a,
lopen voor deverschillende groepen slechts weinig uiteen. In alle groepen treft men
dus zowel percelen metgrotere alsminder grote hoogteverschillen aan. Slechtskan
wordenopgemerkt,datingroep 1 naarverhoudingietsmeerpercelenvoorkomenmet
kleinere hoogteverschillen, terwijl in degroepen 2en3degrotere hoogteverschillen
ietssterker zijn vertegenwoordigd.
Men kanduszeggen,datdeproefpercelen zijn ingedeeld in3groepen meteen toenemendenoodzaak voor eneentoenemend effect vanegalisatie.
Na detheoretische beschouwingen over deniet-geegaliseerde proefpercelen ende
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mede daarop gebaseerde indeling in 3groepen, zal thans worden beschreven, welke
kwaliteitenbruto-opbrengst infeite opdezepercelenwerden vastgesteld.
a. Algemeen landbouwkundige beoordeling
Allereerst wordt intabel23aangegeven,welke algemeen landbouwkundige beoordeling aan het grasland op de 42 niet-geegaliseerde proefpercelen werd toegekend,
waarbijdusonderscheidgemaaktisvoorde3hierbovengenoemdegroepen.
TABEL23.Algemeen landbouwkundige beoordeling vanhetgrasland opdeniet-geegaliseerde proefpercelen
Percentagevanhetaantal proefpercelen metalgemeen landbouwkundigebeoordeling
Niet-geegaliseerde
proefpercelen van
Non-levelled trial fields
of group

Percentageof the total number of trial fields with a general agricultural apbreciation of

a. goedof
b. vrijgoed
a. goodor
b. rathergood

c. matig
c. moderate

d. zeer matig
e. slecht
d. very moderate
e. bad

Groep 1
Groep 2
Groep 3

60
35
10

30
35
30

10
30
60

Gemiddeld/Meaw .

35

30

35

TABLE 23. Generalagriculturalappreciationof thegrasslandonnon-levelledtrialfields

De algemeen landbouwkundige beoordeling van het grasbestand op de niet-geegaliseerdeproefpercelen isduszeergevarieerdenlooptvoordeverschillendepercelen
uiteen vangoed totslecht.
Opmerkelijk isechter hetduidelijke verschiltussendegroepen.Terwijl depercelen
van groep 1overwegend goed worden beoordeeld, blijken de percelen van groep 3
overwegend slecht teworden beoordeeld.
b. Debotanischesamenstelling
UitbijlageBblijkt,datop40%vanhetaantalpercelenhetgrasbestand gekenmerkt
wordt door dehoofdvegetatie-eenheden 6-en8-,datzijndusmatigetot onvoldoende
weilanden.Somswordt daarbij dannogeengedeeltevanhetperceelingenomen door
dehoofdvegetatie-eenheden 4-(sterkverdrogendgras)of5-(zeernatgras).
Dezebotanischesamenstellingis,zoalsreedsinhoofdstuk 4.3vermeld, kenmerkend
vooreenextensievergebruikenvooreenslechtereverzorgings-enbemestingstoestand.
Hetbetreft hier dusmatigetotslechteweilandpercelen.
De overige percelen zijn in hun botanische samenstelling minder uniform envertonen naast perceelsgedeelten vanslechte botanische kwaliteit ook perceelsgedeelten
met eenbetere botanische samenstelling. Mentreft bij deze ongelijk liggende proefpercelen echter slechts weinig percelen of perceelsgedeelten aan met „zeer goed"
grasland.
In tabel 24isnupergroep degemiddelde botanische samenstelling vermeld, rekening houdendemetdeverschillen binnen depercelen.
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TABEL24.Debotanischesamenstellingvandeniet-geegaliseerde proefpercelen
Gemiddeld percentage v a n d e oppervlakte v a n d e proefpercelen m e t hoofdvegetatie-eenheid
Mean percentage of areaof thetrial fields with theprincipal vegetation unit
0 - en 1 „zeer g o e d "
en „ g o e d "
weiland
„verygood"
and „good"
pastures

2„voIdoende" weiland
satisfactory"
pastures

6 - en 8 „ m a t i g " en
„onvoldoende"
weiland
^moderate" and
^unsatisfactory"
pastures

4 - en 5 „zeer d r o o g " en
,,zeer n a t "
„very dry**
and „very wet"

25

47

18

10

Group
Groep 2
Groep 3

10
4

35
13

51
60

4
23

Gemiddeld/M^rt . . .

13

32

43

12

TABLE24.Botanicalcomposition ofthegrasslandonthenon-levelledtrialfields

Uit deze tabel blijkt, dat de weinige percelen of perceelsgedeelten met een goede
botanischekwaliteitnoghetmeestingroep 1 wordenaangetroffen, terwijl bijgroep3,
dus bij depercelen dievoormeerdan25%vandeoppervlakte telaagliggen, vrijwel
geengoedgrasland wordt aangetroffen, ooknietopperceelsgedeelten die niet te laag
liggen.
Opde kwaliteit van het grasland van deze percelen wordt hierna nog nader teruggekomen.Eerstwordtechtereenoverzichtgegevenvandewaterhuishouding,zoals
dezeindebotanischesamenstellingtotuitingkomt.
c Dewaterhuishouding
Nahetgeeninhoofdstuk 4.4reedswerdmedegedeeld omtrent denauwesamenhang
in de Gelderse Vallei tussen botanische samenstelling van het grasland en de waterhuishouding, kon verwacht worden dat op deze ongelijk liggende proefpercelen niet
alleen dewaterhuishouding, maar ook deverschillen in waterhuishouding binnen de
percelen, duidelijk weerspiegeld zouden worden in het grasbestand. Dit blijkt ook
inderdaad het gevalte zijn, want zonder uitzondering werden binnen deze proefpercelenverschillende vochtvarianten aangetroffen.
Bi
J41%vanhetaantalproefpercelen warendeverschilleninwaterhuishoudingzeer
groot, omdat hier naast elkaar op verschillende perceelsgedeelten vochtvarianten
werden aangetroffen die kenmerkend waren voor verdroging (devarianten 4-, -1 of
-2), voor een goede vochtvoorziening (devarianten -3 of -4) en voor wateroverlast
(devarianten-5 of 5-).
Bij 31%van het aantal percelen washet grasland voor wat betreft de waterhuishoudingten delegoed, ten deletenat.
Bi
J 21%washetgrasland tendelegoed,tendeletedroog,terwijl ten slotte op7%
van het aantal percelen het grasland, voor wat betreft de waterhuishouding geheel
goedwas.
Inbijlage Bisperperceeldeprocentueleverdelingvandeoppervlakte gegeven, die
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respectievelijk tedroog, goed oftenat is.Deindeling van dezeproefpercelen in de3
groepen,zoalshierboven beschreven, berust opdezegegevens.
In tabel25zijn deverschilleninwaterhuishoudingbinnen deperceelsgrenzen weergegeven,zoalsdezegemiddeldvoordegroepen 1,2en 3 zijn.
TABEL 25.

De waterhuishouding op deniet-geegaliseerde proefpercelen
Gemiddeld percentage v a n d e oppervlakte van de proefpercelen m e t vochtvariant
Mean percentage of thetotal area of the trial fields with the moisture variant
4 - , - 1 en - 2 te droog
too dry

Groep 1
Group
Groep 2
Groep 3

- 3 e n - 4 goed
good

30 •

70

25
16

62
35

- 5 en 5 - te n a t
too wet

13
49

TABLE 25. Moistureconditions on the non-levelledtrial fields

Uitdezetabelblijkt, datindegroepen 1en2nogaltijd gemiddeld2/3vandeoppervlaktevan depercelen eengoedewaterhuishouding hebben, terwijl ingroep 3gemiddeldslechts.1/3 vandeoppervlakteniettedroog oftenatis.
Vergelijkt men nu detabellen 25en24,dan blijkt er eenzeker verband te bestaan
tussen een goedewaterhuishouding eneengoedekwaliteit van het grasland. Dit verbandisweergegevenintabel26.
TABEL 26. Verband tussen waterhuishouding en kwaliteit van het grasland op de niet-geegaliseerde
proefpercelen
Gemiddeld p e r c e n t a g e v a n d e oppervlakte v a n d e proefpercelen m e t
Mean percentage of the area of the trial fields with
V o c h t v a r i a n t e n - 3 en - 4 ,
g o e d e waterhuishouding
Moisture variants —3 and -4, good
moisture conditions

Group
Groep 2

Hoofdvegetatie-eenheden 0 - en
1~, zeer goed en g o e d weiland
Principal vegetation survey units
0- and i - , very good and good
pastures

70

25

62
35

10
4

TABLE26. Relationbetweenmoistureconditionsandqualityofthegrasslandonthenon-levelledtrialfields

Opvallendis nu,datbijdezeongelijk liggendeproefpercelen het grasland gemiddeld
veellagerinkwaliteit is danhetzoukunnenzijnvoorwatbetreft dewaterhuishouding
endatditvooralbijdegroepen2en 3 hetgevalis.
Op de mogelijkeoorzakenhiervanwordtin hetnavolgendenog naderteruggekomen.
d. Debruto-opbrengst
De getaxeerde bruto-opbrengst in 1954 van de niet-geegaliseerde proefpercelen
bedroeggemiddeld voor:
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groep 1
groep 2
groep 3

9,6± 0,42 ton dr. stof/ha
8,3± 0,38 ton dr. stof/ha
7,4± 0,38 ton dr. stof/ha

Deverschillen tussen degemiddelde waarden van dewel-geegaliseerdepercelen en dievan de nietgeegaliseerde proefpercelen van de groepen 1,2en3zijn respectievelijk „betrouwbaar", „zeer betrouwbaar" en„zeer betrouwbaar".
Het onderlinge verschil tussen groep 1ende groepen 2en3isrespectievelijk „betrouwbaar"en
„zeerbetrouwbaar". Het verschiltussen degroepen 2en 3is„weinig betrouwbaar".
Alscriterium voor debetrouwbaarheid isgehanteerddewaardevan dezekerheidscoefficient t.
Bijt > 3 ishet verschil „zeer betrouwbaar" genoemd, bij t > 2 en < 3 is determ „betrouwbaar" gebruikt en bij t < 2 determ „weinig betrouwbaar".

De spreiding om deze gemiddelde opbrengsten pergroep is weergegeven in de
figuren51a,bene.
FIG. 51. De procentueleverdelingvan deniet-geegaliseerdeproefpercelen naar hun bruto-opbrengst
in 1954over deverschillendeopbrengstklassen,uitgedruktin 1000kgdr. stof/jaar/ha
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FlG. 52.

Samenhang tussen de bruto-opbrengst in 1954
en de mate waarin binnen het perceel te lage
perceelsgedeelten voorkomen, uitgedrukt in
het percentage van de oppervlakte van het betreffende perceel met de vochtvarianten -5 en
5-(gem. zomergrondwaterstand <55 cm-mv.)
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FIG. 52.

Relation betweentheyield in 1954 {in1000 kg
drymatter/year/ha)andthe amountoflow-lying
area with moisturevariants -5 and 5- (mean
summer groundwater level <55 cm - mv.)
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Infiguur52wordt weergegeven desamenhangtussen bruto-opbrengst en demate,
waarin deze proefpercelen een te lage ligging vertonen. De globale indeling in de
groepen 1,2en3isbierdusverder gedifferentieerd.
De bruto-opbrengsten lopen uiteen van 5-11ton/ha, de spreiding, ook binnen de
groepen 1,2en3,isgroot,inallegroepen komenpercelenmetzeerlage opbrengsten
voor, maar opmerkelijk is, dat hoge opbrengsten van meer dan 10 ton/ha slechts
werden geconstateerd oppercelen zonder wateroverlast op de lage perceelsgedeelten.
Toename van wateroverlast op delageperceelsgedeelten gaat duidelijk samen met
een sterkedalingin bruto-opbrengst.
Menkan nudeoptimaleproduktie opdezeongelijk liggendepercelen op 10ton/ha
stellen omdat gebleken is, dat op deze percelen 10 ton gemakkelijk wordt bereikt.
Ten opzichte van deze 10ton ligt debruto-produktie in groep 1zelden meer dan 5a
10%lager, terwijl indegroepen 2en 3debruto-produktie 10-50%lagerligt.
Zoalshiervoorinparagraaf 7.4isgebleken,kan echtermetdeongelijke liggingvan
deze percelen en de daaruit voortvloeiende minder gunstige grondwaterstanden niet
meer dan 5-10 % oogstderving worden verklaard.
Andereoorzakenvoordeveelgrotereoogstdervingen, dieopdepercelenvangroep
2en3wordengeconstateerd,kunnenzijn:
a. De botanische samenstelling van het grasland, waarin ook de bodemvruchtbaarheidendewijzevanexploitatiewordt weerspiegeld.
b. Storendelageninhet bodemprofiel.
c. Landverliesdoorgreppels.
Inhetnavolgendezalblijken, datdezeergroteoogstdervingen opniet-geegaliseerde
proefpercelen voornamelijk moetenwordentoegeschreven aan deonder a genoemde
botanische samenstelling van het grasland, zoals deze tot uiting komt in de hoofdvegetatie-eenheden.
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Voor wat betreft de invloed van storende lagen in het bodemprofiel moet worden
verwezen naar hetgeen hieromtrent in hoofdstuk 4.2 reeds werd medegedeeld. Allereerstkomen deze storendelagen slechtszeerplaatselijk voor, zodat reeds om die reden
eeninvloed daarvan op deproduktie, gerekend over een geheelperceel, niet groot kan
zijn.
In het onderzoek van DE BOER en FERRARI (1956a) bleek, dat de spreiding in opbrengsten in de Gelderse Vallei grotendeels verklaard kon worden door verschillen in
botanische samenstelling, vruchtbaarheidstoestand, grondwaterstand en vochthoudendheid van de bovengrond.
Voor een sterke invloed van de structuur van de ondergrond isdusweinig „plaats".
Ook het onderzoek elders op dit gebiedlaat weinigruimtevoor een sterke invloed van
storende lagen, zoals in hoofdstuk 3.4 is uiteengezet.
Ten slotte blijkt, dat op depercelen uit groep 1 voor meer dan de helft opbrengsten
van meer dan 10ton/ha worden geconstateerd, zodat niet aannemelijk is,dat de grote
oogstdervingen aan storende lagen zouden kunnen worden toegeschreven.
Over het landverlies door greppels moet worden opgemerkt, dat de oppervlakte
hiervan in de meest extreme gevallen slechts enkele procenten bedraagt, zodat ook
hiermede geen verklaring kan worden gevonden voor de lage produktie van de
percelen uit groep 2 en 3.
Deveelgrotere obgstdervingin degroepen 2en 3van 10-50 %kan dan ook slechts
worden verklaard met de botanische samenstelling van het grasland zoals deze tot
uiting komt in de hoofdvegetatie-eenheden, waarin ook de bodemvruchtbaarheid en
de wijze van exploitatie worden weerspiegeld.
De samenhang tussen bruto-opbrengst en botanische samenstelling op deze proefpercelen wordt gedemonstreerd in tabel27.
TABEL27.Verband tussenbruto-opbrengst enbotanischesamenstellingvanhetgrasland opdenietgeegaliseerdeproefpercelen
Gemiddeld percentage v a n d e oppervlakte v a n d e proefpercelen m e t
hoofdvegetatie-eenheid
Mean percentageof the area of the trial fields with theprincipal vegetation unit
Proefpercelen m e t een
bruto-opbrengst v a n
Trial fields with a
dry matter production

< 6 ton/ha
6- 8 ton/ha
8-10 ton/ha
> 10 ton/ha

0- en 1 - „zeer
g o e d " en „ g o e d "
weiland
„verygood"
and „good" pastures

11
39

2 - „voIdoende"
weiland
satisfactory" pastures

6
50
46

6 - e n 8 - „ m a t i g " en
„onvoIdoende"
weiland
^moderate" and
^unsatisfactory"
pastures

78
79
29
15

4—en 5 - sterk
verdrogend en zeer
n a t grasland
very dry and very
wet pastures

22
15
10

TABLE27.Relation between yield (drymatter)andbotanical composition of thenon-levelledtrialfields

Deze samenhang is in overeenstemming met de resultaten van vroegere onderzoekingenin de Gelderse Vallei,diereedsinhoofdstuk 4.4zijn besproken enin de tabellen
5 en 6 werden samengevat. Men kan uit deze tabellen aneiden dat in de jaren 1951
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t/m 1953debruto-opbrengstenvan deminder goedevegetatie-eenheden 6- 8-, 5-en
4- respectievelijk 10, 25, 27 en 44% lager liggen dan die van de betere vegetatieeenheden0-, 1-en2-.Ookhierdusoogstdervingenvan 10-45%,welkesamenhangen
metdebotanische samenstellingvanhetgrasland.
Debruto-opbrengstvanhetgraslandkandus,gerekendovereengeheelperceel, door
de botanische samenstelling veel sterker bei'nvloed worden dan door een ongelijke
ligging van het maaiveld en de daaruit voortvloeiende plaatselijk minder gunstige
waterhuishouding.
Volgens DE BOER en FERRARI (1956a en b) wordt de botanische samenstelling van
hetgrasland zoalsdezetotuitingkomtindehoofdvegetatie-eenheden, in sterkemate
bepaald door de beweidingstechniek, de bemesting en de verzorging, dus door de
wijze van exploitatie.
Uit deonderzoekingenvan ENNIK(1957)oplagezandgrondennabij Wageningenis
voortsgebleken,datdewijzevanexploitatievangraslandnietalleeneensterkeinvloed
heeft op de botanische samenstelling, maar dat deze bei'nvloeding ook zeer snel kan
plaatsvinden. Na een weideseizoen konden reeds grote verschillen in botanische
samenstelling worden aangetoond, die veroorzaakt werden door verschillen in beweidingstechniek (standweiden enomweiden).
In hetvoorgaande kon dusvastgesteld worden, dat oppercelen met een ongelijke
liggingvan het maaiveld, eensterkere dalingvankwaliteit enproduktievan hetgrasland optreedt overdegeheleoppervlakte vanhetperceel,naarmate eenrelatief groter
gedeeltevanhetperceeleentelageliggingvertoont.
Dezesterke dalingin kwaliteitenproduktie isslechts voor eenklein gedeelte verklaarbaar uit de minder gunstige waterhuishouding en moet voor een belangrijk gedeelte worden toegeschreven aan de botanische samenstelling van het grasland, die
weer een afspiegeling isvandewijzevan exploitatie.
Als gevolg hiervan moet de vraag gesteld worden, of en in hoeverre de wijze van
exploitatie van het grasland samenhangt met de ongelijke ligging van het maaiveld,
in het bijzonder wanneer op delageperceelsgedeelten wateroverlast optreedt.
Opdezevraagzalindeparagrafen 7.9en7.10naderwordeningegaan.
.

7 . 7 . D E VRUCHTBAARHEIDSTOESTAND

Voor een vergelijking van de kwaliteit en de bruto-opbrengst op wel- en nietgeegaliseerde graslandpercelen is het gewenst ook over een inzicht te beschikken in
de vruchtbaarheidstoestand van de betrokken percelen.
In verband hiermedezijn de42niet- en601wel-geegaliseerdeproefpercelen, waarvanzoweldekwaliteit alsdebruto-opbrengst is vastgesteld, onderzocht op devruchtbaarheidstoestand vandebovenste 5cmvandezode.
Demonsters,dieinSeptember 1954 werdengetrokken,zijndoorhet Bedrijfslaboratoriumvoor Grond-enGewasonderzoek teOosterbeek onderzocht op:
1
Doordat een perceel kort voor het tijdstip van bemonstering werd gescheurd, konden slechts 59
geegaliseerde percelenworden bemonsterd.
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- humusgehalte,
- slibgehalte (% delen < 16fi),
- zuurgraad, pH-KCl,
- fosfaat, P-citroen,
- kali, K-getal.
Hierondervolgteenbesprekingvandeanalyseresultaten.
a. Devruchtbaarheidstoestandopdeniet-geegaliseerdeproefpercelen
De42niet-geegaliseerde percelenvertonen binnen hetperceelmeerofminder grote
hoogteverschillen.Inhoofdstuk 4.2iserreedsopgewezen,datdeze hoogteverschillen
aanleiding geven tot verschillen in bodemprofiel. Uiteraard kunnen hiermede verschilleninvruchtbaarheidstoestand gepaard gaan.
Daarom zijn demiddelhoge,lageenzeerlagegronden, ongeveer overeenkomende
met de bodemkundige vochttrappen van respectievelijk 5, 7 en 8, voor zover deze
naast elkaar binnen eenproefperceel optreden, afzonderlijk bemonsterd.
Deanalyseresultaten voor dezeafzonderlijk bemonsterdemiddelhoge, lage enzeer
lageperceelsgedeeltenwaren gemiddeld alsvermeldin tabel28.
TABEL28. Gemiddelde analyseresultaten van niet-geegaliseerde percelen
Perceelsgedeclte
Part of the field

Middelhoog
Medium high
Laag
Low
Zeer laag
Verylow

Humusgehalte
in %
Humus content
in %

Slibgehalte
< 16V. in %
Clay contentless
than 16 !* in %

pH-KCl

K-getal

P-citr.

K-status

P-status

6,5

6,2

5,2

33

62

8,5

7,4

5,5

27

62

11,7

7,3

5,6

20

61

TABLE28.Mean resultsofsoilanalysisofnon-levelledtrial fields

Opvallend in deze cijfers is allereerst de sterke toename van het humusgehalte bij
lagereliggingt.o.v.hetgrondwater. Dezesamenhang,inhoofdstuk 4reeds besproken
aandehandvanbestaandeliteratuur, blijkt ookuitditonderzoek duidelijk.
De voor depH gevonden gemiddelde waarden zijn in overeenstemming met de
resultaten van het onderzoek van DE BOER en FERRARI (1956a). Zij vonden dat de
kalktoestandvan het grasland in deGelderseValleioverhetalgemeenbevredigend is
endoorgaans niet veel afwijkt van de voor deze gronden optimale pH van 5,5. Zij
vonden voorts eveneens voor de drogere vegetatie-eenheden iets lagere pH-waarden
vangemiddeld 5,1tot 5,4envoordenattevegetatie-eenhedenietshogerepH-waarden
van 5,6-5,8.
Vandespreidingrondomdehierboven gegevengemiddeldewaarden geeft tabel29
eenindruk.
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TABEL 29. De pH op deniet-geegaliseerde proefpercelen
Percentage van het aantal percelen met eenpH van
Percentageoftotalnumberoftrialfields withapH of

Perceelsgedeelte
Part of the field

4,0-5,0

5,0-6,0

6,0-7,0

34
1212

53
68
65

13
20
23

Middelhoog/iVfoftw! high . .

TABLE 29. pH of non-levelledtrial fields

Men ziet Meruit, dat hoewel over het algemeen de kalktoestand op deniet-geegaliseerdeproefpercelen vrij redelijk is,dezeopdehogeregedeeltennogaleenstezuur
endaarentegenopdelagegedeeltennogaleensaan de hogekantis. De hogereperceelsgedeeltenmeteenonvoldoendekalktoestandwordenvoorhetmerendeelbij percelen
uit de groepen 2 en 3 aangetroffen. Overigens is er weinig verschil in kalktoestand
tussendegroepen 1,2en3.
De kalitoestand op de niet-geegaliseerde proefpercelen is gemiddeld duidelijk onvoldoende, indien met DE BOER en FERRARI een kaligetal van 35 in dit gebied als
minimumvoor eenvoldoendekalitoestandwordtbeschouwd.
Voorts bleek uit hun onderzoek, dat in de GelderseValleipercelenmet eengoede
vochtvoorzieningindepraktijk dehoogstekalibemestingontvangen, 178kgK 2 0 per
jaar per ha,terwijl dezeerdrogeendezeernattepercelenrespectievelijk 66en 13 kg
K 2 0 per ha perjaar ontvangen. Dit wordt door deze onderzoekers in verband gebrachtmetde veronderstellingdat een gunstigevochtvoorzieningde kaliopnamedoorhet
gras sterk bevordert. Onder deze omstandigheden is het duidelijk dat sterke kalibemestingen bij een slechte waterhuishouding minder effectief zijn. Dit zou eenverklaring kunnen zijn, waarom de niet-geegaliseerde proefpercelen, die door hun ongelijke ligging vaak een slechte waterhuishouding hebben, een slechte kalitoestand
vertonen,vooral opdetenattegedeelten.
De spreiding rondom de gemiddelde waarden voor de kalitoestand op de nietgeegaliseerdeproefpercelen isgegevenintabel30.
TABEL 30.De kalitoestand op de niet-geegaliseerde proefpercelen
Perceelsgedeelte
Partofthe field

Percentage van het aantal percelen met een K-getal van
Percentageoftotalnumberof trialfields withK-status

Middelhoog/Medium high .. .
Zeer laagfVerylow
TABLE30.K-statusof non-levelledtrial fields

<15

15-35

3
4
27

62
60
65

>35
35
36
8*
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Opvallend isdebijzonder slechtekalitoestand.opdezeerlagegedeelten. Deverklaringhiervanisvermoedelijk datdezegedeeltentengevolgevandeweinigdraagkrachtigezode,veroorzaaktdoorzowelhethogehumusgehaltealsdehogegrondwaterstand:
a. vrijwel uitsluitend alshooiland kunnen worden geexploiteerd, terwijl
b. omdezelfde redenen op dezeperceelsgedeelten geenmestkar komt.
De slechte bewerkbaarheid en beweidbaarheid van dezelage plekken veroorzaakt
dusvermoedelijk een verarming van de kalitoestand.
Deminst slechte kalitoestanden worden aangetroffen oppercelen van groep l1, de
slechtste kalitoestanden op percelen van groep 3. Dit verschil in kalitoestand kon
verwacht worden, omdat bij depercelen van groep 1 minder dan 5%en bij die van
groep3meerdan25% vandeoppervlaktedoorlagegrondwordt ingenomen.
De kalitoestand op de niet-geegaliseerde proefpercelen, in het bijzonder op de
percelenvangroep2en3vormtevenalsdebotanischesamenstellingvanhetgrasland,
eenindicatievooreenextensiefgebruikvandezepercelen.
Defosfaattoestand op de niet-geegaliseerde proefpercelen, gemiddeld met P-citr.
van 60,vertoont voor deafzonderlijke percelen eenvrijgrote variatie:
TABEL31. De fosfaattoestand op de niet-geegaliseerde proefpercelen
Perceelsgedeelte
Part of thefield

Middelhoog . . .
Medium high
Laag/iow
Zeerlaag/Kery low . .

Percentage vanhet aantal percelen met een P-citroen van
Percentageofthenumberof trialfieldswithaP-statusof
<35

35-60

61-90

>90

28 .

16

37

19

20
31

32
27

36
19

12
23

TABLE31.P-status of non-levelledtrial fields

Globaal vertonen dus deniet-geegaliseerdeproefpercelen voor dehelft een fosfaattoestanddievoldoende totgoedis,voordeanderehelft onvoldoendetotslecht.
Deslechtefosfaattoestanden wordeninietssterkeremateaangetroffen opdelagere
perceelsgedeelten. Ditresultaatisinovereenstemmingmethetgeenhierover ook door
FERRARIenDEBOERwordtmedegedeeld,o.m.,datdezeernatteperceleninde praktijk
ookeenlagere fosfaatbemesting ontvangen.Hoewelhetverband tussen lagereligging
enslechtefosfaattoestand nietzoduidelijkisalsbijdekalitoestand,isdetendensgelijk.
Degroepen 1,2en3vertonenvoorwatbetreft defosfaattoestand weinigverschillen.
Deslechte fosfaattoestanden zijn in degroepen2en 3iets sterker vertegenwoordigd,
dochontbreken ook in groep 1 niet.
b. Devruchtbaarheidstoestandopdegeegaliseerdeproefpercelen
Vandezevlakkepercelenmeteenoverwegenduniform grasbestand werddevrucht1

n

Voor de indeling in de groepen 1,2en 3van de niet-geegaliseerdeproefpercelen wordt verwezen
aar biz. 129.
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baarheidstoestand van de zode gekarakteriseerd door de analyseresultaten van een
verzamelmonster per perceel.
Allereerst wordt in tabel 32 voor 59 geegaliseerde proefpercelen een overzicht
gegeven van de gemiddelde analyseresultaten. Ter vergelijking zijn daarbij tevens de
overeenkomstige gemiddelde cijfers voor de 42 niet-geegaliseerde proefpercelen vermeld.
geegaliseerde percelen

TABEL 32.Gemiddelde vruchtbaarheidstoestand opwel-enniet59 geegaliseerde
percelen
59 levelled
trial fields

Humusgehalte
Humus content
Slibgehalte
Clay content
pH-KCl
K-getal
K-status

. . . .

42 niet-geegaliseerde percelen
42 non-levelled trial fields
middelhoog gedeelte
Medium high
part of the fields

laag gedeelte
low part of the fields

zeer l a a g gedeelte
very low
part of the fields

5,3

6,5

8,5

11,7

6,0

6,2

7,4

7,3

5,8
37

5,2
33

5,5
27

5,6
20

70

62

62

61

P-status
TABLE 32.Meanfertility status of levelledandnon-levelledtrialfields

Uittabel32kanafgeleid worden,dattengevolgevandeegalisatiehethumusgehalte
vandezodevrij sterkmoetzijnteruggelopen.Erkanimmerswordenaangenomen dat
hethumusgehalteopdezepercelenvoordeuitvoeringvandeegalisatievergelijkbaar is
met het humusgehalte op deniet-geegaliseerde proefpercelen, omdat laatstgenoemde
humusgehalten geheel overeenstemmen met hetgeen hieromtrent in hoofdstuk 4.2 in
het algemeen voor degronden inde Gelderse Valleiwerd medegedeeld. Er heeft dus
een duidelijke „verschraling" van dezodeplaatsgevonden. Ook het slibgehalte isiets
teruggelopen.
Ondanks deze„verschraling" van debovengrond isdevruchtbaarheidstoestandbeter
dan op de niet-geegaliseerde percelen.Er moet dus na de egalisatie een vrij sterke
voorraadbemesting zijn toegediend.
De variatie in vruchtbaarheidstoestand bij de verschillende geegaliseerde percelen
is minder groot dan op de niet-geegaliseerde. Er worden vrijwel geen percelen meer
aangetroffen met zeer slechtepH-, kali- en fosfaatcijfers.
Uit tabel 33,die een beeld geeft van devariatie in vruchtbaarheidstoestand, blijkt
voortsdatopeendeelvandezepercelendepHtehoogligt.
Wellicht is hier bij devoorraadsbemestingna de egalisatie te sterk bekalkt.
Een indicatie voor mogelijke veranderingen van de vruchtbaarheidstoestand op de
geegaliseerdepercelen gedurende deeerstejaren na deinzaai, isweergegeven in tabel
34.
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TABEL 33. Variatie in vruchtbaarheidstoestand van geegaliseerde percelen
Percentage van het aantal
percelen

Percentagevan het aantal
percelen

Percentage of total number
of trial fields

Humusgehalte
Humuscontent
<4%
4-6%
>6%

9
68
23

pH-KCl
4,0-5,0
5,0-6,0
6,0-7,0

2
68
30

Percentage of total number
of trial fields

K-getal
K-status
<15
15-35
>35

51
49

P-citroen
P-status
<35
35-60
61-90
>90

7
36
52
15

-

TABLE 33. Variationinfertility oflevelledtrial fields
TABEL34.Veranderingen in vruchtbaarheidstoestand op geegaliseerde percelen
Jaar van inzaai
Yearofsowing

Gemiddeldewaarden van/ Mean valuesof
Aantal percelen
Numberof
P-citroen
pH-KCl
Humusgehalte
trial fields
P-status
pH-KCl
Humuscontent

K-getal
K-status

1953 .
1952 .
1951 .
1950 .
1949 .
1948 .
1947 .
1946 .
1945 .
1944 .

1
3
10
10
4
9
9
4

4,3
4,4
5,0
5,3
5,0
5,6
5,5
7,1

5,6
5,6
5,9
5,9
5,5
5,8
5,6
5,7

52
40
75
73
58
68
72
87

38
42
35
47
37
35
33
32

3

6,6

5,9

76

34

Gem./Af ean

59

5,3

5,8

70

37

TABLE34. Changes infertility status oflevelled trial fields

Uitdeze tabel blijkto.m. hetvolgende:
1. Dehierboven besproken „verschraling"van dezodeisinfeite nog sterker, danin
degemiddeldewaardevoorallepercelentotuitingkwam.
Hethumusgehaltevandezodeisnl.directnadeegalisatienoggeen4,5% Voorde
«Ptehogengedeeltenisdezeverschralingzeerverklaarbaar, omdatdaar,zoalsookm
hoofdstuk 5reeds werd vermeld,vaak nog eenlichte bezanding wordt toegepast ter
verhoging van de draagkracht van dezode, die op dezelage gedeelten vaak humusgehalten vertoont van 10% enmeer.
Echter blijkt, zoals op biz. 143nog nader zal worden toegehcht, dat ondanks het
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„terugzetten" van debovengrond, 66k op deafgegraven gedeelten het humusgehalte
nogterugloopt naar ca.4%,zodat vermoedelijk in vrij sterkemate met ondergrond
„gemorst" is. Soms werd een dergelijke verschraling ook wel opzettelijk bewerkstelligd door hetnaarboven spittenvanbruinzanduitdeondergrond. Aandit laatste
wordt door de praktijk een zekere waarde toegekend. In ieder geval heeft het zorgvuldigeterugzettenvandebovengrondinhandkracht opdezeegalisatie-objecten toch
geleid tot eenverlies aan humusgehalte.
2. Opvallend isechter hetherstel van hethumusgehalte in dezodena enkelejaren tot
een niveau van 6 a 7%. Wederom is hier de tijdsperiode nog te kort en het aantal
percelentekleinomdefinitieve conclusiestetrekken.Debeschikbaregegevens wijzen
echter op een vrij snelherstel hetgeen mogelijk deverklaring isvoor het feit, dat op
deze jonge graslanden geen duidelijke „sukkelperiode" kon worden geconstateerd.
Overigens is het probleem van de humusvorming zeer gecompliceerd en blijft hier
verder buiten beschouwing.
Voor depraktijk van degrondverbetering zou het echtervan groot belang zijn een
inzicht teverkrijgen indetoelaatbare verliezen endemogelijkheden voor herstel van
het humusgehalte van de bovengrond. Immers, aan de typisch Nederlandse vormen
van grondverbetering, waarbij debovengrond tenkostevan eenextra-investering van
f 800af 1500per habovengehouden wordt, ontbreken nogwetenschappelijke grondslagen.Mogelijk zaldanblijken, datafhankelijk vangrondgebruik, bodemgesteldheid
enwaterhuishouding, op dit punt nogdifferentiatie mogelijk is.
3. De zuurgraad vertoont gedurende de eerste 10jaren op deze egalisaties weinig
variatie.Dekalitoestandlijkt iets terugte lopen, terwijl de fosfaattoestand een lichte
tendens tot toename vertoont.
c. Verschillen inbodemwuchtbaarheidbinnendegeegaliseerdepercelen
Alle hierboven vermelde gegevens betreffende de vruchtbaarheidstoestand van geegaliseerde percelen zijn, zoalsreedsvermeld, verkregen door analyse van eenmengmonsterperperceel.Door devlakkeliggingenhetuniforme grasbestand konden binnen een perceel zonder meer geen perceelsgedeelten worden onderscheiden, waarvan
verwacht kon worden, dat de bodemvruchtbaarheid verschillen zou vertonen, zoals
dit bij deongelijk liggendeniet-geegaliseerde percelen het gevalwas.
Niettemin bestonddusnoggeeninzichtindeuniformiteitvande bodemvruchtbaarheid binneneenperceelna egalisatie.Immersdegevondenwaarden, ontleend aaneen
mengmonster per perceel, zouden wel een gemiddeld beeld kunnen geven van zeer
uiteenlopende vruchtbaarheidstoestanden.
Indienbinneneengeegaliseerdperceelvruchtbaarheidsverschillen zouden optreden,
ligthetvoordehand,datdezeverschillenvooralverwachtkunnenwordentussendegedeelten die ook voor deegalisatieeengrootverschilinbodemgesteldheid vertoonden,
dusinditgevaltussendedelen,dievooregalisatiehethoogstenhetlaagstgelegenwaren.
Opdeniet-geegaliseerdepercelenvertoondendehogegedeeltenimmersduidelijk lagere
humusgehalten, lagerepH-waarden en hogere kali-gehalten dan de lagere gedeelten.
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Daaromisopeen 15-talgeegaliseerdeproefpercelen eenzeergedetailleerdebodemkartering uitgevoerd, teneinde vast te stellen waar op deze perceelsgedeelten de
afgraving enwaardeophoginghad plaatsgevonden.
Deperceelsgedeelten dieduidelijk zichtbaarwarenafgegraven, respectievelijk opgehoogd, werden vervolgens afzonderlijk bemonsterd. Deze bemonstering geschiedde
echtereenjaar laterdan debemonsteringvanhetgeheleperceel.
Uit deanalyseresultaten van dezetweedebemonstering bleek hetvolgende:
1. Humus- enslibgehalte opdeopgehoogde enafgegraven perceelsgedeelten verschillen op een uitzondering na minderdan 1%. De oorspronkelijke verschillen in
humusgehalte tussen dehogeenlageperceelsgedeelten zijn dus door de egalisatie
inderdaad vrijwel geheelgeelimineerd,inhetbijzonder door debezanding van het
lagegedeelte.
2. OokdepH vertoont voor ophogingenafgraving vrijwelgeenverschil;deverschillenbedragen hoogstens0,2.
3. De kalitoestandis op de afgraving nog duidelijk beter dan op de ophogingen.
Gezienhetoorspronkelijke verschilinkalitoestand tussendehogeenlageperceelsgedeelten wekt dit geen verbazing. Het niveau van de kalitoestand is echter over
hetgehele perceel met rond 15punten gestegen,waardoor dekalitoestand ook op
deophogingen thans voldoende ofbijna voldoendeis.
4. Dzfosfaattoestandvertoont tussen deopgehoogde enafgegraven gedeelten nog al
watverschillen.Meestalisdefosfaattoestand opdeafgegraven gedeeltenwatbeter.
Vrijwelopallepercelenisdefosfaattoestand echterruimvoldoende.
5. De humuscijfers voor de partiele bemonstering (1955) liggen 0,5-1 % hoger dan
dievan de bemonstering van het geheleperceel(1954).
Dezetoenamevanhethumusgehaltewerdreedsbesproken op biz. 142,doch komt
ookindezecijfers totuiting..
7.8. ENKELE ANDERELANDBOUWKUNDIGEASPECTEN

In het navolgende zalworden nagegaan, hoevoor dewel-en deniet-geegaliseerde
proefpercelen de ontwatering, de bereikbaarheid en de ligging t.o.v. de bedrijfsgebouwenis.
Voortsiseen onderzoek ingesteld naar deeigendoms-en pachtverhoudingen.
5 Deontwatering
Zoals een blik op de topografische kaart van de Gelderse Vallei leert, bestaat het
hoofdafwateringsstelsel in dit gebied uit een aantal overwegend van oost naar west
stromende beekjes.
MetuitzonderingvandebenedenlopenvandeBarneveldse-endeLuntersebeeken
deNattegatterwetering warententijdevanhetonderzoekdebekennogmetgenormaliseerd.Deafvoercapaciteit vandezebekenisonvoldoende, hetgeenbhjkt uiteenveelv
"ldigbuiten deoeverstreden intijden vanaanhoudende regenval.
Dewaterafvoer van de graslanden in de Gelderse Vallei geschiedt ovengens door
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middelvan een stelselvan sloten engreppels met profielen diezelden groter zijn dan
1 a 2 m3 per strekkende meter. Dit greppel- en slotensysteem vertoont vaak geen
regelmatig patroon van evenwijdige sloten, omdat het ten dele aangepast is aan de
onregelmatige topografie.
Wellichtmededoor devaaktotaalonvoldoendehoofdafwatering ishet slotenstelsel
vaak sterk verwaarloosd.
Zoals in hoofdstuk 5.4 werd vermeld, werden bij de uitgevoerde egalisaties in de
Gelderse Vallei gemiddeld per object 40 m/ha nieuwe sloot gegraven en 80 m/ha
bestaande sloten opgeschoond. Uit een terreinopname bleek nu, dat bij de nietgeegaliseerdeproefpercelen degemiddeldeslootlengte 179m/habedroeg,terwijlbijde
wel-geegaliseerde proefpercelen de slootlengte gemiddeld 212 m/ha bedroeg. De
egalisaties vertonen dus inderdaad gemiddeld een wat intensiever systeem van ontwatering.
Of dit verschil in ontwatering tussen beide groepen van percelen samengaat met
een daling van de grondwaterstand na uitvoering van de egalisatie kan niet worden
beoordeeld, omdat waarnemingen hieromtrent ontbreken. Geziendeslechte toestand
van de hoofdafwatering alsmede de vrij slechte onderhoudstoestand van de sloten,
moet worden betwijfeld of eendaling van degrondwaterstand door een geringe verdichtingvan het net van sloten na uitvoeringvan de egalisatie heeft plaatsgevonden.
b. Bereikbaarheidenafstandtotdeboerderij
Voor de twee groepen van respectievelijk wel- en niet-geegaliseerde proefpercelen
zijnintabel35enkelegegevensomtrentdeontsluitingendeafstand vandezepercelen
tot debedrijfsgebouwen vermeld.
Uit dezegegevensblijkt, datinhetalgemeendeontsluitingen deligging ten opzichte
van de bedrijfsgebouwen van de niet-geegaliseerde proefpercelen gemiddeld minder
gunstigisdan dievan dewel-geegaliseerdeproefpercelen, doch opzichzelfnoggeenszins
ongunstig is.
c. Deeigendoms-enpachtverhoudingen
In hoofdstuk 4.3werdenreedsenkelecijfers vermeld voor degemeenten Scherpenzeel, Renswoude, Barneveld en Stoutenburg, die tezamen ongeveer het gebied van
onderzoek bestrijken. Hieruit blijkt, dat in het zuidelijk gedeelte van het gebied van
onderzoek, indegemeenten Renswoude enScherpenzeel, depacht overheerst.
Aangezien de eigendoms-enpachtverhoudingen via debeheerste grond- en pachtprijzen van invloed zijn op het tot stand komen van|investeringen in de grond, zijn
dezepacht- eneigendomsverhoudingen ook voor degrondverbetering in de Gelderse
Valleivanbetekenis.
Menzietdezebetekenisweerspiegeldintabel36.
Uit dezetabelblijkt, dat degeegaliseerde proefpercelen voor bijna 80%door eigenaren-gebruikers worden geexploiteerd.
Denogvoor egalisatie in aanmerkingkomendepercelen zijn echter voor meerdan
70% in handen van eigenaren-verpachters.
Voorruim2/3behoren dezeverpachtepercelen aan grootgrondbezitters.
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TABEL35. Ontsluiting en afstand tot de bedrijfsgebouwen van de wel- en niet-geegaliseerde proefpercelen
Geegaliseerde
proefpercelen
Levelled trial fields
Aantal
Number

Niet-geegaliseerde
proefpercelen
Non-levelled trial fields
Aantal
Number

%

%

GRENZEND AAN ERF METBEDRIJFSGEBOUWEN

Adjoiningfarmyard withfarmbuildings
Aan verharde weg/O/j metalledroad . . . . . . .
Aan onverharde weg/O/z non-metalledroad . . . .
Nietdoor wegontsloten/Mtf tobe reachedbyroad .

17
10
15

29
17
26

6
7
6

14
17
14

12
2
3

20
3
5

10
10
3

24
.. 24
7

59

100

42

100

41
16
2

70
27
3

18
15
4
5

43
36
9
12

NIET GRENZEND AAN ERF METBEDRIJFSGEBOUWEN

Notadjoiningfarmyard withfarmbuildings
Aan verharde weg/On metalledroad
Aan onverharde weg/O/inon-metalledroad . . . .
Nietdoor weg ontsloten/Mrt tobereachedby road

AFSTAND TOT DE BEDRIJFSGEBOUWEN

Distance to farmbuildings
0- 200m
200- 500m
500-2000m
2000-5000m

42

100

59
I

i

!

!

100
!

TABLE35. Accessibilityanddistance tothefarmbuildingsofthelevelledandnon-levelledtrial fields
TABEL36.Pacht eneigendomvande proefpercelen
Geegaliseerde proefpercelen
Levelledtrialfields

Niet-geegaliseerde proefpercelen
Non-levelledtrial fields

Aantal
Number

%

Aantal
Number

0/
/o

Ineigendom/iVo/w/y
Gepacht/Onlease

46
14

77
23

12
30

28
72

Totaal/Toto/

60

100

42

100

TABLE36.Tenureof the trial fields

Dezegegevens vormen een duidelijke illustratie van het overigens reeds algemeen
bekende verschijnsel, dat de beheerste pachtprijzen een rem vormen op de mvesteringen in verpachtegronden.Aangezien hethierechter slechtseenverzamelmgwillekeurigverspreide proefpercelen betreft, leek het gewenst na te gaan of deze tendens
2i
chookin een aaneengesloten gebiedvoordoet.
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Daartoeisineengebiedvanongeveer5000harondomScherperizeelenRenswoude
een onderzoek ingesteld naar de eigendomstoestand van allebinnen dit gebied door
de Cultuurtechnische Dienst gesubsidieerde egalisatie-objecten en allebinnen dit gebied gelegen objecten, die volgens eenvisuele beoordeling urgent voor egalisatie in
aanmerkingkomen.Deliggingenbegrenzingvanditgebiedisaangegeven opbijlage6.
TABEL 37.Pacht en eigendom van alle met subsidie geegaliseerde en voor egalisatie in aanmerking
komendepercelenineengedeeltevan deGelderse Vallei
Alle geegaliseerde percelen
All levelled fields
percelen/fields
aantal
%
number
Ineigendom/Property
Gepacht/Onlease

60
46

57
43

106

100

oppervlakte/area
ha

°/
/o

82,2
46,2

64
36

Allevoor egalisatie in aanmerking
komende percelen
All still to be levelledfields
percelen/fieIds
oppervlakte/area
aantal
ha
/o
%
number
14
59

19
81

23,6
129,7

15
85

73

100

153,3

100

i

Totaal/Total

128,4 I 100

TABLE37.Tenureof all fields, levelledwith subvention of the Governmentand of all fields, still to be
levelled

Menzietuittabel37dat dehierboven aangeduide tendens zichinderdaad duidelijk
ineengehelestreek manifesteert.
Van deoppervlakte die urgent voor egalisatie inaanmerkingkomt,bevindt zich85 %
inhanden vaneigenaren-verpachters, terwijl omgekeerd het merendeel der reeds geegaliseerde percelen wederomdoor eigenaren-gebruikers wordt geexploiteerd, zij het
dat mentoch ooknogopeenvrijgroot aantalverpachtepercelenegalisaties aantreft.
Menkanuithetbovenstaandeconcluderen,dathetonderzochtegebieddoormiddel
van de uitvoering van particuliere grondverbeteringsobjecten thans grotendeels op
urgente objecten in handen van eigenaren-gebruikers, is „afgeroomd" en dat een
verdere verbetering van gronden door middel van particuliere objecten tot dusverre
geremdwordtdoordeeigendomsverhoudingen.
Men kan |voorts de conclusie trekken, dat het zeer wel mogelijk is, niet-geegaliseerde percelen te vinden die vergelijkbaar zijn met wel-geegaliseerde percelen,
endemethodevanonderzoektoetepassendieinparagraaf 7.2isbesproken.
7.9. HETOORDEELVANDEPRAKTIJKOVERDENOODZAAKENHETEFFECTVAN EGALISATIE

Teneinde een indruk te krijgen van het praktische oordeel van de gebruikers van
geegaliseerdepercelen,omtrentdenoodzaakenheteffect vanegalisatie,werdmeteen
42-tal gebruikers van in totaal 51 geegaliseerde objecten, behorende tot de serie
proefpercelen, een gesprek gevoerd over deze onderwerpen. Een aantal punten werd
bij ditgesprek steedster sprake gebracht.
Opgemerkt moet worden, dat de bedrijfsgrootte van de geenqueteerde bedrijven
voor 60%boven de 10ha envoor 85%boven de 5ha bleek teliggen. In hoofdstuk

147
4.3kan men nagaan dat in dit gedeelte van de Gelderse Vallei slechts 17%van het
aantalbedrijven groterisdan 10haenslechts40%groterdan5 ha.
Degee'galiseerdeproefpercelen blekendustebehoren totdegroterebedrijven inde
GelderseVallei.Aangeziendezeproefpercelen geheelwillekeuriguitallegesubsidieerdeobjecten waren gekozen, doen bovengenoemdecijfers vermoeden,dat in het algemeeninde GelderseValleideegalisatiesopdegroterebedrijven liggen.
Hieronder volgteensamenvattingvanhetoordeelvandegebruikers over denoodzaakenheteffect van deophunbedrijf uitgevoerdeegalisaties.
a. Denoodzaak van egalisatie
Door 92%van de geenqueteerden werd alsvoornaamstereden voor de noodzaak
vanegalisatie de aanwezigheid van hoogteverschillen opgegeven. Ruim 70%van de
geenqueteerde gebruikers verklaarden, dat de lage perceelsgedeelten regelmatig van
wateroverlast te lijden hadden.
Hetoptreden van oerbanken ofvastelagenwerddoor43% vandegeenqueteerden
vermeld,echter zonder veelnadruk. Weiwerdinbijna allegevallendenadruk gelegd
opdeaanwezigheid vanverschilleninoogstrijpheid binnen hetperceelalsgevolgvan
deongelijke ligging.
Debezwaren van degebruikers tegen detelageperceelsgedeelten kwamenneer op
hetvolgende:
1. Eenlagere produktie envooraleenslechterekwaliteitvanhet grasopdezegedeelten,waardoor invelegevallenookeenlageremelkgift; voortsdelategroeivanhet
grasop dezegedeelten.
2. Deonvoldoende draagkrachtigezodeopdezegedeelten,metalsgevolg:
a- niet of moeilijk en dan altijd laat toegankelijk voor machinale bewerking en voor
demestkar,met alsgevolgverwaarlozingofextra kosten,
b. ernstigebeweidingsverliezen tengevolgevanvertrapping,ofzelfs
c
- beperkingtotgebruikalshooiland.
3. Denoodzaak opdezelagegedeeltenvanextragreppels,diemeestaltochdewateroverlastnietafdoende kunnenverhelpenenbovendien:
a- eenextra belemmeringvormenvoor mechanische bewerkingen,
b
- eenverminderingveroorzaken van deeffectieve gebruiksoppervlakte,
c
- extra kosten veroorzaken voor onderhoud enmaaienvan slootkanten,
d. vaakhaarden vormen van onkruid.
De bezwaren tegen de te hoge perceelsgedeelten beperken zich tot de lage brutoProduktie en in sommigegevallen ook deminderekwaliteit.
De bezwaren tegen de ongelijke ligging opzichzelfvloeide vooral voort uit de
on
Selijke oogstrijpheidvan het gras opdehogeenlagegedeelten.
Indienmetmaaien ophetlagegedeeltewordtgewacht,treedtopdehoge gedeelten
kwaliteitsverliesop Oogstmenhetgrasopdehogeenlagegedeelten afzonderlyk, dan
kidt dit ten gevolge van de geringe oppervlakte en/of onregelmatigevorm van deze
gedeelten tot extra werk en/of andere bezwaren in de bednjfsvoenng. Ook werden
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grote verschillen binnen het perceel door vrijwel alle gebruikers beschouwd als een
belemmeringvoor eenregelmatigebeweiding.
Met betrekking tot debewerkbaarheid werd erinhetbijzonder door de gebruikers
op degrotere en meer gemechaniseerde bedrijven op gewezen dat:
1. de noodzaak deze percelen later te bewerken vaak storend werkt op de overige
werkzaamhedeninhet bedrijf endat
2. de bewerkingen, zo deze al mogelijk waren, per bewerking vaak aanzienlijk meer
trekkeruren vragen, omdat:
a. veeltijdverlies wordt ondervonden door sloten engreppels,
b. demaaibalkvakerblijft hangenen
c. deorganischebemestingvaaknietinhetvoorjaar kanwordengegevenendaninde
zomermoetplaatsvinden, hetgeenweer bezwaarlijk isinverbandmet anderewerkzaamheden,terwijl indientochinhetvoorjaar gemestwordt, geen mestverspreider
kan worden gebruikt en/of met halvevrachten gereden moet worden.
Een en ander leidt dan of tot vrij hoge produktiekosten, of tot verwaarlozing en
extensiever gebruik, o.m.doorbezettingmetjongvee.
Ten slotte werd algemeen gewezen op het slechte effectvan debemesting op de te
lageeninminderemateook opdetehogegedeelten.
b. Het effectvandeuitgevoerdeegalisaties
Over het resultaat van deuitgevoerde egalisaties in het algemeen waren de geraadpleegde gebruikers, op enkele uitzonderingen na, tevreden. Het effect van de uitgevoerde egalisatie was uiteraard groter naarmate de hierboven geschetste bezwaren
zichvoordeegalisatievanhetbetrokkenperceelinsterkerematevoordeden.
Demeestegebruikersuittenhunwaardering ingelijkematevoor:
a. De verbetering van de produktie en de kwaliteit van het gras, waardoor in vele
gevallen betere melkgiften.
b. Demogelijkheid vanvlottebewerking,waardoor eenaanzienlijke arbeidsbesparing
werdverkregen.
c. De opheffing van de ongelijkheid in oogstrijpheid binnen het perceel.
d. Het merkbaar beter effect van debemesting.
Het was helaas niet mogelijk deze kwalitatieve waardering nader te preciseren.
Een kwantitatieve benadering van de verlaging van de produktiekosten vereist een
systematischearbeidsanalyseen tijdstudievandegehelebedrijfsvoering opwel-^enniet-.
geegaliseerde percelen.
Hetkostenverlagende element inhetlandbouwkundig effect vandezeegalisatiesbleek
doordepraktijkhoogaangeslagen te worden.
Naasteenalgemenewaarderinghadtochruimdehelftdergeenqueteerde gebruikers
op bepaalde onderdelen ook nog wel een aantal klachten of opmerkingen, die betrekkinghaddenopdeuitvoeringderwerkzaamheden. Deernstigsteklachten hadden
betrekking opdewateroverlast, diena deegalisatienogwerd ondervonden alsgevolg
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vaneen telageligging van netmaaiveld. In paragraaf 7.5werd er reeds opgewezen,
dat uit het onderzoek naar de vochtvarianten in het grasbestand was gebleken, dat
20%van het aantaluitgevoerdeegalisatiesmeerofmindertekenenvan wateroverlast
vertoonden. Deze klachten hadden in allegevallen dan ook betrekking op percelen
meteenvochtvariant-5 ofeenhoofdvegetatie-eenheid 5-.
Sommige gebruikers schreven de wateroverlast toe aan de vlakke ligging van het
maaiveld. Zij meenden dat het nieuwe maaiveld volgens een ronding gelegd had
moeten worden.
Dezevoorkeur voor een ronding lijkt echter in dezegevallen meer op een „vlucht
uithetgrondwater" danopeendoelbewuststrevennaareenbovengrondse afstroming
van het regenwater. Het moet betwijfeld worden of in de betrokken gevallen een
ronding in het maaiveld enige oplossing zou hebben gebracht. De fout lijkt eerder
gezochttemoetenwordeninhetontbrekenvanvoldoendehogereperceelsgedeelten,ten
gevolgewaarvanhetnieuwemaaiveldt.o.v.hetgrondwatertelaagiskomen te liggen.
Eenander klacht, diedoor eengeringaantalgebruikersnaar voren werd gebracht,
had betrekkin&op een of meer- somskleinere- gedeelten van het egalisatie-object,
dieuitgevoerd waren tijdens zeer slechteweersomstandigheden. Dezeperceelsgedeeltenzoudenzichinsommigegevallennogenkelejareninhetgewashebben afgetekend.
Deze ervaringen zijn inderdaad ook uit andere gebieden bekend. Onderzoek op dit
terrein is nog niet uitgevoerd. Mede in verband met detoenemende mechanisatie in
decultuurtechniek isnader onderzoek metbetrekking tot detoelaatbare omstandighedenvanklimaatengrond,waarondernoggewerktkanworden,vangrotebetekenis.
Tenslotte waren er eenaantal incidentele klachten, dieo.m.betrekkinghaddenop
sterketoename van onkruid naegalisatie,onvoldoendeverschraling van dehumeuze
zode in het lage perceelsgedeelte, waardoor ook na de egalisatie nog vertrapping
plaatsvond, voortsplaatselijk ongelijkenazakkingenachteruitgangvaneenenkelhoog
perceelsgedeelte na egalisatie, doordat bij geringe verlaging nog geen profijt wordt
getrokkenvanhetgrondwater,terwijldevochthoudendheidvanhetprofieltengevolge
vanverschraling van dezodeverminderdwas.
Bijna 80%der gebruikers heeft na egalisatie eenvoorraadbemesting van Ca, P en
Kenvaak ook compost toegepast, veelal volgens een op basis van grondonderzoek
verstrekt advies van deRijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Erisin bijna allegevallen
gebruik gemaakt van goede graszaadmengsels.
Vrijwel alle gebruikers hebben hunperceelna egalisatie direct ingezaaid met gras,
in 2/3 van het aantal gevallen niet onder dekvrucht, in 1/3 van het aantal gevallen
onder dekvrucht, waarvoor meest haver werd gebruikt. De menmgen omtrent het
gebruik van inzaai onder dekvrucht varieerden van gebruiker tot gebruiker. Enkele
gebruikers hebben het land eerst 1 jaar alsbouwlandgeexploiteerd
Aan graszaad, voorraadbemesting en nieuwe omheimngen hebben de meeste gebruikersnogextrabedragengeinvesteerdvanf300totf500perha
Deegalisatiesblekenvrijwel zonderuitzonderingintensiefgeexploiteerd teworden
In een aantal gevallen, waarbij voor egalisatie een zeer extensief gebruik van het
Perceel gemaakt werd heeft een sterke intenswenng plaatsgevonden. Ook in de
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meesteanderegevallenheeft deegalisatieechtergeleidtotintensivering door toename
vandebezettingvanmelkkoeienenbeterebemestingenverzorging.
7.10. VERGELIJKING VAN DE WEL- EN DE NIET-GEEGALISEERDEPROEFPERCELEN

Ten behoevevaneenvergelijkingvandegeegaliseerdepercelenmetdepercelendie
voor egalisatie in aanmerking komen, volgt eerst een korte samenvatting van de
belangrijkste verschillen tussen deze percelen, zoals deze in het voorgaande konden
worden vastgesteld.
Deze samenvattingisweergegevenintabel 38.
TABEL 38.Samenvatting van enkele resultaten van het onderzoek
Geegaliseerde percelen
Levelled fields

Voor egalisatieinaanmerking komende
percelen
Fieldsstill to be levelled

Voldoendetotgoed,enkele
jarennaherinzaaieenlichte teruggang in kwaliteit
Satisfactory togood, a few
yearsafterresowingaslight
decrease inquality

Matigtotslecht,kwaliteitslechternaarmatede
te lage perceelsgedeelten egi groter gedeelte
van de oppervlakte van het perceel innemen
Moderatetobad, quality worsewith increasing
area oflowparts within the field

Bruto-opbrengst
in 1954

10-12ton droge stof/ha

Yield

10-12 ton dry matterjha

6-11 ton dr. stof/ha, ook bruto-opbrengst
lager naarmate relatieve oppervlakte van de
telageperceelsgedeelten groteris
6-11 ton dry-matter/ha; lower with increasing
areaoflowlyingparts withinthe fields

Beweidingsverliezen

Normaal

Lossesthroughgrazing

Normal

Effectieve
gebruiksoppervlakte
Actual areainuse

Maximaal

Landbouwkundige
eigenschappen
Agriculturalproperties
Kwaliteit van het
grasland
Quality of the
grassland

Maximum

Vruchtbaarheidstoestand

Voldoende tot goed engetijkmatig over gehele perceel

Fertilitystatus

Sufficient to goodanduniform overthe whole field

Groot op delagevaak meerhumeuzeperceelsgedeelten, dus meer beweidingsverliezen naarmate relatieve oppervlakte van de te lage perceelsgedeelten groter
Large on the lowerparts of the fields {often
with higher humus content), therefore losses
throughgrazing increasewith increasing area
oflowlyingpartswithinthe fields
Vaak landverlies door greppels op de te lage
perceelsgedeelten
Oftenlossoflandduetoditchesonthelowlying
parts of the field
Kalk en fosfaattoestand matig, kalitoestand
onvoldoende,vooraloplageperceelsgedeelten.
Grote verschillen in bodemvruchtbaarheid
tussenhogeenlageperceelsgedeelten.
Ca- and P-status moderate, K-status insufficient, especially on the low lyingparts of the
fields. Large differences in fertility between
higherandlowerparts within one field.
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Landbouwkundige
eigenschappen
Agriculturalproperties

Geegaliseerde percelen
Levelledfields

Effect van bemesting

Goed

Effect offertilizing

Good

Machinate bewerkbaarheid

Goed en ook op eenvroeg
tijdstip, opeenhoping van
werkzaamheden wordt
voorkomen

Suitability for mechanicalfarming
operations

Goodandearly inspringso
that accumulation ofwork
canbe avoided

Oogstrijpheid

Gelijk voorhetgeheleperceel

Time ofripening

Unform overwholefield

Exploitatiemogelijkheden
Suitabilityfor
differentpurposes

Intensieveexploitatieismogelijk. Bij voldoende ontwateringookgeschiktvoor
bouwland
Intensive use as grassland
is possible. If sufficiently
drained also suitable for
arable land

Vooregalisatieinaanmerking komende
percelen
Fieldsstilltobelevelled
Slecht op de te hoge en vooral op de te lage
perceelsgedeelten
Poor on the higher parts of the fields and
especially badon the lower parts of thefields
Matigtotslecht,slechternaarmate meerwateroverlastenmeergreppelsof sloten inlageperceelsgedeelten.Voor zover machinaal bewerkbaar vaak op eenlater tijdstip in het voorjaar
waardoor opeenhoping van werkzaamheden.
Moderatetobad, worsewithmorewaterexcess
andmoreditchesinthelowerpartsofthe fields.
Mechanicaloperations if possible at all often
laterspring, often causing an accumulation of
work.
Grote verschillen binnen perceel, waardoor
kwaliteitsverlies op hoge perceelsgedeelten of
afzonderlijk oogstenvanhogeenlageperceelsgedeelten
Large differences within one field, witheither
quality losses onthe highparts of thefieldsor
seperatelyharvestingofhighandlowparts
Vaakslechtsten delegeschikt voor beweiding,
lage perceelsgedeelten alleen geschikt voor
hooiland.Mindergeschiktvoor bouwland
Often grazing only partly possible, low lying
parts only to beusedfor haying.Lesssuitable
forarableland.

TABLE38.Summary of someresultsof the investigation

Devraagrijst nu,inhoeverredeintabel38opgesomdeverschillen tezamenmogen
wordengeinterpreteerd als„hetlandbouwkundigeffect" vandeinde Gelderse Valid
uitgevoerdeegalisaties.
, .,
Nahetvoorgaande zal het duidelijk zijn, dat dit effect vooral afhangt van:
*• dematewaarin opdezepercelentelageperceelsgedeeltenvoorkwamenenvan
*• demate waarin dezete lage perceelsgedeelten direct of indirect hebben geleid tot
eenlagereproduktieen/oftothogereproduktiekostenen/oftoteenmmderintensieve
exploitatie.
Inhoofdstuk 5.3werdvermeld,datvolgensdebegrotingen op 57% van het aantal
*tgevoerde egalisatie-objecten een ongelijke ligging gepaard ging met wateroverlast
°Pdelagedelen.
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Deze objecten zouden in nun oude toestand dus te vergelijken zijn met de proefpercelenuitgroep2en3,zoalsomschrevenopbiz.129.
Bijde overige objecten werd slechtsmeldinggemaakt van een ongelijke ligging,en
deze objecten zouden danvergelijkbaar zijn metdepercelenuit groep1.
Uit demededelingenvan degeenqueteerde gebruikers bleek,dat opruim 70%van
de betreffende objecten plaatselijk wateroverlast optrad.
Aangezien omtrent de „oude toestand" der egalisatie-objecten geen andere gegevens ter beschikking staan dan de hierboven genoemde, moet men aannemen, dat
ongeveer 2/3 van net aantal geegaliseerde objecten in de „oude toestand" voor wat
betreft relief en waterhuishouding vergelijkbaar moet zijn geweest met de niet-geegaliseerde proefpercelen uit groep2en 3,welkevoor respectievelijk 5-25%en meer
dan 25%uit te lageperceelsgedeelten bestonden.
Niet meer kan worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit en produktie van het
grasland opdegeegaliseerdepercelenvoor deuitvoeringvan deegalisatie evenslecht
waren als diewelke op deniet-geegaliseerde proefpercelen werden aangetroffen.
Evenminkanmetzekerheidwordenvastgesteldinhoeverredewijzevanexploitatie,
diein eerste instantie de oorzaak isvan het slechtegrasland, een direct gevolgisvan
deongelijke liggingvanhetmaaiveldendewateroverlast opdelageperceelsgedeelten.
Weikonuitmededelingenvandegebruikersvangeegaliseerdepercelenwordenopgemaakt dat hetgraslandvoor deuitvoeringvandeegalisatieaanzienlijk slechter van
kwaliteit moet zijn geweest, terwijl dete lage ente natte perceelsgedeelten door deze
gebruikers inderdaad unaniem als een ernstige belemmering voor een intensieve
exploitatiewerden beschouwd.
Onder voorbehoud van het niet te leveren strikte bewijs van de vergelijkbaarheid
vandebeidegroepenproefpercelen kanalsconclusievoorditorienterende onderzoek
gesteld worden dat dein tabel38vermelde verschillen tussen dewel-en niet-geegaliseerdeproefpercelen tezamenmogenwordengei'nterpreteerdalshet „landbouwkundig
effect" vandeuitgevoerdeegalisatiesindeGelderseVallei,metdienverstande,dat dit
effect over de gehele linie groter is naarmate de geegaliseerde objecten in hun oude
toestandvooreengrotergedeeltebestondenuittelageentenatteperceelsgedeelten en
naarmate het graslandvan slechterekwaliteitwas.
Van deverschillende elementenwaaruit hetlandbouwkundig effect van dezeegalisaties blijkt te bestaan, werd in dit onderzoek alleen de produktieverhoging van het
grasland kwantitatief benaderd.
Het onderzoek heeft daarbij uitgewezen, dat tussen de bruto-opbrengsten van de
geegaliseerde percelen (10-12 ton/ha) en de bruto-opbrengsten van de niet-geegaliseerde percelen (6-11 ton/ha) een verschil kan liggen, dat uiteen kan lopen van 1-6
ton/ha. Reedswerdgesteld,datvoordeafzonderlijke objecten ditverschilafhankelijk
isvan dekwaliteit van het grasland endematevan wateroverlast op het object voor
deegalisatie.
Neemtmenaan dat op demeesteuitgevoerde egalisatie-objecten de oude toestand
. niet extreemslechtenoverigensvergelijkbaar wasmet detoestand op de bestudeerde
niet-geegaliseerdeobjecten, dankandeverhoging vandeproduktieophetgeegaliseerde
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graslandindeGelderse Valleivolgenseen voorzichtigerantingopgemiddeld2a3ton/ha
gesteldworden, datisdus20a 30%vaneenopbrengst van 10ton/ha, die alsmaatgevend kan worden beschouwdvoor debesteNederlandse graslanden.
De in paragraaf 7.4 uitgevoerde theoretische analyse heeft echter aangetoond, dat
dezeproduktieverhoging slechtsvoor eenzeergeringdeelmagwordentoegeschreven
aan dedirecte invloedvan deegalisatie opdeproduktie viaverbetering van dewaterhuishouding.
Dealgemeenlandbouwkundige beoordelingvan dewel-enniet-geegaliseerdegraslandpercelen alsmedede graslandvegetatie-eenheden, welke op deze percelen werden
aangetroffen, leiden tot de conclusie, dat dehierboven bedoelde produktieverhoging
voor het grootste gedeelte moet worden toegeschreven aan de sterk verbeterde botanische samenstelling van het grasland ten gevolge van de herinzaai en de daarop
volgendeintensievereexploitatieenbeterebemestingenverzorging.
De sterke directe invloed van de grondwaterstand op de bruto-opbrengst, zoals
dezeindesteile„natte"takvandeinfiguur5 afgebeelde curvetotuitingkomt,wordt
bijongelijkliggendepercelen,gerekendoverhetgeheleperceel,afgezwakttothoogstens
5 a 10%, omdat op deze percelen hoge grondwaterstanden slechts op een (klein)
gedeelte van hetperceelvoorkomen.
Deeveneens sterkeinvloedvan debotanische samenstellingvanhet grasland, zoals
dezeintabel5 totuitingkomt,kanechterbijongelijkliggende percelenoverhetgehele
perceel van kracht zijn, omdatplaatselijkte hoge grondwaterstanden over het algemeen zullen leiden tot een extensieve exploitatie en een daaruit voortvloeiende ongunstige botanische samenstelling over het gehele perceel. Dit blijkt onder meer uit
tabel24.
Voorzovernudeuitvoeringvanegalisatieeenvoorwaardeisgeweestvoor debetere
graslandexploitatie - en het in paragraaf 7.9 beschreven onderzoek geeft sterke aanwijzingenindezerichting- kangesteldwordendatdeindirecteinvloedvandeegalisatie
opdeproduktie van hetgrasland viaherinzaai enbetereexploitatiemogelijkheden veel
groterisdandedirecteinvloedviadeverbeteringvandewaterhuishouding.
7.11. BEDRIJFSECONOMISCHE INTERPRETATIE VAN HET LANDBOUWKUNDIGEEFFECT

Omtalvanredenenzouhetgewenstzijn ookeeninzichtteverkrijgen inderentabiliteit van egalisaties. Daarvoor isnodig dat het landbouwkundig effect van egalisatie
ingeldwordt gewaardeerd.
Nu isin het voorgaande reeds gebleken, dat het effect van egalisatie uitermate gecompliceerd is doordat enerzijds de produktie wordt verhoogd, anderzijds de produktiekostenwordenverlaagd,terwijlook op meer indirecte wijzede gebruikswaarde
van de grond wordt verhoogd.
Het opeengeldelijke noemerbrengenvan dezeeruiteenlopende landbouwkundige
gevolgen van egalisaties stuit echter op grote moeilijkheden, enerzijds doordat deze
•voordelen op zichzelf ten dele niet of zeermoeilijk temeten zijn, anderzijds doordat
het grasland in deGelderseValleiwordt geexploiteerd in eengemengd bedrijf.
In het gemengde bedrijf bestaat immers voor de opbrengst van het grasland geen
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normale markt, omdat de produktie van het grasland via de rundveehouderij wordt
omgezet ineendierlijke produktie.
Deze omzetting van de graslandproduktie en ook van een verhoging van de graslandproduktie is echter allerminst eenuniform proces.
Zelfs bij gemengde bedrijven die onder overeenkomstige omstandigheden werken,
zoalsb.v.indeGelderseVallei,blijken alsregeldeindividuele bedrijfsomstandigheden,
het graslandgebruik, de voederbouw, de veebezetting en de voederaankopen zeer
verschillend tekunnen zijn.
HUPKES en VAN RIEMSDIJK (1952) schrijven in dit verband het volgende:

„Een verhoging van degraslandproductie en ook dievan devoederbouw kan bovendien opverschillende manieren tot waarde worden gebracht. Houdt mendeveestapel gelijk, dankan de gehele
verhogingvandeproductievangiasland envoedergewassen worden gebruikt tervervanging vanhet
veevoer datvoorheen werdaangekocht. Eendergelijke intensivering vangrasland envoederbouw zal
dus meer totuiting moeten komen ineenverlaging vandekosten voor aangekocht voer, danineen
verhoging vandeopbrengst vanhetrundvee. Wordt daarentegen bij intensivering vanhet graslandgebruik en de voederbouw de veestapel uitgebreid, dan is het effect omgekeerd. Dus kan bijv. de
aankoop vanveevoeder perkoegelijk blijven nl. bijeen zodanige uitbreiding vanderundveestapel,
dat deverhoogdeproductievangrasland envoedergewassen tochnietvoldoende isom- eveneensper
koe- ineengroter deelvandevoederbehoefte vanhetrundvee tevoorzien danvoorheen gebruikelijk
was.
Bij een dergelijke tweezijdige intensivering wordt weliswaar de opbrengst van hetveeper bedrijf
vergroot, doch detotalekosten voor aangekocht voer eveneens.Daar allerleiovergangen tussen deze
tweegevallenmogelijk zijn kandepraktijk ookzeerveelvariatietezien geven".

Bovendien kan volgens 'T HART (1955), afhankelijk van conserverings- en bewei-

dingsverliezen (20-60%) en van het aandeel van het veevoeder, dat voor het onderhoud van het vee nodig is (44-55%), bijgelijke produktie vanplantaardig materiaal
in hetgunstigstegeval2\ maal zoveel verkoopbaarprodukt worden verkregen alsinhet
ongunstigste geval.
'T HART(1955)isvoorts tot devolgendeconclusie gekomen:
„Bij de graslandexploitatie is de wisselwerking tussen diverse productiefactoren groter dan de
werking der afzonderlijke factoren. In feite wordt het effect van een bepaalde factor voornamelijk
bepaald doorhetniveauvandeandere factoren".

Op grond hiervan stelt 'T HART dat de rentabiliteit van bepaalde maatregelen in

sterke mate afhankelijk isvandeteverwachten wijze vanexploitatie endatin verband
hiermede voor een berekening van de rentabiliteit van een bepaalde investering, de
invloed hiervan op de exploitatie der andere produktiefactoren voorspeld zal moeten
worden.
Deze conclusie sluit aan bij eenreeds eerder ingenomen standpunt van HUPKES en
VAN RIEMSDIJK (1952), diena bestudering vandeuitkomsten van eengroot aantal gemengde bedrijven opzandgrond concludeerden:
„Gezienhetfeit,daterzovelefactoren zijn, gelegenbinnenenbuitenhetmachtsbereik vandeboer,
welkesamenhetbedrijfsresultaat bepalen,ishetnietteverwachten datheteffect vane£n afzonderlijke
factor opduidelijke wijzeinditbedrijfsresultaat totuiting komt.
Integendeel,hetzalpasmetbehulpvanspecialestudiesmogelijk zijn,zicheenbetrouwbaar beeldte
vormenvanheteffect derverschillendefactoren afzonderlijk eninonderlingesamenhang.Wijmenen
dat budgetering,hetopstellen vanbegrotingen, onshierbij verder zalmoeten brengen."
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Ten slottemoetnogworden opgemerkt, dat allehierboven omschrevenoverwegingen betrekking hebben op het gebruikvan de grond, terwijl deinvesteringen ten behoeve van egalisaties doorgaans door eigenaren geschieden. Op de Nederlandse
zandgronden wasin 1955echter42%vandeoppervlaktecultuurgrondverpacht.
In theorie zou overheersendeverpachting debeoordeling van het landbouwkundig
effect vergemakkelijken.Danimmerszou,indiendepachtdekwaliteitvandepercelen
zuiverweerspiegelde,uiteenstijgingvandepachtheteffect afgelezen kunnenworden.
Debeheerstegrond-enpachtprijzen endeeigendoms-enpachtverhoudingenleiden
in werkelijkheid echter met betrekking tot de rentabiliteit van grondverbetermgswerkeniuisttotextracomplicaties.
Indien mi, zoals uit het voorgaande blijkt, de berekening van de invloed van de
wiizigingen van een factor op het netto bedrijfsresultaat reeds zoveel problemen opwerpt, danbehoeft het geenbetoog,dat eenberekeningvan deinvloedvaneenzogecompliceerd effect als dat van egalisatie op het netto bedrijfsresultaat zonder een
speciaalhierop gerichtbedrijfseconomisch onderzoek met goedmogehjk is.
Wilmenzichopkortetermijn,vooruitlopende opbedrijfseconomisch onderzoeken
overigens onder allevoorbehoud, toch een denkbeeld vormen omtrent deverhoging
van de gebruikswaarde van de grond, die het gevolg is van de uitvoenng van deze
egalisaties, dan kan men overwegen,dat
fsmfinnflner
a. deniet-gesubsidieerde begrote kosten van dezeegahsatie-objecten f800-11000per
habedroegen endat
..
b. de kosten van voorraadbemesting, herinzaai en nieuwe hemmgen bovendien nog
f 300-f 500per ha bedroegen.
Doordegebruikersisindezeegalisatieobjecten duszekerf 1000perhageinvesteerd
enziibleken achteraf tevreden tezijn overhetresultaat.Neemtmennu aan,datdeze
investeringdaninhoogstens 10jaar moetzijn terugverdiend, dankanmen,nogmaals
onder alle voorbehoud, concluderen tot een netto-meeropbrengst vanminstensJ 1UU
perhaperjaar.
7.12. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1 Hetlandbouwkundigeffect vanegalisatiebestaatuiteengrootaantalcomponenten,
dietendeledeproduktieverhogen,tendeledeproduktiekostenverlagenentendele
opmeerindirecte wijze degebruikswaarde van degrond verhogen.
Devoornaamstedoelstellingvanditonderzoekwashetverknjgenvaneenkwantitatief inzicht in het effect van de in de Gelderse Vallei uitgevoerde egalisaties op de
kwaliteit enproduktievanhetgrasland. Deoverigeelementenvan het landbouwkundigeffect-zijn kwalitatief beschreven,medeaan dehand vaninformaties dieingewonnenwerdenbij gebruikers van geegaliseerde grasland.
2 Het effect van de uitgevoerde egalisaties op de graslandproduktie kon slechts
wordenvastgesteld doorvergelijking vaneenaantal geegaliseerdepercelenmeteen
aantal niet-geegaliseerde,doch voor egalisatie in aanmerkingkomendepercelen.
Dekwaliteitvan het grasland werdvastgesteld met behulpvanvegetatiekartenngseenheden.
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Debruto-produktievanhet grasland werd vastgesteld door middelvan taxaties die
geijkt werden op gewogen kooiopbrengsten met gestandariseerde bemesting.
Voor beide groepen van percelenwerdenvoorts enkelelandbouwkundige omstan-•
digheden onderzocht, zoals de bodemvruchtbaarheidstoestand, de ontwatering, de
ontsluiting, deligging t.o.v. de bedrijfsgebouwen en deeigendomstoestand.
3. Een theoretische berekening van het effect van algehele egalisatie op de brutoproduktie van grasland, gebaseerd op de voor de Gelderse Vallei vastgestelde
grondwaterstandsopbrengstcurve, leidt tot de conclusie, dat op de niet-geegaliseerde
percelendeoogstdervingtengevolgevandeongelijkeliggingt.o.v.degrondwaterstand
gerekend over het gehele perceel zelden groter dan 5-10 %kan zijn en dat het effect
van eenalgehele egalisatiemeestalnoglageris.
4. Het bruto-opbrengstniveau in 1954 van de geegaliseerde percelen bleek hoog te
liggen,nl.op 10-12ton droge stofperha.
Debruto-opbrengsten opdeniet-geegaliseerdepercelenvertoondeneenvariatievan
6-11 ton.
Naarmate een grotere oppervlakte op deze percelen een te lage maaiveldsligging
t.o.v. het grondwater vertoondewaren ookdebruto-opbrengsten duidelijk lager.
Deexperimenteelvastgesteldeoogstdervingen opdeniet-geegaliseerdepercelenvan
10-50% waren dus aanzienlijk groter dan de op theoretische gronden vastgestelde
5-11%.
Deze 5-10 %wordt veroorzaakt door eenplaatselijktehogeof telage grondwaterstand, maardeveelgrotere oogstdervingvan 10-50% moetverklaardworden uiteen
zeer slechte botanische samenstellingvan het grasland over hetgehele perceel. Deze
slechte botanische samenstelling isweereengevolgvan eenextensief gebruik van het
perceel.
5. Voorzover nu de uitvoering van egalisatie een voorwaarde is geweest voor een
intensievere graslandexploitatie - enhet onderzoek geeft sterke aanwijzigingen in
deze richting - blijkt dat de indirecte invloed van egalisatie op de kwaliteit en produktie van het grasland via herinzaai en betere exploitatiemogelijkheden veel groter
moetzijn geweest dan dedirecteinvloedviadeverbetering van de waterhuishouding.
6. Op grond van de beschikbare gegevens kan voor de Gelderse Vallei de brutoopbrengstverhogingvanhetgrasland opdegeegaliseerdepercelengeraamdworden
opgemiddeld2a3 tondrogestofperha,datis20a30%vandeproduktievan 10ton
perha,diekenmerkendisvoordebesteNederlandse graslanden.
Deze produktieverhoging gaat gepaard meteen aanzienlijke kwaliteitsverbetering.
7. Voor deoverigeverschillen tussenwel-enniet-geegaliseerde percelen, die tezamen
beschouwd kunnen worden als het landbouwkundig effect van egalisatie, moge
wordenverwezennaar tabel38.
8. De waardering van de praktijk voor het landbouwkundig effect van egalisatie
betreft in gelijke mate de verbetering van produktie en kwaliteit van het gras, de
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verbeterde mechanische bewerkbaarheid, de opheffing van de ongelijkheid in oogstrijpheid enhetsterkverbeterdeeffect vanbemesting.
Vrijwel allelandbouwkundige voordelen van deze egalisaties worden bereiktdoor
de ophoging van te lage perceelsgedeelten.
9. Een bedrijfseconomische interpretatie van het gecompliceerde landbouwkundig
effect, uitgedrukt in guldens per jaar per ha netto-meeropbrengst, is zonder een
speciaal hierop gericht bedrijfseconomisch onderzoek niet mogelijk, enerzijds omdat
het effect zelf ten dele niet ofmoeihjk meetbaar is, anderzijds omdat de invloed van
een ofmeerfactoren op hetnetto bedrijfsresultaat van een gemengdbedrijf in sterke
mate afhangt van het niveau van vele andere factoren, die eveneens in een dergelijk
bedrijf een rol spelen. Slechts budgetering voor alternatieve omstandigheden van
bedrijf enbedrijfsvoering kanleiden tot eenverantwoorde bedrijfseconomische interpretatie van het landbouwkundig effect.
Wil men toch een voorlopige indruk hebben van de verhoging van de gebruikswaardevan hetgrasland in deGelderse Valleidoor deuitvoeringvan egalisaties,dan
vindt men eenaanknopingspunt in hetfeit, dat door degebruikersvoor dezeegalisatieseenbedragvanrondf 1000/haisgernvesteerdendatzijdoor debestedingvandit
bedragvan meningblijken tezijn, dat dezeinvesteringverantwoord is.
10. De geegaliseerde graslandpercelen in de Gelderse Valleiworden voor hetmerendeel aangetroffen bij eigenaren-gebruikers. De thans nog voor egalisatie in aanmerking komende percelen zijn grotendeels verpacht.

GRONDSLAGEN VAN DE ONTWERPTECHNIEK
VOOR GRONDVERBETERINGSPLANNEN
8 . 1 . CULTUURTECHNISCHE ONTWERPTECHNIEK ALS VORM VAN WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

Geenenkelcultuurtechnischprojectkanuitgevoerdworden,indienniettevoreneen
plan is opgesteld, bestaande uit een omschrijving van doelstelling en aard der werkzaamheden enuiteenbegrotingvandekosten.
De methoden die bij het opstellen van plannen voor de verschillende soorten van
cultuurtechnischewerken worden toegepast, zullenin hetnavolgendeworden samengevatmetdeterm „ontwerptechniek".
Deze ontwerptechniek heeft men nodig om plannen op te stellen, waarmede de
gestelde doeleinden worden bereikt met de minste middelen, dan wel waarmede de
beschikbare middelen optimaal worden aangewend.
Teneindeeenbeeldtegevenvandeproblematiek, welkezichinhetalgemeenbij het
ontwerpen van plannenvoordoet,moeterindeeersteplaatsopworden gewezen, dat
voor ieder cultuurtechnisch plan, hoe eenvoudig ook van opzet, altijd een aantal
normatieve beslissingen moeten worden genomen, die bepalend zijn voor de opzet en
dekosten van hetplan.Voor eeneenvoudigafwateringsplan moeten b.v. beslissingen
worden genomen omtrent detracesder leidingen, detoe tepassen afvoerfactoren, de
minimale drooglegging, de taludhellingen, de vorm van de dwarsprofielen, aantal,
plaats en aard der kunstwerken etc.
Het uiteindelijke plan berust dus altijd opeenbepaalde combinatie van een aantal
normatieve beslissingen. Ieder plan is daarom in feite eenkeuzeuit een groot aantal
mogelijkheden.
Naarmatenueenprojectinomvangengecompliceerdheid toeneemt,neemtook het
aantal factoren toe, die bepalend zijn voor de opzet van het plan en waaromtrent
beslissingen moeten worden genomen.
Deze beslissingen krijgen door de grotere omvang van het project een grotere
draagwijdte, terwijl debeslissingen omtrent eenaantal factoren nogextra bemoeilijkt
wordenvanwegedesamenhang,dieerooktussendezefactoren onderlingkanbestaan.
Dus ook de kans op verkeerde beslissingen alsmede de gevolgen van verkeerde beslissingen nemen toemet de omvangder objecten.
De cultuurtechnische ontwerptechniek ten behoeve van grote en gecompliceerde
projecten, zoals de moderne ruilverkavelingen in Nederland, wordt hiermede voor
problemen geplaatst, dieinveleopzichten analoogzijn aan problemen van produktie
enbedrijfsbeheer inhandelenindustrie,aan problemenvaneconomisch beleidenaan
problemen van militaire strategie en tactiek.
Al dezeproblemen komen neer op de situatie, dat bij beslissingen inzake een concreetproject zoveelfactoren eenrolspelen,dat dejuistebeslissingen slechtsgevonden
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kunnen worden door kwantitatieve vergelijking van een aantal alternatieven, waarin
derelevantefactoren opbepaaldewijzeworden gevarieerd. '
Men tracht in vele gevallen een beslissing te vinden, die in een of ander opzicht
optimaal is.Vaakkomtdezebeslissingneer opdeoptimaleaanwendingvan beperkte
middelen, waartoe gerekend kunnen worden geld, materiaal, machines en arbeidskrachten.
De wetenschappelijke methoden, die gericht zijn op de oplossing van dergelijke
problemen, kan men tegenwoordig samenvatten onder de naam operational research".
MORSE en KIMBALL (1951) definieren deze vorm van onderzoek als „A scientific
method of providing executive departmentswith a quantitativebasisfor decisions
regardingoperationsunder theircontrol".
Voor een overzicht van methoden en toepassingen van operational research moge
wordenverwezen naar SANTMAN (1955), SITTIG (1956)en DEWOLFF(1956).
Hier moge worden volstaan met vast te stellen, dat de cultuurtechnische ontwerptechniek haar taak, zoals die hierbdven werd omschreven, voor grote en/of gecompliceerde cultuurtechnische projecten niet meer met succes kan vervullen indien zij
niet ook in bovenbedoelde zin wetenschappelijk beoefend wordt. Een dergelijke
wetenschappelijke beoefeningvandeontwerptechniek kanwordenbeschouwd alseen
vorm van operational research, toegepast op cultuurtechnische projecten.
Een eerste belangrijk beginsel is daarbij, dat dekeuzevan de definitieve opzet van
plannen, of van onderdelen daarvan, gebaseerd moet zijn op de vergelijking van
alternatieven. SINGER(1951)stelthetaldus:„Youmustalwayshaverejectedaprojector
anumberofprojects, tobecertain, thattheprojectthatyouactuallyundertakeisright."
Hij laat voorts in dit verband devolgende waarschuwing horen: „It wouldbeonly
amiracle thatyouhitontherightproject,withoutstudyinganumberofotherprojects".
Een tweede beginsel is, dat deze vergelijking van alternatieven zoveel mogelijk
kwantitatief moet zijn. Dit betekent dat het probleem en de factoren, die hierin een
rolspelenkwantificeerbaarmoetenzijn.
Bij de cultuurtechnische ontwerptechniek zal men op dit punt nog vaak moeilijkheden ondervinden. Men zal immers in vele gevallen voor de vergelijking van alternatieven als maatstaf de verhouding van kosten en baten, beide uitgedrukt in geldswaarden, moeten hanteren. Voor dekosten isditvrijwel steedsmogelijk, omtrent de
baten vertoont onze huidige kennis echter nog vele leemten, die voorshands slechts
metramingenkunnen worden opgevuld.
Een groot nevenvoordeel van een wetenschappelijke beoefening van de ontwerptechniek isechter, dat zij dwingt tot kwantificering, enjuist daardoor allerlei leemten
in de bestaande kennis blootlegt. De ontwerptechniek biedt daardoor niet alleen de
mogelijkheid om de resultaten van cultuurtechnisch onderzoek systematisch op een
concreet project toe tepassen, doch levert op haar beurt eenbijdrage tot de formuleringvantalvanproblemen,dievoornaderonderzoekinaanmerkingkomen.
Men kan zelfs nogverder gaan en stellen, dat de ontwerptechniek ook eenbelangrijke roldient tespeleninhetcultuurtechnisch onderzoekzelf, omdat slechtsopdeze
wijze de wisselwerking van de vele sterk uiteenlopende factoren, die bij een cultuur-
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technisch project betrokken zijn, systematise]! kan worden bestudeerd aan de hand
van een aan praktijkomstandigheden ontleend „model". Een voorbeeld van dit type
onderzoek, toegepast op landinrichtingsproblemen, is gegeven door MARIS (1955).
In het navolgendezullen enkele aspecten van de ontwerptechniek voor grondverbeteringsprojectenworden besproken aan de handvanvoorbeelden in deGelderseVallei.
8.2. LANDBOUWTECHNISCHE MINIMUMEISEN EN CULTUURTECHNISCHE NORMEN

Het ligt voor de hand, dat elk cultuurtechnisch verbeteringsplan moet uitgaan van
een cultuurtechnische beschrijving van het te verbeteren object. Alvorens in een bepaald gebied grondverbeteringsprojecten te kunnen ontwerpen dient men dan ook te
beschikken over een beschrijving en een kartografische weergave van topografie, bodemgesteldheid en waterhuishouding en andere relevante gegevens.
Voor ieder grondverbeteringsproject van enige omvang moet men nu bij het ontwerp in beginsel uitgaan van bepaalde landbouwtechnische minimumeisen en bepaalde
cultuurtechnische normen.
Landbouwtechnische minimumeisen
Wil men de noodzaak van grondverbetering kunnen vaststellen, dan zal men, uitgaande van bedrijfstype en grondgebruik en rekening houdende met topografie en
bodemgesteldheid, moeten aangeven, welke minimumeisen aan bodemrelief en bodemprofiel worden gesteld.
De noodzaak van grondverbetering kan dan blijken uit een toetsing van de bestaande toestand aan dezeeisen.
Slechts op deze wijze kan men voor een bepaald gebied systematisch vaststellen of
er noodzaak bestaat voor grondverbetering en zoja, waarom en waar.
De landbouwtechnische minimumeisen verschaffen dus de criteria voor de noodzaak van grondverbetering en bepalen de ligging en begrenzing der objecten.
Cultuurtechnische normen
Uitgaande van devastgestelde noodzaak voor verbeteringvan objecten, waarvan de
ligging en begrenzing is gegeven, dient vervolgens vastgesteld te worden hoe ver men
met deze verbetering wil gaan, m.a.w. op welke normen het ontwerp moet worden
gebaseerd.
In sommige gevallen zal men met de verbetering niet verder willen gaan dan de
landbouwtechnische minimumeisen. De normen waarop het verbeteringsplan berust
zijn dan gelijk aan de minimumeisen. In andere gevallen zal men echter met de verbetering aanzienlijk verder willen gaan dan deminimumeis, mogelijk zalmen zelfs een
optimale toestand willen realiseren. Er zijn dus verschillende mogelijkheden.
De cultuurtechnische normen zijninbeginselafhankelijk van dekosten enbaten van
de alternatieve mogelijkheden. Een der belangrijkste opgaven van de ontwerptechniek
is nu om op grond van alle beschikbare kennis en gegevens en binnen het raam van
de beschikbare middelen en aanwezige mogelijkheden, de cultuurtechnische normen
vast te stellen, waarop een verbeteringsplan moet worden gebaseerd.
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In het voorgaande wordt een principled onderscheid gemaakt tussen de beslissing
ofmen een grondverbetering moet uitvoeren en de beslissing hoe men een grondver^ S T S ^ S van een grondverbetering in overweging m o . nemen han,t
dus af van delandbouwtechnische minimumeisendiemen aan relief of bodemprofiel
St

Hoe men een grondverbetering moet uitvoeren hangt af van de cultuurtechnische
normendiemenvoor eenbepaaldevormvangrondverbetering vaststelt.
De hierboven geschetste benadering van een'verbeteringsplan berust op het algex n S a a ^ r e teginsel, dat aan deLmulering van een ^ r k ^ e £ m u l « £
van eendoelstellingvooraf dienttegaan, ofzomenwil,dat aandetherapieeendiag

Te^nTaS
heS dat m de praktijk bij de ontwerptechniek voor grondverbetenngsplannen dit
b e i s e f n o g niet altijd entoms niet in voldoende mate wordt erkend en toegepast.

verbeteringthansnojS™ ^ * £ ° « * | k a n wordenbenaderd, enda.overigens

° n J?>,^'in moettochgestreefdwordennaareenzovolledigmogelijketoepasjngvan

bij deconstructie vanwegenisdithetgeval.

hetplan.
n i an nen voor egalisaties slechts in vage termen geZ
Werdb V in
°v
- d e 2 1 4 ' ' ^ Z ^ J ^ , „lage" perceelsgedeelten en
sproken over de ongelyke llf™Z
. ,w e r d t u s s e n d e z e „kwalen" ener„storendelagen",terwijl geenenk^v^band geieg
^
^
zijds en het ,,geneesmiddel' anderzijdomda by h t gevo8 y ^ ^ J
^
egalisatie alleP ^ J * « £ - ^ * ™ ^ bodemprofiel, * d of niet storend,
gemiddelde^aiveldshoogte e n d h l a g e n v
,
^ ^ doorgespit.

doeleinden.
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Het bovenstaande wordt thans nader toegelicht met een aantal voorbeelden uit de
GelderseVallei.
a. Landbouwtechnische minimumeisen
Indevoorgaande hoofdstukken isreedsuitvoeriguiteengezet,datde grondverbeteringindeGelderseValleizichprimair moetrichten opdeophoging van telage terreinen,omdatjuist hier debodemgesteldheid en dewaterhuishouding aanleiding geven
tot de meeste landbouwkundige bezwaren.
Alvorens men nu grondverbeteringsplannen kan ontwerpen, dient te worden vastgesteld welketerreingedeelten moeten worden opgehoogd. Daartoe moet men voor
de hoogteligging van het maaiveld t.o.v. de gemiddelde zomergrondwaterstand een
landbouwtechnische minimumeis vaststellen en de vraag rijst dan, hoe deze eis geformuleerd kanworden.
TABEL 39.Samenhang tussen hoogteligging van het maaiveld en gebruiksmogelijkheden van het
grasland
Gemiddelde
zomergrondwaterstand
in cm - mv
Mean depth
of groundwater level
in summer in
cm — mv

85
85
75
75
65
65
55
55
45

45

Gebruiksmogelijkheden van het grasland
Suitability of the grassland for different purposes

Geschikt voor intensieve beweiding met weinig risico voor beweidingsverliezen in
natte perioden. Door hoge ligging enige bruto opbrengstderving. Eveneens geschikt
voor bouwland.
Suitablefor intensivegrazingwithsmallriskfor lossesthroughgrazingduringwetperiods.
Someyieldlossescausedby lowgroundwaterlevel. Alsosuitablefor arableland.
Brutoproduktie optimaal, geschikt voor beweiding, echter reeds met risico voor vertrapping innatte perioden.
Optimumyield,suitablefor pasturebutalreadysomeriskoflossesthroughgrazinginwet
periods.
Idem,dochsterktoegenomenrisicovoor vertrapping.
Thesame,buthighriskoflossesthroughgrazing.
Merkbaar verminderde brutoproduktie en kwaliteit, sterke beweidingsverliezen, in
natte perioden moeilijk mechanisch bewerkbaar. Verminderd effect van bemesting,
late voorjaarsgroei.
Appreciabledepression of yield and quality, high losses through grazing, during wet
periods mechanizedfarming difficult.Smaller effect offertilizing, late start of growth
inspring.
Gedurende lange perioden in het groeiseizoen ongeschikt voor beweiding, sterke
teruggang in brutoproduktie en kwaliteit, ongeschikt voor mechanische bewerking,
behalveinzeerdrogeperioden.Vaak belemmeringen door greppels.Gering effect van
bemesting.
Duringlongperiodsinthegrowingseason not suitablefor grazing,strongdepression in
yieldandquality,mechanizedfarming impossible except duringvery dryperiods. Often
ditchesasobstacles. Smalleffectoffertilizing.

TABLE39.Relationbetweendepthofgroundwaterlevelbelowsoilsurfaceandsuitabilityofthegrassland
for differentpurposes
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In dit verband moge worden verwezen naar tabel 39, waarin de samenhang isgegeven tussen enerzijds dehoogteliggingvan hetmaaiveld t.o.v. degemiddeldezomergrondwaterstand en anderzijds de gebruiksmogelijkheden van het grasland. Deze
tabel werd samengesteld met gegevens, die ontleend zijn aan DE BOER en FERRARI
(1956b).
Menzietuitdezetabeleengeleidelijke afname vandegebruikswaardevandegrond
bijverhogingvandegrondwaterstandvan 85tot 55cm,terwijl bij 45cmdegebruikswaarde sterk terugloopt. Gezien de intensieve bedrijfsvoering in de Gelderse Vallei
met een gemiddelde veebezetting van 1,4 melkkoe per ha lijkt het niet mogelijk de
landbouwtechnische minimumeis voor de hoogteligging van het maaiveld op minder
dan 55cmbovendegemiddeldezomergrondwaterstand testellen.Menkanzelfsoverwegen,dezeeisteverzwarentot 65of75cm,omdatbij eenintensieve bedrijfsvoering
eeneisvan 55 cmveelrisico'sinhoudt.
Ten eindenu eenindruk teverkrijgen van deconsequenties van deverzwaring van
de minimumeis van 55 cm, is voor het object Esvelderbeek van 110.ha, waarvan in
hoofdstuk 6hetmicroreliefwerd beschreven, onderzocht welkeoppervlakten bij verschillendeminimumeisenmoetenwordenopgehoogd,welkehoeveelheden grond voor
deze ophoging benodigd zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn.
Infiguur53enin tabel40ishet resultaat van dit onderzoek samengevat.
TABEL40.Gevolgen van verzwaring van landbouwtechnische minimumeisen
O p h o g i n g tot
minimaal
Filling to a
minimum above
summer groundwater
level of

55cm
65cm
75 cm
85 cm

O p te hogen
oppervlakte in ha
Area to be
filled in ha

15,1
30,4
46,5
59,3

Benodigde hoeveelheid grond
Necessary amount of earth

K o s t e n inclusief terugzetten 1
bovengrond
Costs, incl. replacing topsoil

in m 3

in rnVha

in gld
in Dutch
guilders

in g l d / h a
guildersfha

17800
42200
80700
137300

1180
1390
1730
2310

32900
72600
127200
196600

2180
2390
2730
3310

1
Bij de kostenberekening is uitgegaan van kosten voor grondtransport van f 1/m3en van kosten
voor terugzetten van bovengrond ter plaatse van de ophoging van f 1000/ha.
In the cost calculation the costof earthmovinghas beenset at Dutch guilders 1per m3,the cost of
replacingthetopsoilafterfillingatDutchguilders1000perha.

TABLE40. Consequencesof increasingtheminimumagriculturaldemands

Het resultaat demonstreert duidelijk hoegroot deinvloed van deze minimumeis is
op deomvang, dekosten per ha envooral op detotale kostenvan het gehele project
en hoe noodzakelijk het dus is om aan het vaststellen van landbouwtechnische minimumeisen grote aandacht te besteden.
Voorts wordt nu ook zeerduidelijk decultuurtechnische betekenis gedemonstreerd
vanhetinfiguur13 afgebeelde „hypsogram",datopditzelfde objectbetrekking heeft.
Voorditprojectzoumen,afgaandeopkwaliteitenbruto-produktie van hetgrasland,
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FIG. 53. Object Esvelderbeek
Oppervlakte op tehogen gronden bij toenemendelandbouwtechnische minimumeisen t.a.v.
deliggingvanhet maaiveldboven degemiddelde zomergrondwaterstand
a. Op te hogen terreingedeelten bij minimumeis van
55 cm (15 ha)
a. Area to be filled with minimum demand of 55 cm (total
15 ha)

b. Op te hogen terreingedeelten bij minimumeis van
65 cm (30 ha)
b. Area to be filled with minimum demand of 65 cm (total
30 ha)

c. Op te hogen terreingedeelten bij minimumeis van
75 cm (45 ha)
c. Area to be filled with minimum demand of 75 cm (total
45 ha)

d. Op te hogen terreingedeelten bij minimumeis van
85 cm (59 ha)
d. Area to be filled with minimum demand of 85 cm (total
50 ha)

FIG. 53. ProjectEsvelderbeek
Area to be filled with increasingthe minimum agricultural demands regardingthe groundelevationabove themeansummergroundwaterlevel
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deminimumeisop55cmmoeten stellen.Hetisdanechter devraag ofhiermede inderdaad voldaan is aan minimumeisen t.a.v. de draagkracht van dezodein verband met
demechanische bewerkbaarheid en beweiding.
Hier doet zich nu de behoefte gevoelen aan criteria voor de draagkracht van een
gegevengrondbijvarierendehumus-enslibgehaltenvandebovengrond endieptevan
grondwaterstanden.
Bijgebrekaanenigebestaandenormkanmenb.v.indeGelderseValleivoorgrondenmet eenhumusgehalte in debovengrond vanmeerdan 10 a12% de minimumeis
verzwarentot65 cm.
Aangeziendehogerehumusgehalten,indienzijvoorkomen,juistopdelagegronden
worden aangetroffen, kan dezeverzwaringvan deminimumeis, geletoptabel40,vrij
verstrekkende gevolgen hebben. Het gehele probleem van eisen ten aanzien van de
draagkrachtvandegrondisvoordeontwerptechniek van grondverbeteringsprojecten
vangroot belang, omdat,zoalsookin hoofdstuk 7isgebleken, eenplaatselijk onvoldoendedraagkrachtige grond kanleidentot eenzodanigebeperkingvan degebruiksmogelijkheden van hetgehele perceel, dat het nogslechts geschiktisvoor een extensieveexploitatie.
Naast landbouwtechnische minimumeisen ten aanzienvan deliggingvanhetmaaiveld t.o.v. het grondwater, dient men voor egalisatieprojecten ook minimumeisen te
stellen voor wat betreft de terreinhelling. Bij de gebruikelijke methode van algehele
egalisatiewordthetmaaiveld horizontaal ofonder eenverhangvanhoogstens 10a20
cmper 100mgelegd.
Men gaat dan eigenlijk stilzwijgend uit van de landbouwtechnische eis dat geen
terreinhellingen binnen het object worden toegelaten. Een dergelijke eis lijkt echter
veel te zwaar. Hoewel op dit punt nooit onderzoek is verricht, kan moeilijk worden
ingezien, waarom zelfs voor een intensieve en gemechaniseerde graslandexploitatie
binnen de percelen geen terreinhellingen van 1op 50 tot 1op 30, dus van 2 a 3%
zouden kunnen worden toegelaten, vooropgesteld dat de laagste perceelsgedeelten
voldoen aanminimumeisen voor draagkracht enliggingt.o.v. hetgrondwater en ook
overigenshetperceelmechanischbewerkbaar is.
Voor de Gelderse Vallei lijkt een toelaatbare terreinhelling van 1 op 30 of 3 %
voorshandseenredelijkelandbouwtechnischeminimumeis.
Aangezieninhoofdstuk 6.3geblekenis,datmenindeGelderseValleislechtszelden
hellingen groter dan 3%aantreft, endannoginhoofdzaak opdegrenzenvanbouwen grasland, zal in dit gebied de terreinhelling binnen de bestaande perceelsgrenzen
zelden aanleidingkunnen geventot denoodzaakvanegalisatie.
De landbouwtechnische minimumeisen en de daaruit voortvloeiende criteria voor
denoodzaakvanverbetering,welkemetbetrekkingtothetbodemprofielzoudenmoeten worden gesteld, zijn nieteenvoudig te formuleren.
In de voorgaande hoofdstukken is reeds gebleken, dat voor het begrip „storende
laag" noggeen duidelijke criteria bestaan. Voor de Gelderse Vallei zou men kunnen
stellen,datindienopdieptenvanminderdan 50cmduidelijke oer-ofleembankenoptreden,dezegebrokenmoetenworden.
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Voorts kanmenalseisstellendat, ongeacht dehoogteliggingvan hetmaaiveld, bij
humusgehaltenvanmeerdan 10%indebovengrond, terverstevigingvandezodeeen
lichtebezandingdienttewordentoegepast.
Het arbitraire karakter van deze uitspraken vestigt wederom de aandacht op een
groteleemtein debestaande kennis.
b. Cultuurtechnische normen
Vaststelling van de terreingedeelten die voor ophoging in aanmerking komen, kan
thans geschieden door toetsing van het terrein aan de hierboven gestelde landbouwtechnische minimumeis van 55cm. Voor de aldus omgrensde terreingedeelten dient
vervolgenstewordenvastgesteld,tothoeverdezemoetenwordenopgehoogd,wanthet
is allerminst vanzelfsprekend, dat men dezeterreinen slechtszou ophogen tot 55cm.
In beginselisdit eenkwestieenerzijds van deprimaire doelstellingen van deverbeteringenanderzijds vandeverhoudingvankostenenbatenenvandetotalekosten.
Voorwatbetreft dekostenvanophogingdienthetvolgendeteworden opgemerkt.
De kosten van het transport van de voor ophoging benodigde grond kunnen, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse van de ontgraving, de transportafstand
e.d., varieren van b.v.f 1 tot f3 perm3.
Aangezien deze aangevoerde grond bestaat uit minder vruchtbare ondergrond,
wordt onder Nederlandse omstandigheden terplaatsevan de ophoging doorgaans de
bovengrond teruggezet, b.v.ter diktevan 20cm.Behalvedekosten van aanvoer van
grond is dus voor ophoging, ongeacht demate van ophoging, nog extra grondverzet
vereistvan- inditgeval- 2000m3per ha,hetgeen bijeenprijs vanb.v.f0,50per m3
neerkomt opeenbedragvanf 1000perha.Nuishetduidelijk, datdekostenvanophogingper m3hoger zijn naarmate dezeextra f 1000per ha drukt opminder m3 aangevoerde grond. Een geringe ophoging isdaardoor relatief zeer duur.
Figuur 54geeft eengrafische voorstellingvan het beloopvan dekosten per m3ophoging bij toenemende ophoging, eenen ander bij varierende transportkosten van de
grond.Indezegrafiekishetterugzettenvandebovengrondgesteldopf 1000perha.
Menzietuitdezegrafiek datophogingen vanminderdan5cmperm3zeer kostbaar
zijn.Voortsblijkt,datt.o.v.eenophogingvan5cmdekostenperm3bijeenophoging
van 10cm reeds 20-30%lager liggen en bij een ophoging van 20cmzelfs 30-50%
lagerliggen.
Uitfiguur55blijkt, datditeffect destesterkerisnaarmate dekosten vanhet terugzetten van de bovengrond toenemen. De beslissing omtrent de hoeveelheid terug te
zetten bovengrond is daarom zeer belangrijk, vooral bij geringere ophogingen en
afgravingen.
Men kan uit dezegrafiek concluderen, datmen denorm voor dehoeveelheid terug
tezettenbovengrondzolaagmogelijkmoetstellenalslandbouwkundigtoelaatbaaren
technisch uitvoerbaar is. Hier doet zich wederom het gebrek voelen van wetenschappelijke grondslagen.
Uit het voorgaande blijkt dat indien men op grond van bepaalde eisen besluit tot
ophogingvanbepaaldeterreinen,uithetoogpunt vankostenperm3ophoging,minstens
10 d20cm moet worden opgehoogd.
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FIG. 54.

Dekostenvanophogingperm3(ingld.)
bij toenemende ophoging (incm) en bij
varierende transportkosten. De kosten
voor het terugzetten van de bouwvoor
zijn gesteldopf 1000/ha
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FIG. 54.

Costsoffillingperm3(inDutch guilders)
withincreasingfills(incm) anddifferent
earth movement costs(per m3).Thecost
of replacingthe topsoilafter filling has
beenset at Dutch guilders1000per ha
M

SO

60

OFHOCIRQ IN cm

FIG. 55.
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De kosten van ophoging perm bijtoenemende ophoging en bij varierende
kostenvanhet terugzettenvandebouwvoor.Detransportkosten zijngesteld op
f 1 per m3
Kosten van terugzetten bouwvoor:
f 250/ha
bij:
f 500/ha
bij 2
f1000/ha
bij 3
f1500/ha
bij 4
f2000/ha
bij 5

KOSTEN OPHOGING PER m 3
IN GULDENS
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Costs of replacing topsoil in Dutch guilders

1.
2.
3.
4.
5.

250/ha
500/ha
1000/ha
1500/ha
2000/ha

FIG. 55.

Costsoffillingperm3(inDutchguilders)
withincreasingfills(in cm) anddifferent
costs of replacing the topsoil. Earth
movement costs have been set at Dutch
guilders 1per m3, thecostsofreplacing thetopsoilafterfillingat Dutchguilders 1000perha
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60

OPHOGING IN c m

Het zijn echter niet allien dekosten per m3dievan belangzijn, maar ook de baten
en dus in dit verband de hoogteligging van het maaiveld t.o.v. de zomergrondwaterstand voorennaophoging.
Figuur 56geeft nu een beeld van dekosten per 1 %opbrengstverhoging bijtoenemendeophoging voor terreinen, die voor ophoging respectievelijk op 30, 40, 50en
60cm boven degemiddeldezomergrondwaterstand liggen. Dehier berekende brutoopbrengstverhoging iseentheoretische opbrengstverhoging, dieafgelezen kanworden
nit decurvevanfiguur41.
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FlG. 56.

Verband tussen kosten van ophogingin
gld./ha per 1% produktieverhoging en
diktevanophoging incm bij varierende
gemiddeldezomergrondwaterstandvoor
ophoging.
De kosten van grondtransport zijn gesteld op f 1per m3, de kosten vanhet
terugzetten van debouwvoor zijngesteldopf1000/ha
FIG. 56.

Relationbetweencostsoffilling(inDutch
guilders/ha)for raising the yield1%
OPHOGING IN l
andincreasingfills(incm) withdifferent
meansummergroundwater levels(in cm- mv.) existing before filling.
The costofearthmovinghas beenset at Dutch guilders1per m3, the costofreplacingthe topsoil
afterfillingat Dutchguilders1000per ha

Men ziet uitdeze graflek, dat heteffect van eenzelfde ophoging opdebrutoopbrengst groter isnaarmate het op te hogen terrein lager ligt en dat voor terreinen
die lager dan 55 cm liggen steeds tot 60a 65 cm moet worden opgehoogd om een
gunstigeverhouding tussen baten enkosten te verkrijgen.
Degraflek infiguur56leidtvoortsevenalsdegrafiekenindefiguren54en55tot de
conclusie,dat men steedsminstensmet 10 cmmoet ophogen.
Aangezien blijkens de op biz. 165gestelde minimumeisen alle terreingedeelten die
lager liggen dan 55cm t.o.v. de gemiddelde zomergrondwaterstand, moeten worden
opgehoogd, lijkt hetjuist omvoordezeterreingedeelten denorm voordenieuwemaaiveldshoogte op 65 cm boven degemiddelde zomergrondwaterstand te stellen. Het
project alsgeheeldientmendan opdezenormtebaseren.
Er kan echter aanleiding zijn omvoor onderdelen van hetprojectvandezenormaf
te wijken.
In beginsel zijn hiervoor drieredenen:
1. de grondbalans binnen het geheleproject, indien ook andere werken worden uitgevoerd,
2. bepaalde specifiekelandbouwtechnische eisen,
3. dekosten.
Voor watbetreft degrondbalans binnen het geheleproject kunnen zichwederom2
situaties voordoen. Menkan grond „overhouden" of grond „tekort komen". Indien
b.v. ten gevolge van een beeknormalisatie binnen het project een overschot aan uitkomendegrondoptreedt,dientdezegrondmetdeminstekostenenmethetmeestenut
te worden geborgen. In een dergelijk gevalkan soms ophoging tot 85cm een betere
oplossingzijn dan ophogingtot 65 cm.
Ook kan b.v. de noodzaak van grondberging ontstaan bij afgraving van tehoge
percelen, diebij eenperceelsvergrotingzijn betrokken. Omgekeerd kan erbinnen een
project ook eentekort aan grond optreden, zodat metdegrond uiterst zuinigdient te
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worden omgegaan. Er kunnen zich dan situatiesvoordoen, waarin men denorm van
ophoging tot 65cmzalmoetenverlagen tot b.v.60of 55cm.
Ook specifieke landbouwtechnische eisen kunnen leiden tot incidentele differentiatie
vannormen. Het kan b.v.voorkomen,dat binnen eenproject eenaantal verschuivingenin hetgebruikvan degrond noodzakelijk zijn endat daardoor bepaalde gronden,
dieaanvankelijk uitsluitendvoor grasland bestemdwaren,thansmedeofgeheelvoor
bouwland dienentewordenbestemd.Indien daarbij ook optehogen terreingedeelten
betrokken zouden moeten worden, is het duidelijk dat de voor grasland gestelde
normendienentewordenaangepastaanhetgewijzigde gebruik.
Ten slotte kan het toepassen van bepaalde normen soms bij bepaalde onderdelen
van eenproject tot zeergrotekostenleiden.
Ditzijn principieleuitzonderingsgevallen, omdatindienzulksopeengrotere schaal
zou voorkomen, denormen onjuist zouden zijn. Deverhouding van kosten en baten
dientimmerseenderbelangrijkste overwegingentezijnbijhetformulerenvannormen.
In dezeuitzonderingsgevallen dientmendanzonodigzoveel opdegesteldenorm toe
tegeven,alsovereentebrengenismetdeprimairedoelstellingen van hetheleproject.
Alleafwijkingen van normenverminderen echternooit denoodzaak omals grondslagvooreenontwerpnormentestellen.Evenalsbijdelandbouwtechnischemimmumeisen zullen ook bij decultuurtechnische normen deconsequenties vanverschillende
alternatieven moeten worden nagegaan alvorens tot definitieve vaststelling van een
plan kan worden besloten.
.
Ook bliikt bij het vaststellen van landbouwtechnische mrmmumeisen en van cultuurtechnischenormensteedsweer,inhoeverrezulksaldannietopwetenschappehjke
grondslagen kan gebeuren en in hoeverre al dan niet behoefte bestaat aan nader
cultuurtechnisch onderzoek.
8.3. ALGEHELEEGALISATIEENPLAATSELIJKEEGALISATIE1

In hoofdstuk 7.4 werd reeds op grond van een theoretische beschouwing aangetoond, dat demethodevan algehele egalisatie het nadeel heeft dat in het object altijd
terreingedeelten moeten worden opgenomen, diebij ophoging en/of afgraving weinig
of geen voordeel ondervinden, doch niettemin, en vaak relatief sterk, op de kosten
drukken. Hieruit werd de conclusie getrokken, dat verlaging van kosten slechts bereikt zou kunnen worden door beperking van het grondtransport uitsluitend tot die
terreingedeelten, die van ophoging respectievelijk afgraving veel profyt hebben. Het
project bestaat dan echter niet meer uit de egalisatie van een aaneengesloten terreingedeelte, doch uit een ophoging en afgraving van een aantal niet-aaneengesloten
.terreingedeelten. Deze laatste methode werd aangeduid als „plaatselijke egalisatie .
In hoofdstuk 5werd reedsvermeld,dat in de GelderseValleitot dusverreuitsluitend
demethodevan algehele egalisatiewerd toegepast.
Inhetnavolgendezullennudevoor-ennadelenvanbeideegalisatie-methodennader
worden onderzocht aan de hand van een aantal berekeningen, toegepast op enkele
bestaande terreingedeelten in de GelderseVallei.
•
___
i Voor een omschrijving van dezebegrippen, ziehoofdstuk 1,biz.5
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Het ten behoeve van dit onderzoek gekozen rekenobject omvat een complex van
10 ha, bestaande uit vijf percelen, doorkruist door een smalle insteekweg van een
verharde wegnaar twee boerderijen.
Figuur 57geeft vanditcomplexdehoogtecijferkaart alsmededeperceelsindelingen
deliggingvandeprofielen, dieindefiguren 58 en59zijnweergegeven.Uiteenanalyse
vanfiguur57blijkt, dat dit complex „hypsografisch" geheelpast in het beeld, dat in
hoofdstuk 6vanhetreliefindeGelderseValleiisgegeven.Degrootstehoogteverschillenperperceellopenuiteen van 30tot 145 cm,deterreinhellingligtonder de3%met
uitzonderingvaneenplaats,waareenhellingvanA\ %optreedt.
FIG. 57. Hoogtecijferkaart van de objecten waarvoor alternatieve egalisatieberekeningen zijn uitgevoerd (schaal 1:4000)

g

perceelsnummer / number of field

_____

perceelsgrens / boundary of field
situatie profielen, weergegeven in fig. 58 en
*~c
° position of theprofilesgiven in fig. 58 and 59
SJ»
hoogteligging maaiveld i n m + N . A . P .
ground elevation in m + N.A.P.

A

FIG. 57. Elevation map oftheprojectsfor whichalternative levellingcalculationshave beendone (scale
1:4000)
Het niveau en het verhang van degemiddelde zomergrondwaterstand in dit complex werden vastgesteld met behulp van een graslandvegetatiekaart, waarbij ter plaatse van enkele vegetatie-eenheden
de bijbehorende gemiddelde zomergrondwaterstand werd afgetrokken van de betreffende maaiveldshoogte. Deze werkwijzewerd meeruitvoerig reeds op biz.75 in hoofdstuk 6.2 beschreven.
Bovendien kon tercontrole opeenplaats binnen ditcomplex het niveau van de gemiddelde zomergrondwaterstand66klangsdirectewegwordenvastgestelddoordeaanwezigheidvaneenC.O.L.N.buis1,
waarin gedurende dejaren 1952t/m 1955om deveertien dagen degrondwaterstandwas opgenomen.
1

MetC.O.L.N.-buisisbedoeldeengrondwaterstandsbuis welkeonderauspicienvandeCommissie
Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland isgeplaatst en opgenomen.
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Beidemethoden leidden tot hetzelfde resultaat.
Het verhang van de gemiddelde zomergrondwaterstandslijn Week 5 cm per 100 m van oost naar
west te bedragen.

a. Algehele egalisatie
Allereerstisnu eenalgeheleegalisatietoegepast voor:.
1. depercelen 1 t/m 5ieder afzonderlijk,
2. voor depercelen 1 en2gecombineerd,
3. voor depercelen 3,4en 5gecombineerd,
4. voor hetgehelecomplex.
Deegalisatiewerduitgevoerdmetgeslotengrondbalans,terwijlhetmaaiveldgelegd
werdvolgenseenvlak,evenwijdig aandegrondwaterspiegel.
In tabel 41 wordt aangegeven, welke theoretische oogstdervingen optreden in de
niet-geegaliseerde toestand voor de afzonderlijke percelen en voor de hierbovengenoemdecombinatiesdaarvan.Alsgrondslagvoordezeberekeningen iswederomdein
figuur 41afgebeelde curve gebruikt.
TABEL41. Oogstderving voor egalisatie alsgevolgvan ongelijke ligging t.o.v.de grondwaterspiegel
O p p e r v l a k t e in h a
Area in ha

Perceel/Field

I
2
3..
4
5
1 en 2
3,4 en 5
1 t/m 5

.

3,63
1,93
2,08
1,34
1,03
5,56
4,45
10,01

Bruto-opbrengstderving in % van d e optimale opbrengst v66r
egalisatie
Yield depressionin % of the optimum yield before levelling
te n a t
too wet

te droog
too dry

totaal
total

13,3
3,7
3,4
14,0
11,4
8,9
8,4
9,3

2,0
5,3
4,3

15,3
9,0
7,7
14,0
11,5
12,1
10,4
11,9

0,1
3,2
2,0
2,6

TABLE41. Yielddepressionbeforelevelling causedby uneven groundelevation abovegroundwater level
(see fig. 41)

Uitdezetabelblijkt, datbinnenditcomplexdewaterhuishoudingperperceelnogal
sterk varieert en ook binnen de percelen varieert. Overheersend isde te lageligging,
hetgeen echter een der voorwaarden isvoor het bereiken van enigeffect met algehele
egalisatie.
Indien men nu deze algehele egalisatie uitvoert op de verschillende percelen en
combinaties daarvan, dan ishet resultaat zoalsweergegeven intabel42.
Menzietdatalgeheleegalisatievandeafzonderlijke percelentotzeer onbevredigende resultaten leidt. De percelen 1,4en 5voldoen na egalisatie niet aan de hierboven
gesteldenormvaneenmaaiveldsliggingvan 65cmbovendegemiddeldezomergrondwaterstand. De percelen 4 en 5voldoen zelfs niet aan de landbouwtechnische minimumeisvan 55cm.Bijdepercelen2en3gaatdaarentegen deophogingveeltever.
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TABEL42.Effect van algeheleegalisatie op verschillende percelen en combinaties daarvan

Perceel
Field

1
2. . ..
3. . ..
4. . ..
5. . ..
1 en 2 . .
3, 4 en 5 .
1 t/m 5 .

Hoogte maaiveld
n a egalisatie in c m
boven zomergrondwaterstand
Ground elevation
after levelling in
cm above summer
groundwater level

61
88
84
46
49
71
63
69

Bruto-opbrengstderving in %
v a n d e optimale opbrengst n a
-egalisatie
Yield depressionin % of the
optimum yield after levelling
te n a t
too wet

te droog
too dry

4,0

13,0
11,0

3,0
1,0

4,0
3,0

-

totaal
total

4,0
4,0
3,0
13,0
11,0

3,0
1,0

Effect
van
egalisatie
in%
Effect of
levelling
in %

11,3
5,0
4,6
1,0
0,4
12,1
7,4'
10,9

Grondtransport
in m 3 / h a
Movement
of earth
in mz\ha

\1V2
1527
1536
231
272
1466
1057
1329

1

Kosten
in g l d / h a
\ Costs1 in
Dutch
guilders
per ha

Kosten
in g l d / h a
van 1%
opbrengst
verhoging
Costs in
Dutch
guildersIha
of raising
the yield

2292
2527
2536
1231
1272
2466
2057
2329

1

De kosten zijn gebaseerd op f 1000/havoor het terugzetten van de bovengrond en op transportkosten van f 1per m3
1
In the costcalculation the costof earthmoving hasbeenset at Dutchguilders Iper m3,thecost of
replacing thetopsoilatDutchguilders 1000perha
TABLE42.Effect of complete levellingonanumberofsinglefieldsandonseveralcombinationsof fields

Men ziet voorts.dat bij combinatie van percelen betere resultaten kunnen worden
bereikt en dat - overigensgeheel toevallig- decombinatie van depercelen 1 en 2in een
object tot een optimaal resultaat voert. In overeenstemming met het rekenvoorbeeld
uit hoofdstuk 7.4 liggen de kosten per 1%opbrengstverhoging in de gunstigste gevallen nog boven de f200/ha, terwijl het theoretisch effect van egalisatie op de brutoopbrengst de 12% niet te boven gaat en in de meeste gevallen aanzienlijk lager ligt.
De oorzaak hiervan is,dat de betreffende objecten niet voldoen aan de drie voorwaarden, die op biz. 122werden gesteld.
Aan de conclusies met betrekking tot de algehele egalisatie, zoalsdezein hoofdstuk
7.4 werden geformuleerd en in dit hoofdstuk werden bevestigd, kan nu de volgende
conclusie nog worden toegevoegd:
Bij algehele egalisatie is er in verband met de gesloten grondbalans bij een gegeven
microrelief een vaste samenhang tussen het niveau vanhet maaiveld na egalisatie en de
begrenzing vanhet egalisatieobject.
Stelt men het niveau tevoren vast - en dit zou men eigenlijk moeten doen - dan is
men niet meer vrij in de keuze van de begrenzing. Stelt men de begrenzing te voren
vast, dan heeft men daarmede ook automatisch het niveau van het maaiveld vastgesteld, los van de eisen, die men hieraan zou moeten stellen.
In de Gelderse Vallei werd in de praktijk de begrenzing te voren vastgesteld. Men
koos hiervoor doorgaans de begrenzing van het perceel, zoals in hoofdstuk 5 reeds
werd vermeld.
Het kan daarom geen verbazing wekken, dat het niveau van het nieuwe maaiveld
ten gevolgevan dezewerkwijze in een aantal gevallen niet voldoet aan de eisen, die uit

203
505
551
1231
3180
204
278
214
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landbouwtechnisch oogpunt moeten worden gesteld. Dit is dan ook de oorzaak van
dein hoofdstuk 7gesignaleerdetelageliggingvan het maaiveld bij een aantaluitgevoerde egalisatie-objecten.
Deliggingvanhetnieuwemaaiveldbijalgeheleegalisatiewordtnietalleendoorhet
niveau t.o.v. N.A.P. of t.o.v. de grondwaterstand gekenmerkt maar ook door de
hellingwaaronder hetisgeprojecteerd.
Devraagrijstnu ofheteffect vaneenalgeheleegalisatienietverhoogdzoukunnen
worden door manipulaties met de helling van het nieuwe maaiveld. Het is immers
bekend, dat men soms door een aanpassingvan de helling aan de algemeneterreinconfiguratie aanzienlijkophetgrondtransportvooregalisatiekanbesparen.
Zo geeft b.v. MARR (1954)eeninAmerika ten behoevevanirrigatieprojecten toegepasteberekeningsmethodevoordevaststellingvaneenmaaiveldsliggingnaalgehele
egalisatiemetgeslotengrondbalans,waarbij hetgrondtransport perha,benodigdom
vanhetbestaandereliefeenvlaktemaken,minimaalis.
Dezemethodeisbekend onderdenaam „methodevan degemiddeldeprofielen en
kleinstekwadraten".
Bij deze methode wordt van het maaiveld in twee richtingen loodrecht op elkaar een „gemiddeld
profiel" geconstrueerd uit de rekenkundig gemiddelde hoogtecijfers van raaien, die op regelmatige
afstanden loodrecht op het betreffende profiel staan.
In dealdusverkregengemiddelde profielen vormen degemiddeldehoogtecijfers depunten vaneen
zwerm,waardoor eenregressielijn moetworden geconstrueerd.
De hellingen van de beide regressielijnen kunnen worden berekend door toepassing van een daarvoor bestemde formule.
De ligging van het maaiveld, waarbij het grondtransport minimaal is wordt nu bepaald door de
positie van de beide regressielijnen.
Voor nadere details van dezerekenmethodewordt verwezennaar debetreffende publikatie.

Deliggingvanhetmaaiveldnaeendergelijke egalisatiedientdan echter tochweer
getoetsttewordenaandegesteldelandbouwtechnischeeisen.
Ten einde eenindruk tekrijgen van de situatiewelke ontstaat, indien eenalgehele
egalisatiewordt uitgevoerdmet eenvoorvlakleggingminimaalgrondtransport,werd
de door MARR beschreven rekenmethode toegepast op een der hiervoor reeds gebruikte rekenobjecten.
Uitgekozen werd de voor algehele egalisatie zeer gunstige combinatie van de percelen 1 en2.
In figuur 58 is op een profiel aangegeven hoe het maaiveld voor egalisatie en na
egalisatievolgensdezetweetevergelijken methodenligt.
Intabel43ishetresultaatvandezevergelijkingweergegeven.
Debesparingophetgrondtransportiszeergroot,hetwordtdoordetweedemethode
gereduceerdmet 50%.Uittabel43enfiguur 58blijkt echter,dat het strevennaarbesparing opgrondtransport inditvoorbeeldgeheelin strijd ismet denormen, waarop
een verbetering gebaseerd moet worden. Men komt via deze methode zelfs tot ontgravingen opterreingedeelten,diereedsbenedendelandbouwtechnischeminimumeis
van55cmliggen.
Er wordt op deze wijze iiKde ongunstige en ongelijke waterhuishouding van dit
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FIG. 5$. Profiel A-Bmet liggingvanhet maaiveld vooregalisatieenna algeheleegalisatie volgens de
in tabel 43 weergegeven alternatieven

maaiveld voor egalisatie
ground elevation before levelling
maaiveld o n d e r helling 5 cm/100 m
(// gem. z o m e r g r o n d w a t e r s t a n d )
grade line with slope of 5 cmjlOO m
(parallel with mean summer groundwater level)
maaiveld n a egalisatie m e t m i n i m a a l grondtransport (meth. M a r r )
grade line after minimum movement of
earth in levelling (method of Marr)
gemiddelde z o m e r g r o n d w a t e r s t a n d
mean summer groundwater level

FIG. 58. Profile A-B with ground elevation (in m + N.A.P.) .before and after complete levelling
according to the alternativesgivenintable43
TABEL43.Vergelijking vanheteffect opdebruto-opbrengst endekostenvoor2egalisatiemethoden
Bruto-opbrengstderving in %
v a n o p t i m a l e cpbrengst
Yield depressionin % of
optimum yield

Toestand voor egalisatie
Before levelling
Toestand na egalisatie onder
helling 5cm/100 m
After levellingwith a grade of
5 cm/100 m
Toestand na egalisatie met minimaal grondtransport
After levelling with minimum
movementofearth

Effect
in%
Effect
in %

Grondtransport
in m 3 / h a
Movement
of earth
in m3lha

Kosten
in g l d / h a
van 1 %
opbrengstKosten 1
in g l d / h a
verhoging
Costs in
Costs1
in Dutch
Dutch
guilders^ha guilders1
ha of raising
the yield
1%

te n a t
too wet

te droog
too dry

totaal
total

8,9

3,2

12,1

-

-

-

12,1

1466

2466

204

7,6

2,8

10,4

1,7

777

1777

1045

1
De kosten zijn wederom gebaseerd op f 1000/ha voor het terugzetten van de bovengrond en op
kosten voorgrondtransport vanf 1 perm3
1
Thecost of replacing the topsoilhasbeenset at Dutchguilders1000jha, the cost of earthmoving
atDutchguilders1/m3

TABLE43.Comparisonoftheeffectontheyieldandthecostsfor twolevellingmethods

objectgeennoemenswaardigeverbetering gebracht. Bovendien kost dezegeringe verbetering het veelvoud van die,welkebij deeerstemethodewerd verkregen.
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Niettemin kan desituatie op andere objecten anders zijn enmenzaldaarom steeds
moeten nagaan, of een kleine wijziging van de helling van het maaiveld leidt tot bijvoorbeeld een iets minder resultaat en veel lagere kosten, waardoor de verhouding
van baten enkosten gunstiger wordt.
Uit hetbovenstaandevoorbeeld blijkt, dat bij algeheleegalisatiedekosten per 1 %
opbrengstverhoging, behalve van het niveau, ook afhankelijk kunnen zijn van de
hellingvanhetnieuwemaaiveld endateenbesparing opgrondtransport door eengewijzigde helling niet altijd samengaat met een gunstiger verhouding van baten en
kosten.
Devaststelling van de hellingvan het nieuwe maaiveld bij algehele egalisatie dient
dus niet zonder meer gebaseerd te zijn op minimaal grondtransport, maar op een
optimale verhouding van baten en kosten, echter met inachtneming van de gestelde
landbouwtechnische minimumeisen.
Dit vereist, mede in verband met de noodzaak de grondbalans steeds gesloten te
houden,vooriederafzonderlijk egalisatie-object nogalwattijdrovend rekenwerk. De
verschillen in landbouwkundig effect en kosten,van de verschillende alternatieven
kunnen echterzogrootzijn, datmen,indienalgeheleegalisatiewordttoegepast, deze
berekeningen toch niet achterwege kan laten zonder een groot risico van te hoge
kosten en/of te gering effect.
b. Plaatselijkegalisatie
Ter vergelijking van de methode van plaatselijke egalisatie met die van algehele
egalisatie is op tweecombinaties van percelen, teweten depercelen 1 en2en de percelen 3, 4 en 5 een egalisatie uitgevoerd, gericht op ophoging van te lage perceelsgedeelten volgens bepaalde normen, waarbij de hiervoor benodigde grond zoveel als
landbouwkundig toelaatbaar iswordt ontleend binnen het object.
Alsnormvoor detoelaatbare hoogte tot waar het hogere terreingedeelte mag wordenafgegraven, isgekozen 75cm.Dereden hiervooris,dat hetweinigzinvollijkt om
een te hoog gelegen terrein zover af te graven, dat het te laag komt te liggen. Het
maaiveld terplaatsevanophogingenafgraving iswederomgelegdondereenverhang
van oostnaarwestmet 5 cmper 100m.
Bij depercelen 1 en2moestinverband met debenodigde hoeveelheid grond voor
ophogingvanhetlageterreingedeeltetot 55resp.65cmhethogeterreingedeelteworden afgegraven tot 92 resp. 77cm. De benodigde grond kon hier geheel binnen het
object worden ontleend. Bijdepercelen 3,4en 5moestvoor ophogingtot 55cm het
hoge gedeelte tot 97cm worden afgegraven. Bij ophoging tot 65cm moest worden
afgegraven tot detoelaatbare hoogte van 75cm enmoest voorts nog 1216m3, dat is
ruim20% vandetotaal benodigde grond,buiten het object worden ontleend.
Deresultaten van deberekeningen zijn weergegeven intabel44,waarbij wordt opgemerkt, dat ten behoeve van de vergelijkbaarheid van deze resultaten met die van
algehele egalisatie, de hoeveelheden grondtransport, dekosten, de oogstdervingen en
het effect van egalisatie betrokken zijn op degehele oppervlakte van de betreffende
objecten, dusnietuitsluitend opdeafgegraven enopgehoogde oppervlakten.
Infiguur59isvoorbeidecombinatiesvanperceleninprofielen aangegeven,hoehet
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FIG. 59. Profielenmetliggingvannetmaaiveldvoorennaplaatselijkeegalisatievolgensdein tabel44
weergegeven altematieven.ProfielABheeft betrekking op depercelen 1 en2, profielCDop
depercelen 3,4en5

- • - • - •

maaiveld voor egalisatie
ground elevation before levelling
maaiveld na plaatselijke egalisatie bij ophoging tot 55 cm
grade line after levelling with cuts and fill., separated by untouched areas with fills up to55 cm above mean summer groundwater level r
maaiveld na plaatselijke egalisatie bij ophoging tot 65 cm
grade line after levelling with cuts and fills, separated by untouched areas with fills upto65cm above mean summer groundwater level
gemiddelde zomergrondwaterstand
groundwater level
mean summer

FIG. 59. Profileswithgroundelevation {inm +N.A.P.) beforeandafterlevellingaccordingtothealternativesgiveninTable44.ProfileAB referstofields1 and2; CDtofields3,4 and5

maaiveld nadeze plaatselijke egalisatie bij ophogingen tot55 respectievelijk 65 cm
komt teliggen.
Hetintabel44vermelde „effect" iswederomberekend alshetverschiltussen totale
oogstderving na egalisatie entotale oogstderving voor egalisatie, zoals vermeldin
tabel 41, een en ander voor debetreffende combinatievan percelen.
Bij ophoging tot 65cm op de percelen 3,4en5zijn extra-kosten van f1perm3
opgevoerdvoorderuim 1200m3dievanbuitenhetobjectmoetenworden aangevoerd.
Dit isuiteraard geschied inverband met een vermoedelijk iets grotere transportafstand.
Heteffect vandezeafgraving buitenhetobjectisechterbuitenbeschouwinggelaten,
zodat strikt genomenindit gevalhet totale effect van plaatselijke egalisatie nog iets
hoger kan zijn.
Overigensmoeteropgewezenworden,datslechtstenbehoevevande vergelijkbaarheid van de beide egalisatiemethoden indit rekenvoorbeeld devoor ophoging benodigdegrondzoveelmogelijk binnen hetcomplexisontgraven. Ookals gevolghiervan
ishet effect van deontgravingnogniet optimaal, zodat het totaleeffect van deplaatselijke egalisatieinditrekenvoorbeeldnadeligisbeiinvloed.
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TABEL 44
Ophoging
tot
Level of
the fills
above
groundwater level

Effect van plaatselijk egalisatie
Oppervl.
ophoging
en
afgraving
'n h a
Area oj
cuts and
fills
in ha

Bruto-opbrengstderving in % v a n
de optimale opbrengst n a p l a a t selijke egalisatie
Tield depressionin % of the optimum
yield after levelling
te n a t
too wet

Percelen'. en IjField i 1 and2
3,3
55cm
4,22
1,0
65cm
4,98

te droog
too dry

Effect
in%
Effect
in %

totaal
total

1,8
0,4

5,1
1,4

7,0
10,7

Percelen.3 , 4 en5/F/e Ids 3,4 anc 15
4,8
55cm
3,16
1,4
1,6
65cm
4,17

6,2
1,6

4,2
8,8

1
1

Grondtransport
in m 3 / h a
Movement
of earth
in rrpfha

652
1131
510
1187

Kosten 1
in g l d / h a
Costs1 in
Dutch
guilders
per ha

Kosten v a n
1% o p b r .
verhoging
in g l d / h a
Costs in
Dutch
guilders/ha
of raising
theyield 1%

1412
2029

202
190

1220
2397

286
272

Zienoot tabel 40
See notetable40

TABLE44.EffectoflevellingwithcutsandJills,separatedbyuntouchedareas

Inwerkelijkheiddientmenzichbijdezemethodegeheellos temakenvan een bepaalde
omgrenzing vaneenobject.Uitgaande vanophoging volgens eenbepaalde norm dient
men eerstna te gaan, waarenhoeveel gronder benodigd is en vervolgens geheel los
hiervannategaan,waardezegrondmetdeminstekostenenjofhet meestevoordeelontgraven dientte worden.
Bij hetvaststellen van deterreingedeelten waar men degrond wilontgraven, moet
menvan devolgende overwegingen uitgaan:
1. Men dient de grond daar te ontgraven, waar de prijs per m3 te ontgraven en te
transporteren grond zolaag mogelijk is.
Dit betekent dat men:
a. degrond zo goedkoop mogelijk moet kunnen ontgraven, dusin grote hoeveelhedenopgeconcentreerde plaatsen. Menmoetdusterplaatsehetmaaiveldniet
metenkelecentimetersdochmeteenaantaldecimetersverlagen.
b. de transportafstand zo kort mogelijk en de transportweg zo gunstig mogelijk
moetkiezen.
2. Het bodemprorlel ter plaatse van de ontgraving dient van deze ontgraving zoveel
mogelijk profijt te ondervinden, althans geen schade te lijden. Het meeste profijt
bereiktmenindien eensterkverdrogendehoogtemeteenuitgesproken oerbank in
hetprofiel, na afgraving isgewijzigd in eent.o.v. het grondwater optimaalgelegen
terreingedeelte met een ongestoord bodemprorlel.
Mendient zich echter te realiseren, dat ontgraving van grond soms ook nadelige
gevolgen kan hebben, b.v.indien alsgevolg van de ontgraving een dndoorlatende
leembank,zoalsbeschreven opbiz.48,tedichtonder hetnieuwemaaiveld komtte
liggen.
3. Indien ten behoeve van het samenvoegen van te kleine en/of te onregelmatigge-
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vormdepercelenterreingedeelten moetenwordenverlaagd, zonder dat aan de vrijkomende grond eenbeterebestemming kan worden gegeven, dan dient men uiteraard devoor ophogingbenodigde grond daar teontgraven, waar menuit oogpunt
van kavelvorm en kavelafmetingen bij een afgraving het meesteprofijt heeft. Met
eenzelfde verplaatsing van grond bereikt men dan gelijktijdig grondverbetering en
verbetering van de landinrichting.
4. Dekwaliteitvandeaantevoerengrondmoetaanbepaalde eisenvoldoen. Menzal
bijvoorbeeld bij voorkeur niet een laaggelegen humeuze grond met sterk humeus
zand ophogen.
De vier hierboven omschreven doelstellingen zullen zelden tegelijk verwezenlijkt
kunnen worden, somszullen zezelfs controversieel zijn.
Menzaldaaromvooriederprojectweeropnieuw moeten nagaan, welk compromis
er nagestreefd dient te worden, met inachtneming van bepaalde tevoren gestelde
normenenmenzalincomplexesituatiesnietontkomenaandenoodzaakdekeuzevan
ditcompromisopeenaantaluitgewerktealternatieventebaseren.Inhetbijzonder kan
men met plaatselijke egalisatie bij uitvoering in ruilverkavelingsverband van overtollige grond die beschikbaar is door aanleg van nieuwe wegen en/of waterlopen een
economischgebruik maken.
Erkunnenenkeleredenenzijn,waaromonderbepaaldeomstandigheden toepassing
van plaatselijke egalisatie niet mogelijk of onjuist zou zijn:
1. Metplaatselijke egalisatiewordt nietvoldaan aan eisenennormen met betrekking
tot de „vlakheid" van eenperceel.
2. Deprijs per m3grondverzet wordt door bepaalde oorzaken tehoog.
3. Het systeem van plaatselijke egalisatie grijpt vaak over bestaande perceels- en
eigendomsgrenzen heen endit kan tot onoverkomelijke moeilijkheden leiden.
Ad 1.Bijgrondverbeteringsplannen ontbreektnogaltijdeenomschrijvingvandevereiste„vlakheid"
van het maaiveld. Men kan eisen dat het maaiveld „vlak" ligt.Dan is inderdaad algehele egalisatie
deenigemethode waarmede aan dezeeiskan worden voldaan.
Menkan devereistevlakheid 66k omschrijven als„zovlak,datmechanische bewerkingvan denog
resterende hoogteverschillen geen enkelebelemmering ondervindt".
Dezeeiskanmentendeleconcretiserendoor eenmaximaaltoelaatbarehellingvoorteschrijven van
b.v. 1op 30 a 50, hetgeen neerkomt op een helling van 2 a 3 % .Als regel zal een dergelijke eis wel
voldoende zijn. Zoals op biz. 165reedswerd uiteengezet,zal dan in eengebied alsdeGelderse Vallei
de terreinhellingzeldenaanleiding geventot denoodzaak van algeheleegalisatie.
Ad 2. Een van de bezwaren van algehele egalisatie is dat vaak de bovengrond wordt teruggezet
voor een zeer geringe ophoging en/of afgraving. Men verplaatst bierdoor grond die per m3 relatief
duur isenbovendien weinigeffect sorteert.
Dekostenvangrondtransport wordenechternietalleenbepaald door dehoeveelheden grond, doch
ook door de transportafstanden. Bijplaatselijke egalisatie zouden detransportafstanden in bepaalde
gevallen zo groot kunnen worden, dat het voordeel van minder grondtransport wegvalt tegen het
nadeel Van duurder grondtransport. Hetzelfde kan zich voordoen, indien de afzonderlijke terreingedeelten die voor ophoging en/of afgraving in aanmerking komen zo klein en/of zo talrijk worden
dat om die reden de prijs per m3 grondverzet zeer hoog wordt. In beide gevallen zou men dan met
algeheleegalisatiewellichtvoor minder kosteneengelijk of beter effect kunnen bereiken.
In deGelderseValleiliggendehogeenlageterreingedeelten zodoor elkaarverweven,zoalsook uit
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bijlage 2 blijkt, dat men de benodigde grond voor ophoging zelden over grote afstanden behoeft te
vervoeren.
Ad 3. Ten slotte zal men met plaatselijke egalisatie,indien men hieruit allevoordelen wil trekken,
ineenaantal gevallen overbestaandeperceels-eneigendomsgrenzen heenmoetengrijpen. Voorzover
dithetgevalis,envoorzover hierbijverschillendeeigenaren moeten worden betrokken, kan men deze
methode danvrijwel alleen inruilverkavelingsverband toepassen.

c. Vergelijking van demethode vanalgehele metdievanplaatselijke egalisatie
Voor een vergelijking van beide methoden is het nodig te letten op de baten, de
kostenendeverhoudingtussenbatenenkosten.
De landbouwkundige baten ontstaan door een verschil tussen de toestand voor
egalisatiemetbepaalde gebreken endetoestand na egalisatie, waarbij dezegebreken
inmeerdereofminderematezijn opgeheven.
Uit het in hoofdstuk 7besproken onderzoek naar de landbouwkundige betekenis
van egalisatie is gebleken, dat in de Gelderse Vallei de gebreken vooral veroorzaakt
worden door detelaaggelegenperceelsgedeelten, endat dezegebrekeneentweeledig
karakter dragen:
a. Lageperceelsgedeeltenoefenenviademindergunstigegrondwaterstand een directe
nadelige invloed uit op deproduktie van het grasland.
b. Lageperceelsgedeelten leiden om verschillende redenen, die op biz. 147vermeld
zijn, tot een gedwongen extensieve exploitatie van het gehele grasland perceelen
hebben daardoor ook indirecteen nadelige invloed op de produktie. Deze indirecte invloed is, gerekend over het gehele perceel, blijkens de resultaten van
het onderzoek veel groter dan de directe invloed. Bovendien bleken deze lage
perceelsgedeelten ook deproduktiekosten nadelig te kunnen bei'nvloeden.
Tenaanzienvanpuntablijkt uittabel42,datbijalgeheleegalisatievandepercelen
1 en 2 een theoretisch effect op debruto-opbrengst wordt verkregen van 12,1%bij
een maaiveldsliggingvan 71cmboven degemiddelde zomergrondwaterstand.
Bijdepercelen3,4en5bedraagtheteffect7,4%bijeenmaaiveldsliggingvan63cm.
Bijdepercelen 1 en2voldoetdemaaiveldsliggingdus(toevallig)aaneenvrijzware
eis,bijdepercelen 3,4en5aaneenlagereeis.
Uit tabel 44blijkt voorts, dat bijplaatselijke egalisatie voor ophoging van de lage
perceelsgedeelten tot 55 en 65 cm bij de percelen 1en 2 het theoretisch effect 7,0
respectievelijk 10,7%bedraagt enbijdepercelen 3, 4en5,4,2respectievelijk 8,4%.
Bij depercelen 1 en2liggen dekostenper ha voor plaatselijke egalisatie bij ophogingtot55en65cmrespectievelijk 43en 18%lagerdanbijalgeheleegalisatie, waarbij
hetmaaiveld echter op71cmkomt.
Bijdepercelen 3,4en5liggendekostenvoorplaatselijke egalisatiebijophogingtot
55 en 65 cm, respectievelijk 40% lager en 16% hoger dan bij algehele egalisatie,
waarbij het maaiveld op 63cmkomt.
Dekosten per 1%opbrengstverhoging zijn bij plaatselijke egalisatie ietslager dan
bij algeheleegalisatie.
Alsmenuitsluitend deonder abedoeldedirecteinvloedvan egalisatie opdebruto-
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opbrengst en de kosten per 1 %opbrengstverhoging als maatstaf hanteert, ontlopen
bijdeze voorbeelden de beide egalisatie-methoden elkaar weinig. Wei moet worden
opgemerkt,dat zowelhettheoretisch effect alsdekosten per 1 % opbrengstverhoging
bij toepassing van algehele egalisatie bijna altijdmindergunstig zijn dan in dehiergebruikte voorbeelden, zoalskan blijken uit detabellen 18,19en42alsmedeuit figuur
46. De reden hiervan is, dat bij algehele egalisatie zelden wordt voldaan aan de op
biz. 122 genoemde drie voorwaarden. Bij deze voorbeelden wordt het verschil in
effect veroorzaakt doordat bijplaatselijke egalisatie voorafandereeisenaandeligging
van het maaiveld zijn gesteld dan bij algehele egalisatie achterafgerealiseerd blijken
te zijn. Deze eisen blijken echter een sterke invloed te hebben op dekosten van deze
egalisaties.Verzwaringvan deeisvoorophogingvan55cmtot 65cmleidttotkostenverhogingen van 50-100%.
Ditnuisvangrootbelanginverbandmetdeopbiz.179onderbgenoemdeindirecte
invloeden van lage perceelsgedeelten op deproduktie en de produktiekosten van het
grasland. Immers, men bereikt eenveelgroter landbouwkundig effect indien men de
onderbgenoemdenadeligeinvloedenkanopheffen dandeonderagenoemdenadelige
invloed.
Voor een beoordeling van de landbouwkundige baten van egalisatie is daarom
doorslaggevend, in hoeverre de hierboven onder b genoemde nadelige invloeden verminderd of weggenomen worden. Deze nadelige invloeden hangen echter bij een
gegevengrondwaterstand enerzijds afvandewijzevangraslandexploitatie, anderzijds
van debodemgesteldheid (humus- en slibgehaltevan debovengrond).
Bij de gekozen voorbeelden kan niet vastgesteld worden in welkemate de onder b
genoemde nadelige invloeden zich voordoen enin welke mate deze door deverschillende alternatieven worden opgeheven. Op biz. 165werd reeds gewezen op het ontbrekenvan kennisin dit opzicht. Mendient echteriederproject af testemmen op die
eisen en normen, die voor dit project noodzakelijk zijn, om de onder b genoemde
nadelige invloeden op te heffen. Afhankelijk van bodemgesteldheid te verwachten
exploitatiewijze kanmennumeerofmindervergaanindezeeisen.
Hetgrotevoordeel van demethode vanplaatselijke egalisatie isnu,datmenvrijis in
dekeuzevan dehoogteligging vanhetnieuwemaaiveld.
Alsgevolghiervankandeopzetendebegrenzingvaneenprojectwordenbepaalddoor
speciaalvoor ditproject testellenlandbouwtechnische minimumeisen en cultuurtechnischenormenmetbetrekking totdemaaiveldsligging.Erkanduseenlogischverband
gelegdwordentussendoelstellingenwerkwijze.
Bij de methode van algehele egalisatie kan daarentegen veel moeilijker rekening
gehoudenwordenmeteisentenaanzienvanmaaiveldsligging.Doorhetvoorafmoeten
vaststellen van debegrenzingvan het object ismen bij dezemethode niet meer vrij in
dekeuzevandehoogteliggingvan hetmaaiveld t.o.v. hetgrondwater enmenkan het
plandaarom nietafstemmen opbepaaldenormen.
Ten aanzien van de terreinhelling wordt bij algehele egalisatie bovendien stilzwijgend uitgegaan van de alsregelveelte zware eis,dat binnen een perceel vrijwel geen
hellingmagwordentoegelaten envoorhetbodemprofielwordt zondermeer uitgegaan
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vandeeveneensvaakveeltezwareeis,dat over degeheleoppervlaktevanhet object
profielverbetering moetworden toegepast.
Indien echter bij algehele egalisatie de begrenzing van het object niet leidt tot een
ongunstigeliggingvan het maaiveld t.o.v. degrondwaterstand en overigens voldaan
wordt aan de opbiz. 122gestelde drievoorwaarden, kan hetlandbouwkundig resultaat bij dezemethodegoedzijn, zoalsook geblekenisin hoofdstuk 7.Menkiest dan
echter onbewust voor een opzet waarbij aan zeer hoge en vaak nodeloos hoge eisen
wordtvoldaan.
Met plaatselijke egalisatie kan men desgewenst ditzelfde resultaat bereiken, echter
pasnadat menbewusthogeeisenheeft gesteld. Steltmendeeisenlager, danbiedt de
methode van plaatselijke egalisatie demogelijkheid om minder vergaande eisen ook
voor aanzienlijk lagerekosten per ha te realiseren. Dit isvooral van grote betekenis
indienmetdezemindervergaandeeisentocheenevengoedresultaatwordtbereiktals
metdeverdergaandeeisen.Dit ishet gevalindienmetlager gestelde eisen deopbiz.
179sub.bgenoemdenadeligeinvloedenwordenopgeheven.
Als conclusie uit het voorgaande kangesteldworden, dat behoudens deop biz.178
genoemde beperkingen, met demethode vanplaatselijke egalisatie meer uiteenlopende
landbouwkundige doelstellingen van degrondverbetering beterenjofgoedkoper kunnen
wordengerealiseerddanmetdemethode vanalgeheleegalisatie.
8.4. DE SAMENHANG VAN GRONDVERBETERING METANDERE
CULTUURTECHNISCHEWERKEN

Bijhetontwerpenvaneengrondverbeteringsplan dientsteedsonderzochtteworden
inhoeverreereensamenhangbestaatmetanderecultuurtechnischewerken,diegelijktijdig ofmogelijk indetoekomstwordenuitgevoerd.
In het bijzonder bestaat er vaak een nauwe samenhang met verbeteringen'in de
waterhuishouding en met verbeteringen van deverkaveling en de ontsluiting.
a. Desamenhangmetde waterhuishouding
Een telageliggingvan het maaiveld t.o.v. degrondwaterstand kan in beginselop
drie manieren worden verholpen:
1. maaiveldverhogen,
2. grondwaterstand verlagen,
3. combinatievan 1en2.
Vooreenmaaiveldsverhogingvan10cmdient 1000m3perhagrondtewordenaangevoerd,terwijldanbovendiennogvaak2000m3bovengrondmoetwordenverplaatst.
Dekostenhiervanzijnf2000af2500perha.
Eenverlagingvan degrondwaterstand metenkeledecimeters kost alsregelminder
danf 1000perha.
Alvorens dus tot ophoging tebesluiten dient vast te staan, dat hetzelfde effect niet
geheel of ten dele met grondwaterstandsverlaging kan worden bereikt, zonder hiermedeanderebelangente schaden.
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Inverband hiermedemoetiniedergrondverbeteringsplan altijdeenanalysegegeven
worden:
1. Vandeafwatering endeontwatering,en
2. van de wijzigingen die hierin kunnen of dienen te worden aangebracht, nu of in
detoekomst.
Doordat men zich aan deze regelin depraktijk niet altijd houdt, komt het nog al
eensvoor, dat in gebieden met slechteafwateringstoestanden en/of met onvoldoende
ontwatering,nodelooskostbareinvesteringenplaatsvinden.
Vaak zal men aan de gestelde normen t.a.v. demaaiveldsligging boven het grondwater kunnen voldoen door een combinatie van ophoging enverlaging van de grondwaterspiegel.
Eenindruk van degrotekostenbesparingen, diemenmet eendergelijke combinatie
kan bereiken, wordt gegeven door tabel 40 en figuur 53, waarop men enerzijds de
kosten van ophoging ziet toenemen met deverzwaring van deeisen, doch gelijktijdig
bij een bepaalde eis de noodzaak en de kosten van ophoging ziet afnemen bij overeenkomstige verlagingen van de grondwaterstand.
Indien gelijktijdig verbetering van de waterhuishouding en van de grond plaats
vindt, zoals b.v. in een ruilverkaveling, dan is er somsna het graven van het nieuwe
enhet dempenvan het oudeafwateringssysteem nogeenoverschot aan grond. Indien
men deze grond voor ophoging gebruikt, behoeft men niet elders speciaal voor dit
doel grond te ontgraven en daartoe bovendien eerst nog ter plaatse van de afgraving
debovengrond teverplaatsen.
Somskan het aanbevelingverdienen degeprojecteerde peilen in deleidingen lager
te kiezen. Enerzijds vermindert hierdoor de hoeveelheid voor ophoging benodigde
grond en anderzijds wordt gelijktijdig de hoeveelheid voor ophoging beschikbare
grondvergroot. Menbei'nvloedtdandegrondbalansineengunstigerichting.
Indien nu deextra-kosten van verlagingvan depeilen aanzienlijk geringer zijn dan
debesparingen opdekostenvoor ophoging,wat overhetalgemeen hetgevalzal zijn,
terwijl overigensaan allegesteldeeisenwordtvoldaan,danisuiteraard een dergelijke
werkwijze aan te bevelen. Men kan dit echter alleen vaststellen op grond van enkele
uitgewerkte alternatieve plannen, waarbij bovendien moet worden nagegaan, in hoeverre door debedoelde peilverlaging geen andere belangen worden geschaad.
b. Desamenhangmetdeverkavelingendeontsluiting
Voor deverkaveling endeontsluiting van eengebied met eenrelief, zoals dit in de
GelderseValleiwordt aangetroffen, isvangroot belangdeop biz. 90vermelde en in
in figuur 29a grafisch weergegeven conclusie, dat binnen rechthoekige objecten van
toenemendeoppervlakteophettraject 1-10haeensterketoenameoptreedtvanhoogteverschillen en daardoor ook van verschillen in bodemgesteldheid en gebruiksmogelijkheden vandegrond.
Deaanpassing van de perceelsindeling in dit gebied is vaak gegaan ten koste van
vorm,afmetingen en/ofontsluitingvandepercelen.Ook oude wegen zijn vaak aangepastaan het relieftenkostevan eendoelmatigtrace.
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Indienmideverkavelingendeontsluitingvandergelijkegebiedenwordtverbeterd,
danzullen,uitsluitendalsgevolg vangewijzigdeperceelsgrenzenenwegtracesbinnende
nieuwgevormdepercelenontoelaatbare verschilleninhoogteliggingvanhetmaaiveld
en in bodemgesteldheid optreden, die het noodzakelijk maken om egalisatiewerken
uittevoeren.Zoalsinhoofdstuk 2reedswerdvermeldzijnhetvooraldezeegalisaties,
die in sommige ruilverkavelingsgebieden aanleiding geven tot hoge kosten van de
kavelinrichtingswerkzaarnheden.
Dergelijkeegalisatiesworden dusmeteengeheelandere doelstelling uitgevoerd dan
de tot dusverin dit onderzoekbesproken egalisaties, dievooralgerichtwaren op het
ophogenvantelageperceelsgedeelten.
Door de aard van het relief vertonen deze beidevormen van egalisatie echter een
nauwe samenhang, welke gedemonstreerd kan worden aan de hand van enkele gegevens, die betrekking hebben op het reeds meer besproken complex Esvelderbeek
van 110ha.
Uittabel40bleekdatvoorophogingvantelageterreingedeeltentot65cmbovende
gemiddeldezomergrondwaterstandruim42000m3grondnodigis.
Gaat menna,waargrond ontgravenkanwordenensteltmendaarbij alsnorm, dat
het maaiveld door ontgraving tot hoogstens 85 cm boven de gemiddelde zomergrondwaterstand magwordenverlaagd, danblijkt binnenditcomplexca. 195000m3
grondbeschikbaar tezijn, hetgeendusruim4 x zoveelisalsvoor ophogingnodigis.
Laatmendeterreingedeelten,waarminderdan20cmgrondontgravenkanworden,
buiten beschouwing, dan blijft tochnog 177500m3voor ontgravingbeschikbaar. Er
isinditgebieddussprakevaneenpositievegrondbalans.
Figuur 60toont deliggingvandevoor ontgravinginaanmerkingkomendeterreingedeelten.
Uithetkaartbeeldblijkt,datdezevoornamelijk geconcentreerdzijninenkelehogere
bouwlandpercelen, dietendeleongunstigevormenenafmetingen vertonen.
Menkandustenbehoevevandeophogingvandetelageterreingedeelteneenkeuze
doen ten aanzien van plaats,waar debenodigde grond ontgraven dienttewordenen
menkanzichdaarbijlatenleidendoordeverschillendeoverwegingen,diehiervoor op
biz. 177 en 178 werden geformuleerd. Aangezien deze hogere bouwlandcomplexen
veel meer grond bevatten dan voor ophoging van te lage plekken benodigd is, kan
men deze grillig gevormde terreinhoogten dus slechts zeer ten dele opruimen door
middelvanophogingvantelageplekken.
Menzaldaaromdezehogerebouwlandpercelen, indienzijnietvoldoenaanbepaaldeeisenvanvormen/of afmetingen ofdoor eenge'isoleerdeliggingmoeilijk ontsloten
kunnen worden, uitsluitend in verband met de verkaveling en/of de ontsluiting zodanig moeten afgraven, dat zij met de omringende lagere terreingedeelten in een
perceelkunnenwordenopgenomen.
Hiertoe zullen echter vaak kostbare egalisaties moeten worden uitgevoerd. Een
indruk van de kosten van een dergelijke „kavelinrichting" bij een microrelief, zoals
ditin deGelderseValleiveelvoorkomt, werdverkregen met onderstaand fekenvoorbeeld.

'.
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FIG. 60. Object Esvelderbeek
Terreingedeelten waar meer dan 20cm grond kan worden ontgraven, terwijl na ontgraving
hetmaaiveld dannogminstens85cmbovennet grondwaterligt

FIG. 60. Project Esvelderbeek
Partsoftheterrain wheremorethan20cmsoilcanbeexcavatedwhileleaving afterexcavation
theground elevationat least 85 cm abovethe meansummergroundwater level

In het Z.W. gedeelte van het complex van 110ha liggen, zoals uit de hoogtekaart
blijkt, een drietal bouwlandpercelen met ongunstige vorm, afmetingen en ligging
t.o.v. het omringende grasland.Zoumennutenbehoevevaneendoelmatigeverkavelingen een betere ontsluiting binnen het opbijlage 3omlijnde gebied ter grootte van
16haalleontoelaatbarehoogteverschillen willenelimineren,dankanmendaarbij nog
op verschillende manieren tewerk gaan.
1. Algehele egalisatie van dit gehelecomplexvan 16ha, waarbij het nieuwe maaiveld
onder hellingvan1\ cm/100mevenwijdig aan hetfreatisch niveauwordtgelegd.
2. Splitsing van dit complex in 3percelen van respectievelijk 6, 6en4ha, zoals aangegevenopbijlage3.
Algeheleegalisatie van deze 3 percelen I, II en III, wederom met het maaiveld
evenwijdig aan de grondwaterstand.
3. Algehele egalisatievan 3 percelen doch met een maaiveldsligging, waarbij het
grondtransport zogeringmogelijk is,metinachtneming van deeis,dat het nieuwe
maaiveld minstens75cmbovendezomergrondwaterstand moetliggen,in verband
metdebestemmingvandezegrond tot bouwland.
4. Plaatselijkeegalisatie van percelen I, II en III, zodanig dat het nieuwe maaiveld
a.minstens 75cm boven dezomergrondwaterstand ligt, enb.in het nieuwe maaiveldgeenhellingenoptreden,steilerdan1:50.
Intabel45wordthetresultaatvandeze4alternatieveberekeningen weergegeven.
Uitdezetabelblijkt, datmethetlaatste alternatief van plaatselijke ophoging en afgraving ten opzichte van de drie andere methoden een aanzienlijke besparing wordt
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TABEL45.Alternatieveegalisatiemethoden tenbehoevevandesamenvoegingvanpercelen
Alternatief
no.
Alternative

Egalisatiemethode
Method oflevelling

1

Algehele egalisatie, maaiveld evenwijdig aan freatisch
vlak
Completelevelling, gradelineparallelwith groundwater
table

2

Algehele egalisatie, maaiveld evenwijdig aan freatisch
vlak
Completelevelling, gradelineparallel with groundwater
table

3

4

Algehele egalisatie, minimaal grondtransport. Laagste
perceelsgedeelte minstens 75cm boven gemiddelde zomergrondwaterstand
Completelevelling, minimummovementofearth.Lowest
partofthefieldatleast75cmabovemeansummergroundwatertable
Plaatselijkeophogingenafgraving,zodanigdat
a. laagste plek 75 cm boven gemiddelde zomergrondwaterstand,en
.b. grootstehelling1:50
Cutsand fills, separatedby untouched areas.
a. lowerpartsofthefieldfilledupto75cmabovethemean
summergroundwaterlevel
b. existingslopestoleratedupto1:50

Percelen
Fields

Grondtransportinm3/ha
Movementof
earth innfijha

IenIIenIII
tezamen
together

2386

I
II

in

2700
2141
1841

gem./mean

2283

I
II
III

1906
1940
1345

gem./mean

1780

I
II

294
1285

III

383

gem./mean

682

TABLE45. Alternativemethodsoflevellingwith the objectofjoiningfieldstogether

verkregen, maar dat dan toch nogvoor de „rationalisatie" van dit complex eengemiddeldgrondtransport van ca.682m3/hanoodzakelijkis.
Ditkomtneeropeeninvesteringvanf 1500af2000per ha.
Voordezeinvesteringwordt weinigof geenverhogingvan debruto-produktie verkregen,hetrisico bestaat zelfs, dat op de hogere terreingedeelten de bruto-produktie
ten gevolgevan deegalisatiewerkzaamhedenvermindert of tijdelijk vermindert.Deze
investeringisdusuitsluitendnodigompercelenvanbeterevormenafmetingen teverkrijgen alsmede demogelijkheiddeontsluitingteverbeteren.
Hetvoorgaandeleidttotdeconclusie,datingebiedenmeteenrelief,zoalsditvoor
de Gelderse Valleiisbeschreven, denoodzaak bestaat omdeeisen endenormen voor
de vormenafmetingenvandepercelen en voor de ontsluiting, medete baseren op de
kosten van deegalisaties, dieuitsluitendhiervoor noodzakelijk zijn.De noodzaak van
grondverbeteringhangthierdusmedeafvandewaardedieaaneenverbeteringvande
verkavelingendeontsluitingmagworden toegerekend.
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c. De gecombineerde uitvoering vangrondverbeteringswerken met andere cultuurtechnische werken
In het voorgaande werd de aandacht gevestigd op de nauwe samenhang die er bestaat tussen grondverbetering en verbetering van de waterhuishouding en de verkaveling. Daarom kan het ontwerpen en uitvoeren van grondverbeteringsprojecten in het
algemeen ook doelmatiger geschieden indien hierbij tegelijkertijd ook de waterhuishouding en de verkaveling zou kunnen worden betrokken. De uitvoering van grondverbetering in ruilverkavelingsverband is dan ook in vele opzichten de meest aantrekkelijke vormvan uitvoering, mededoordat men dan ook gemakkelijker problemen
kan oplossen, die ontstaan, indien meerdere eigenaren bij een project moeten worden
betrokken.
Men kan echter niet overal en zeker ook niet overal tegelijk tot uitvoering van ruilverkavelingen komen. Voorzover nu de uitvoering van grondverbeteringsprojecten
buiten ruilverkavelingsverband wordt overwogen, blijft het noodzakelijk om toch bij
het ontwerpen van deze projecten ook de waterhuishouding en de verkaveling te betrekken. Daarbij zijn vooral 3aspecten van belang:
1. Men moet voor het betreffende project altijd vaststellen of en in hoeverre de waterhuishouding en de verkaveling gebreken vertonen.
2. Indien bij gecombineerde uitvoering tezamen met verbeteringvan de waterhuishouding en/of de verkaveling het resultaat landbouwkundig duidelijk beter en/of de
kosten duidelijk lager zijn, dient gecombineerde uitvoering plaats te vinden.
Mocht deze om enigerlei reden niet tot stand gebracht kunnen worden, dan kan
men beter van de uitvoering van dit project afzien en dient er althans geen overheidssubsidie beschikbaar gesteld te worden.
3. Kan het project wel afzonderlijk op een landbouwkundig en economisch verantwoorde wijze tot stand komen, dan moet toch de opzet zodanig zijn dat het past in
een toekomstige verbetering van de waterhuishouding en verkaveling.
In de Gelderse Vallei zal de waterhuishouding nog op vele plaatsen moeten worden
verbeterd, terwijl ook deverkaveling plaatselijk ernstigegebrekenvertoont. Anderzijds
kan om verschillende redenen niet verwacht worden, dat in dit gebied in de naaste
toekomst op grote schaal ruilverkavelingen zullen worden uitgevoerd. Bij verdere uitvoering van grondverbeteringswerken in de Gelderse Valleiwordt daarom aanbevolen
met bovengenoemde drie aspecten rekening te houden.
8.5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. Ieder cultuurtechnisch plan berust op een bepaalde combinatie van een aantal
normatieve beslissingen en is daarom in feite een keuze uit een groot aantal mogelijkheden.
Met behulp van een goede ontwerptechniek moet getracht worden uit de vele mogelijkheden dejuiste keuze te doen, hetgeen betekent, dat bij het betreffende plan de
gestelde doeleinden met de minste middelen moeten worden bereikt dan wel dat met
de beschikbare middelen een optimaal resultaat moet worden verkregen.
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2. Eenbelangrijk hulpmiddelvoordejuistekeuzeuitvelemogelijkhedenisdekwantitatieve vergelijking van alternatieve projecten, waarin derelevantefactoren opbepaaldewijzewordengevarieerd.
Ook in handel en Industrie maakt men bij het tot stand komen van beslissingen
inzake grote projecten in toenemendemate gebruik van dit hulpmiddel door de toepassing van operational research".
3. Voor watbetreft degrondverbeteringmoetbij de ontwerptechniek eenprincipieel
onderscheid gemaakt worden tussen beslissingen of men grondverbetering moet
toepassen enbeslissingen hoemengrondverbetering moet toepassen.
Of men grondverbetering moet toepassen hangt af van de landbouwtechnische
minimumeisen die men in verband met het grondgebruik aan relief en bodemprofiel
wil stellen.
Hoe men grondverbetering moet toepassen hangt af van de cultuurtechnische
normendiemenvooreenbepaaldevormvangrondverbetering ontwikkelt endievooralsamenhangenmetdekostenenbatenvanalternatievemogelijkhedenvooruitvoering.
4. Deformuleringvaneisenennormenwordtvaakbemoeilijktdoorhetontbrekenvan
wetenschappelijkegrondslagen.Speciaalhetlandbouwkundigeffectvancultuurtechnischewerken, uitgedrukt in geldswaarden, isvaak slechtsbij benadering teramen.
Voor delagezandgronden in deGelderseVallei,in gebruik alsgrasland, heeft het
onderzoek met betrekking tot de noodzaak van grondverbetering geleid tot de conclusie, dat deze vooral bepaald wordt door de behoefte aan ophoging van te lage
terreingedeelten en dat de landbouwtechnische minimumeis voor de ligging van het
maaiveld boven de gemiddelde zomergrondwaterstand gesteld moet worden op 55a
65 cm. Noodzaak voor ophoging bestaat dus alleen voor terreinen die minder dan
55a 65cmbovendezomergrondwaterstand liggen.
5. Vergelijking van de methoden van algehele en plaatselijke egalisatie leidt tot de
conclusie dat aandemethodevanplaatselijke egalisatiedevoorkeur moetworden
gegeven,omdatbij dezemethodeeenlogischverbandgelegdkanwordentussendoelstelling en werkwijze. Men kan daardoor, afhankelijk van uiteenlopende landbouwkundige doelstellingen, hetproject ophogereoflagere eisenbaseren. Inverband met
degroteinvloedvandezeeisenopdekostenvanhetproject, kanmetdemethodevan
plaatselijke egalisatie worden voorkomen, dat onnodig hoge investeringen plaats
vinden.Toepassingvanalgeheleegalisatieleidtvaaktotnodelooshogeinvesteringen.
6. In verband methetgroteverschilinkosten tussen ontwatering en ophoging,dient
bij ieder grondverbeteringsplan tewordennagegaan, in hoeverre met ontwatering
geheel oftendelehetzelfde effect kanwordenbereikt alsmet ophoging. Ophogingin
gebieden met een slechte afwatering zonder gecombineerde ontwateringsmaatregelen
leidt tot nodeloze investeringen.
7. De eisenennormen metbetrekkingtot vorm enafmetingen van nieuwekavelsen
tracesvanwegendienenmedetewordengebaseerdopdekostenvangrondverbeteringen, dieuitsluitend alsgevolgvandezeeisenmoetenworden uitgevoerd.

SAMENVATTING
InNederlandwordtopgroteschaaleengecompliceerdevormvan grondverbetering
toegepast, bestaande uit een combinatie van enerzijds verbetering van het bodemprofiel enanderzijds egalisatievan deondergrond. Dezegrondverbeteringstechniek is
uniek op dewereld, mededoor de omvangwaarin en dedoelstellingen waarmede zij
wordt toegepast.
Uitliteratuuronderzoek blijkt, dat deuitvoering van grondverbetering in en buiten
Nederland noggrotendeels opervaring berust. Opmerkelijk isvooral, dat nog vrijwel
geen onderzoek isverricht op het gebied van egalisaties, hoewel hiermedetoch grote
investeringen zijngemoeid.
Het in deze publikatie weergegeven onderzoek was gericht op een aantal cultuurtechnische en landbouwkundige aspecten van de egalisatie, waarbij als studie-object
werdgekozendeegalisatieindeGelderseValleioplagezandgronden,diealsgrasland
ingebruikzijn.Inditgebiedzijndergelijkeegalisatiesopveleplaatsenuitgevoerd.
Enkele conclusies1van het onderzoek worden hieronder nog eensvermeld.
Egalisatie beoogt het bodemrelief te wijzigen; een bestudering van egalisatie-problemenmoet daarom beginnen met eenbeschrijving enmeting van de cultuurtechnischeeigenschappenvan ditrelief.
Eendergelijk „hypsografisch" onderzoekwerdtoegepast ophetdekzandrelief inde
Gelderse Vallei. Als resultaat van dit onderzoek werd een kwantitatief inzicht verkregen in devoor dit relief typerende terreinhellingen, hoogteverschillen en hoeveelheden grondtransport voor egalisatie van deze hoogteverschillen.
Opmerkelijk isdat bij dit relief binnen rechthoekige objecten van toenemende oppervlakte een sterke toename optreedt van hoogteverschillen en daardoor ook van
verschillen in bodemgesteldheid en gebruiksmogelijkheden van de grond. Deze toename doet zich in het bijzonder voor op het traject 1-10 ha, het traject waarbinnen
zich doorgaans ook deperceelsvergrotingen in ruilverkavelingsverband afspelen. Het
vaststellen van degewenste kavelafmetingen dientingebiedenmet eendergelijk relief
mede te worden gebaseerd op de kosten van grondverbeteringen, die uitsluitend als
gevolgvan vergroting van debestaande kavels moeten worden uitgevoerd.
Het grasland indeGelderseValleiopgeegaliseerdepercelenblijkt van goedekwaliteit tezijn en een hoogproduktie-niveau van 10-12ton droge stof perjaar per ha te
vertonen.
Daarentegenvarieertdeproduktievanniet-geegaliseerdepercelenmeteen ongelijke
hoogteligging van het maaiveld tussen 6en 11ton droge stof per jaar per ha. Deze
produktieislagernaarmateeengroter gedeeltevan het betreffende perceeleentelage
liggingvertoont. De produktie van het grasland op deze percelen is echter veellager
dan verklaard kan worden uit de minder gunstige ligging van het maaiveld ten opzichtevandegrondwaterstand.
1
Verwezen wordt eveneens naar de meer uitvoerige „Samenvatting en conclusies", waarmede de
afzonderlijke hoofdstukken zijn afgesloten.
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Het onderzoekleidttot deconclusiedatdelageproduktie opdezepercelengrotendeels moet worden toegeschreven aan debotanische samenstelling van het grasland,
diehet gevolgisvan eenextensievewijzevan exploitatie. Het onderzoeklevertvoorts
sterke aanwijzingen op, dat deze extensieve exploitatie weer een gevolg is van het
plaatselijk optreden van te lage perceelsgedeelten, waardoor het perceel als geheel
ongeschikt isvoor intensieve exploitatie en mechanische bewerking.
De sterkeverbeteringvan kwaliteit enproduktie, diedoor egalisatievan dergelijke
percelen wordt verkregen, kan daarom ook slechts voor een klein deel worden toegeschreven aan dedirecte invloedvan egalisatie opdebruto-opbrengst via eenverbeterde waterhuishouding, en moet grotendeels worden toegeschreven aan de indirecte
invloed van egalisatie op de bruto-opbrengst via herinzaai van het grasland en een
daaropvolgendeintensievegrasland-exploitatie,diemogelijkisgeworden,doordatde
belemmeringen die hiervoor bestonden door de egalisatie opgeheven werden.
Vergelijking van degebruikelijke enook indeGelderseVallei toegepaste methode
van „algehele egalisatie" met de minder gebruikelijke methode van „plaatselijke
egalisatie"leidttot deconclusie,dat alsregelaan demethodevan „plaatselijke egalisatie" de voorkeur moet worden gegeven, omdat met deze methode veelbeter en/of
goedkoper kan worden voldaan aan uiteenlopende landbouwkundige eisen.

SUMMARY
LAND LEVELLING ON LOW SANDY SOILS
CHAPTER 1. Objectandmethodsofthepresentinvestigation

In the Netherlands a complicated form ofland preparation ispractised, consisting
of a combination of both improvement of the soil profile and strip levelling. In this
process cuts and fills are made on strips of subsoil, after removing the surface-soil
over the already levelled subsoil of the foregoing strips. This technique of land preparation isunique,in objective aswellasintheextent to whichispractised.
The way these projects are carried out still depends however for a great deal on
personalskillandexperience.Thepresentinvestigationconcernsanumberofproblems
connected with this type of land preparation on low sandy soils, in use as pastures.
The region under investigation is the „Gelderse Vallei", in the central part of the
Netherlands.
Thepresent studybeginswithadescription ofthesurface relief,thesoilprofile, the
grasslandvegetation andtheinterrelationbetweenthesefactors (chapter4).
Then thepractice oflandlevellinginthe „GelderseVallei"isinvestigated. For this
purpose,usehasbeenmadeofagreatnumberofplansandbudgetsofalreadyrealized
projects (chapter 5).
Sincelevellingchangesthemicro-relief,muchattention wasgiventothe measuring
and description of the characteristic features of this relief. For this „hypsography"
a method wasdeveloped (chapter6).
In a study on the agricultural effect of levelling, besides a theoretical and experimental approach, use has been made of the experience of a number of farmers
(chapter7).
Sincetheresultsofthisinvestigationwillhavetobeusedinthedesignand execution
oflandlevellingprojects, attention hasbeengivento thisaspect also(chapter 8).
Twomethodsoflevellinghavebeeninvestigatedinparticular:completelevellingof
wholefieldsandlevellingwithcutsandfills,thesebeingseparatedbyuntouched areas.
The investigation proper ispreceded bya reviewof thegrowth ofthis type of land
preparationintheNetherlands(chapter2) andadiscussionoftheexistingliteratureon
the agricultural significance of someforms ofland preparation (chapter 3).
CHAPTER2. ThedevelopmentoflandpreparationintheNetherlands

Landpreparation intheNetherlands is, especiallythroughitsuseinland consolidation, directed not only on the traditional raising of the productive capacity of the
soil, but also, and frequently entirely, on the creation of better possibilities for a
mechanical exploitation oflarger land units.
The recent expanding of the aims of land preparation, the enlarged field of its
practical application andthenecessitytomakethemost economicaluseofthemeans
available for theseprojects, makesit imperative to reconsider thepresent daytechniques.
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CHAPTER 3. Literatureontheagriculturalsignificanceoflandpreparation

The landpreparation on low sandy soilsin the investigated region consists mainly
ofacombination oflandlevellingandlooseningofthesubsoil.AsusualintheNetherlands the method of striplevelling is used.
From a literature research it was evident, that the agricultural importance of this
type of levelling has been investigated neither for the soilsunder discussion nor for
othersoils.
Outside the Netherlands, the problem of removal of the topsoil usually is not
considered as being of such importance, that a more expensive way of levelling,
keepingthetopsoilinitsoriginalposition, ispractised to anyappreciable extent.
AlthoughlandlevellingintheNetherlandsisinthisregardinauniqueposition, the
problemwastillnownot investigated systematically.
From the investigations, carried out in various countries, on the agricultural
significance of the loosening of the subsoil, whether or not combined with interminglingor changing of position of the soillayers,it is clear that the often optimisticallyworded accounts arein generalnot confirmed.
CHAPTER4. Surfacerelief,soilconditionsandgrasslandvegetationinthe„Gelderse Vallei"

The „Gelderse Vallei"isa region formed predominantly bylow and medium-high
coversands thatarefor 75to 80percentlaidundergrass.Theholdingsaresmalland
have a mixed character.
Thesesoilshave anunequalreliefwithdifferences in elevation at short distance, in
which the higher and lower parts of the land are often interwoven in an intricate
pattern.Thesedifferences inelevationgiverisetoimportantdifferences indepthofthe
groundwater table and in soilprofile. Theurgentneed for land levellingin the „GelderseVallei"isadirectconsequence ofthisirregularrelief.
Regarding the soilprofile, it has been shown byinvestigations of VANDER SCHANS
(1957) that a direct connection exists between certain profile characteristics as for
examplethegley-phenomenaandthemeasured depthofthewatertable(table1).
It ispossible therefore to characterize a soilprofile in thisregion alsobymeans of
themeandepthofthewatertable andits fluctuations.
Furthermore ithasbeenshownby DEBOERand FERRARI(1956a, 1956b)that in the
„GelderseVallei"themeangroundwater depthduringsummerhasastrong influence
(seefig.5) on the dry-matter production of grassland. They also found that there
exists a closecorrelation between dry-matter production andthequality-grade of the
grassland (table 5).
Ithasbeen made possible by the above mentioned investigations to get an understandingofthecompletesystemofmicrorelief- soilprofile - depthofthewatertable grassland vegetation - dry-matterproductionandquality-gradeofthegrasslandinthe
„Gelderse Vallei".
Since such an interconnected system may be changed by means of landlevelling
operations, a good comprehension of it is of the utmost importance in a research
on landlevelling. In the following chapters frequent use therefore was made of the
knowledgethatcouldbegainedfrom earlierinvestigations.
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CHAPTER 5. Theexecutionoflandlevellingprojectsinthe„Gelderse Vallei"

During the last decennia many levellingprojects werecarried out in the „Gelderse
Vallei",intotalcoveringanarea ofsomethousands ofhectares,mostlyinsmall fields
of 1to 5hectares (2.5 to 12acres).These projects were a part of a Government programmfor bothlandimprovement andfightingagainstunemployment in rural areas.
Alltheseprojects therefore wereexecutedinhandwork.
A description of the practice of landlevelling in the Valley is given, based on the
plans and budgets of all projects that were carried out with a subvention of the
Government Service for Land and Water Use, during the period of 1944 to and
including1953.
Fromtable 9itisevident that theprimary reasonfor execution oflevelling projects
was the irregularly undulating soil surface and especially the excess of water in the
lowerlyingpartsof the fields.
The movement of earth necessaryfor theselevelling projects averaged 1295cubic
metres per hectare. Thisfigurerefers only to the cuts andfillsand does not include
the removal of 20 cm topsoil from strip to strip. In most cases the soil was loosened
to adepth of40cm.Often thedrainagewasimproved at thesametime.
Per hectare an average of 38 running metres newditch was dug and an averageof
81running metres already existing ditch wasimproved. An investigation concerning
theeffect of the landpreparation techniquesinuse,inconnectionwiththe aimof the
projects, has shown that the results are more or less satisfactory although it remains
tobeseeniftheseresults could not havebeenobtained withlowercosts.
CHAPTER 6. Thedescriptionandmeasuringofthemicro-relief

Besidesbeingalogicalstartingpointin anyresearchonlevellingprojects,themeasurementanddescriptionofthereliefalsoformsaquantitativebasisforcomparingthe various shapes of the relief andvariouslevellingproblemsin different regions.Itisalsoimportantfortheinterpretation ofdatacomingfrominvestigationsonlevellingproblems.
It hasbeen tried to develop somemethodstomeasureand describethemicro-relief
ofthe„GelderseVallei".Sincetheagriculturalsignificance ofthisreliefisconcentrated
for the greater part in the differences in elevation of the soil surface above the
groundwater table, great attention has been given to these differences and to the
amount ofearthmoving, necessaryto eliminatethese differences.
Sincetheamountofearthmovingmayvarystronglyatdifferent placeswithhowever
identical differences in elevation, the relation between these differences and the
necessarymovement ofearthtoeliminatethem,hasbeeninvestigated also.
It was found for rectangular units, that differences in elevation and movement of
earth per unit of area are increasing with an increase in area of the levelling unit.
From table 14,fig.29a andfig.29b it is evident that there is especially a strong increase in the range of 1 to 10hectare. In land consolidation projects on sandy soils
enlarging ofthefieldswillbenecessaryinthisveryrange.When encountering arelief
as described above, while planning larger rectangular fields, one should take into
account the consequences arising from the increasing differences in elevation of the
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groundsurface and consequently ofthe increasing differences in depth ofthe groundwatertable and in soilcharacter within thenewlyprojected fields.
CHAPTER 7. Theagriculturaleffectoflevellingprojectscarriedoutinthe„Gelderse Vallei"

Theeffect onagricultureoflevellingprojectsisbuiltupofmanycomponents, some
raisetheproduction, somelowertheproductioncostsandsomeincreaseinanindirect
manner the generalvalue of the land.
The primary object of this investigation was the effect of levelling on the quality
and theproduction of grassland. The effect on grassland production was determined
by comparing a number of non-levelled fields, for which levelling was considered as
being necessary however, with a number of already levelled ones. The increase in
productionwasfound tobe2to 3tonsdry-matter perhectareasanaverage.
This is 20 to 30per cent of the total production (10 tons per hectare) of the best
grassland in the Netherlands. This increase in production is accompanied by substantialincreasein quality.
Theproductivity ofthelevelledfields, determinedduring 1954,wasof a high order:
10to 12 tons dry-matter per hectare.Theproduction of thenon-levelled fields wasin
therangeof 6 to 11tons dry-matter per hectare.Itbecame evidentthat thelarger the
part of a field, with a high groundwater level, the lower the total production of the
field. The great difference in production between levelled and non-levelled fields
could however not onlybeaccounted for bythelessfavourable depth of the groundwater table.
Theconclusion couldbedrawnthatthemuchlowerproduction of the non-levelled
fields isfor a great dealthe outcome ofa bad botanical composition ofthe grassland
whichiscausedbyamoreextensiveuse. Thisextensiveuseis, initsturn,causedbythe
occurrence of low-lying parts within the fields, that make the fields as a whole less
suitable for intensive and mechanized farming. The strong increase in grassland
production after levelling could be attributed therefore only for a small part to a
directeffect of the levelling on the production and must for the greater part be the
effect ofanindirectinfluence workingbywayofresowingof the grassland andamore
intensive exploitation, resulting from theremoval of the impediments to an intensive
useof the grassland existingbeforelevellingwas carried out.
With regard to the other differences between levelled and non-levelled fields, that
together withtheabovementioned onescanberegardedasthetotaleffect oflevelling,
seetable38.
The evaluation by farmers of the total agricultural effect of levelling concerns
equally the improvement of production and the quality of the grassland, the greater
possibilities to mechanize farming, the more uniform ripening of the crop and the
stronger effect of fertilizing.
CHAPTER 8. Theprinciplesofthedesignoflevellingprojects

This investigation has pointed out that for the low sandy soils in use as grassland
in the „Gelderse Vallei", the necessity of land levelling is for the greater part
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determined by theneed offillingthe lower parts of the terrain. The latter was found
to beonlya necessitythere,wherethe ground surface isin summer lessthan 55to65
cm above the groundwater table.
Comparison of the usual method of complete levelling of a whole area with the
method of levellingwithcutsandfills,separated byuntouched areas, has shown that
thelastmethod can meet different agricultural demands more efficiently and/or with
lower costs and therefore must be preferred.
Inviewofthedifferences betweenthecostsnecessaryfor drainageand for levelling,
itwillbeessential to investigate for eachproject separately, in what degreethe same
effect could beobtained, entirely ofpartly,bydrainage. Levellinginregionswithbad
drainage conditions will require unnecessary investments if a newdrainage systemis
notmadeat thesametime.

LIST OF USED ABBREVIATIONS
mv.
N.A.P.
cm
m
km
ha
m3
g
kg
o
%

= soil surface
= ordnance datum (NewAmsterdam level)
= centimetre = 0,39 inches
= metre = 3,28 feet = 1,099 yards
= kilometre = 0,62miles
= hectare = 2,47 acres
= cubicmetre =1,31 cubic yards
= gram = 0,035 ounces
= kilogram = 2,2 pounds
= per cent or percentage
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TABELA. Kwaliteiten bruto-opbrengst van degeegaliseerde proefpercelen

No. van hei
proefperceel
Number of
trial field

Perceelsgedeelte
Part of the field

1

J a a r v a n inzaai
Tear of sowing

Taxatie
bruto-opbr.
in 1954 in
1000 k g dr.
stof/ha
Estimated
yield (1954)
in 1000 kg
dry matterjha

Landbouwkundige
beoordeling
Agricultural
valuation

1951

11,3

b

a
b
1946
1953
1948
1947
1947

2
3
4
5
6

9,6
10,7
9,9
9,4
11,0

d .
b
c
d
a

a
b
7

1953

11,8

1944
1944

9,4
13,0

Vochtva r i a n t
Moisture
variant

222168-

-3
-4
-3
-3
-3
-2

11-

-3
-4

212-

-5
-4
-3 (W.V.)1)

b

a
b
8
9

Hoofdvegetatieeenheid
Principal
vegetation
unit

c
c

-4
2-2 (W.V.)
210,9
d
551951
10
Tijdenshetonderz.grasl.omgez.in bouwl.
1948
11,4
11
During investigationgrassland changedin
arable land
d
6-3
1948
10,9
12
1950
8,0
b
1-3
13
1952
11,6
c
2-5
14
1950
10,5
c
15
-5
6a
-4
2b
1950
10,2
b
16
-5
2a
-4
2b
1-3
1951
10,4
b
17
1948
10,1
d
18
-5
6a
-A (W.V.)
2b
1953
12,5
a
0-4
19
1953
10,3
a
1-4
20
1953
10,8
b
2^1
21
1950
10,1
d
22
-4 (W.V.)
6a
-4
6b
10,0
c
2-3
1951
23
1
(W.V.)bstekent „wisselvochtig" en geeft aan, dat deindicaties voor verdroging en overmaat van
water riaast elkaar voorkomen. De meest dominerende indicatie is aangegeven.
1
(W.V.) means: alternating moisture conditions,both indicationsof drought and of waterexcess
arepresent.Thedominant indication isgiven inthe column.
a
b
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N o . v a n het
proefperceel
Number of
trial field

Perceelsgedeelte
Part of the field

24

J a a r v a n inzaai
Tear of sowing

Taxatie
bruto-opbr.
in 1954 in
1000 k g d r .
stof/ha
Estimated
yield (1954)
in 1000 kg
dry matterjha

Landbouwkundige
beoordeling
Agricultural
valuation

1948

10,1

C

a
b
c
25
26
27
28
29

1947
1950
1950
1951
1952

8,8
13,5
12,3
11,6
10,0

e
a
b
b
b

a
b
30

1951

10,5

1953
1949
1947
1950
1950

10,4
12,3
9,7
11,5
10,4

b
b
c
b
c

a
b
36
37
38
39

1948
1950
1949
1952

6,7
11,5
10,6
11,0

e
c
c
c

a
b
c
40

1949

11,5

1948

11,6

1951
1948

10,8

c
b
c

a
b
c
44
45
46

1947
1950
1951
a
b

22-

-3
-A

211662-

-5
-4
-3
-A(W.V.)
-2 (W.V.)
-4

21662-

-5
-4
-5 (W.V.)
-3
-4

222-

-5
-4
-2 (W.V.)

62-

-5
-4

12-

-4
-5 (W.V.)

61-

-4
-3

62222-

-5
-4
-3
-4 (W.V.)
-4

01-

-4
-5

10,7

a
b
43

-2
-3 (W.V.)
-5 '
-1
-2
-4
-3

b

a
b
42

2228011-

c

a
b
41

Vochtvariant
Moisture
variant

b

a
b
31
32
33
34
35

Hoofdvegetatieeenheid
Principal
vegetation
unit

10,9
10,1
12,7

c
b
b
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N o . van. net
proefperceel
Number of
trial field

Perceelsgedeelte
Part of the field

47

J a a r v a n inzaai
Tear of sowing

Taxatie
bruto-opbr.
in 1954 in
1000 k g d r .
stof/ha
Estimated
yield (1954)
in 1000 kg
dry matter ha

Landbouwkundige
beoordeling
Agricultural
valuation

1944

10,9

C

a
b
48

1947

10,3

1947
1949

10,1
11,0

d
c

a
b
1951

51

12,3

1948

10,3

1946

9,7

•

1947
194ff

54
55

9,7
10,8

c
c

a
b
1948

56

1953
1951
1946

12,4
11,3
10,8

b
b
c
a
b
c

a
b
1947

60

9,2

1950
1951
1949
1953

c
c
d
b

a
b
65
66
67
68
69

1952
1952
1946
1946
1947

22-

-A
-A

22-

-5
-4

65-

-4
5-

566-

-4 •

12-

-2
-1

11211-

-3
-2
-3
-4
-2

62-

-4 (W.V.)
-2

22268-

-2
-1
-4
-4
-2

1211260-

-4
-5
-^1
-3
-4
-5
-3

5-5

d

a
b
61
62
63
64

-4
-5
5- .

12,5

a
b
c
57
58
59

665-

e

a
b

-3
-A (W.V.)

d

a
b
53

22-

c

a
b
52

Vochtvariant
Moisture
variant

C

a
b
49
50

Hoofdvegetatieeenheid
Principal
vegetation
unit

b
b
c
c
b
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No. van het
proefperceel
Number of
trial field

Perceelsgedeelte
Part of thefield

J a a r van inzaai
Year of sowing

1948
1953
1948
1944
1948
1949
1950

70
71
72
73
74
75
76

Taxatie
bruto-opbr.
in 1954 in
1000 kg d r .
stof h a
Estimated
yield (1954)
in 1000 kg
dry matlerjha

Hoofdvegetatieeenheid
Principal
vegetation
unit

Vochtvariant
Moisture
variant

802266-

-2
-3
-4 (W.V.)
-2
-4
-4

622011-

-5
-3 (W.V.)
-A
-3

88-

-2
-5

88-

-4
-2

881-

-3 (W.V.)
-5
-4

11~
11-

-3
-4
-3
-4

d
c

2282-

-4 .
-5
-1
-2 (W.V.)

c
b
b
c

6202-

-5
-4
-4
-4

Landbouwkundige
beoordeling
Agricultural
valuation

d
a
c
b
c
c
c

a
b
c
1949
1953
1948
1947

77
78
79
80

a
b
b
d

a
b
1947

81

1947

c

a
b
83
84

1946
1947

b
b

a
b
85
86
87

1951
1950
1950

b
b
c

a
b
88
89
90

1948
1947
1949
a
b

91
92

1950
1949

TABELA. Qualityandyieldof thelevelledtrial fields
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BIJLAGE 1
APPENDIX 1
OTTO 19S9

BODEMKAART VAN DE GELDERSE VALLEI
SOIL MAP OF THE GELDERSE VALLEI
LEGENDA / LEGEND
L A G E Z A N D G R O N D E N , h u m u s h o u d e n d e b o v e n g r o n d 3 0 - 5 0 cm d i k
LOW SAND SOILS, humose topsoil with a thickness of 30-50 cm
Humuspodzolen in fijn Zand en zwak lemig fijn zeer afm zand
Humus podzols in fine very poor sand containing 0-17.5%, occasionallyup
to 32.5% fraction <50 mu
Gleygronden in lemig fijn zeer arm zand
Cley soils in very poor fine sand containing 7.5-32.5% fraction <50 mu

2

MIDDELHOGE Z A N D G R O N D E N

/ MEDIUM

HIGH SAND SOILS

O u d e b o u w l a n d e n , z e e r a r m z a n d , h u m u s h o u d e n d e b o v e n g r o n d > 5 0 cm d i k
Old arable land, very poor sand, humose topsoil with a thickness of >50 cm

Zwak lemig en niet lemig fijn zand
Fine sand containing 7.5-17.5'%, occasionally<7.5% fraction <50 mu
Sterk lemig fijn zand
Fine sand containing 17.5-32.5'% fraction <50 mu
P o d z o l e n , zeer a r m z a n d , h u m u s h o u d e n d e b o v e n g r o n d < 3 0 cm d i k
Podzols, very poor sand, humose topsoil with a thickness of <30 cm
Fijn zand
Finesand
O u d e o n t g i n n i n g e n , zeer a r m z a n d , h u m u s h o u d e n d e b o v e n g r o n d 3 0 - 5 0 cm d i k
Old reclamations,

very poor sand, humose topsoil with a thickness of 30-50 cm

Zwak lemig en nlet lemig fijn zand
Fine sand containing 7.5-f7.5%, occasionally<7.5% fraction <50 mu
HOGE Z A N D G R O N D E N

/

HIGH SAND SOILS

O u d e b o u w l a n d e n , zeer a r m z a n d , h u m u s h o u d e n d e b o v e n g r o n d > 5 0 cm d i k
Old arable land, very poor sand, humose topsoil with a thickness of >50 cm

Zwak lemig en niet lemig fijn zand
Fine sand containing 7.5-17.5%, occasionally<7.5% fraction <50 mu
P o d z o l e n , z e e r a r m z a n d , h u m u s h o u d e n d e b o v e n g r o n d < 3 0 cm d i k
Podzols, very poor sand, humose topsoil with a thickness of <30 cm
Fijn zand
Fine sand

8

Z o n d e r duidelijke profielontwikkeling,
bovengrond < 2 0 cm dik
Without distinct profile
thickness <20 cm

development,

zeer

arm z a n d ,

humushoudende

very poor sand, humose topsoil with a

Fijn zand
Fine sand
V E E N G R O N D E N ( V e e n m o s v e e n - en zeggeveengronden)
PEAT SOILS (Sphagnum moss- and Carex peat soils)
Kleiarm, kleilg en zandig kleiig veen
Clay-poor, clayey and sandy clayeypeat
Venlge en humusrijke klei en zandige klei op veen
Peaty and humus-rich

,

day

and sandy -t^ey -over peat

Begrenzing detailkaart bodemkundig microrelief 1:10.000 (zie bijlage 2)
Boundariesof the detailed micro-relief soil map (see appendix 2)

J

Begrenzing van gebied van onderzoek naar het landbouwkundig effect
van egalisaties (zie bijlage 6)
For boundaries of the area in which the agricultural effects of levellingwere
studied (see appendix 6)

-

N.B. De aanduidingen met betrekking tot de textuur van de zandgronden hebben de volgende betekenis:
fijn zand
niet lemig
zwak lemig
• •

M 50
<200 mu
<7.5%
< 50 mu
7.5-17.5% < 50 mu ) ,

-

sterk lemig

*-t c in rat

Legends - nummer
Legend number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tolaal / Totml

^ cr\

7

- , , ,,,

..

t l e m i g / . 3 - o z . j a <oU m u
6

17.5-32.5% < 50 mu j

Oppervlakte/Areo
hectares

%

7 400
21 TOO
6 500
100
2 700
5 100
3 900
3 200
1 700
1 000
500

13.7
40.6
12.0

54 0 0 0

100.0

54.3

02 1

26.7
5.0 1
9.5
7.2 |
5.9
16.2
31
1.9 1
0.9 /

SCHAAL / SCALE

C)

1 : 100 000

Ontleend aan gegevens voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000,
Sclenting voor Bodemkartering, Wageningen
Data taken from the Soil Map of the Netherlands, scale 1 : 200.000,
Soil Survey Institute, Wageningen

L i t b o «n druk M.P.S., D e n H a a g

BIJLAGE 2
APPENDIX 2
OTTO 1959

DETAILKAART BODEMKUNDIG MICRORELIEF VAN
EEN GEDEELTE VAN DE GELDERSE VALLEI
DETAILED MICRO-RELIEF SOIL MAP OF A PARTOF
THE GELDERSE VALLEI

(b

LEGENDA

/

LEGEND

Veengronden, venlge zandgronden en zandgronden
Peat soils, peaty soilsand sand
soils

10

Diepte van de gereduceerde
ondergrond onder maaiveld
Depth of the reduced subsoil
below surface

G e m . zomergrondwaterstand
onder maaiveld
Average groundwater level in
summer below surface

< 80 cm

40-60 cm

VEENGRONDEN
PEATSOILS
VENIGE ZANDGRONDEN
PEATY SAND SOILS
LAGE ZANDGRONDEN
LOW SANDSOfLS
Profieltypen met vochttrap 8
Profile types with groundwater
influence class 8
Profieltypen met vochttrap 7
Profile types with groundwater
influence class 7
MIDDELHOGE ZANDGRONDEN
MEDIUMHIGH SAND SOILS
Profieltypen met vochttrap 5
Profile types with groundwater
influence class 5
HOGE ZANDGRONDEN
HIGH SAND SOILS
Profieltypen met vochttrap 4

120-180 cm

Profile types with groundwater
influence class 4
Profieltypen met vochttrap 3

> 180 cm

Profile types with groundwater
influence class 3

Begrenzing van gebied, waarvan gedetailleerde waterpassing ts uttgevoerd (zie bijlagen 3, 4 en 5).
Boundaries of area in which a detailed levelling survey has been executed (see appendix 3, 4 and $).

Legenda-nummer
Legend number
10
9
8
7
5
4
3

Oppervlakte jArea
hectares

°/o

div./Sundries

5
8
210
882
586
120
5
34

0.3
0.4
11.3
47.7
31.7
6.5
0.3
1.8

Totaal / Total

1850

100.0

Schaal/Sco/e: 1 : 1 0 000

'00

200

300

400

Stichting voor Bodemkartering, Wageningen
Soil Survey Institute,

Wageningen

Opname I Survey: lr. R. P. H. P. van der Schans

Litho en druk M.P.S., Den Haag
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BIJLAGE 6
APPENDIX 6
OTTO 1»5»

SCHAAL / SCAI.E 1 : 25 000
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SITUATIEKAART WEL- EN NIET-GEEGALISEERDE GRASLANDPERCELEN
SITUATION MAP LEVELLED AND NON-LEVELLEDGRASSLAND FIELDS

Begreniing van gebied van onderzoek
Boundaryof investigated area

;ATIE-ob|ecten, In de periode 1944 t/m 1953 met subsldie van de
Cultuu technische Dienst uitgevoerd. De genummerde objecten zijn als
proefpi rcelen gebruikt (zie bijlage A)
LEVELLMG projects, executed during period 19H up to 1953 ind. with subsidy of the Government Service for Land and Water Use. Projects Indicated
with figureshave been used as experiment fields (see appendix A)
NIET-GEEGALISEERDE proefpercelen (zie bijlage B)
NON-LEVELLED experiment fields (see appendix B)

ng van gebied waarbinnen nader onderzoek van pacht- en elgenhoudlngen Is verricht
of oreo In which a land-tenure Investigation has been carried out
ect I valt samen met het niet-geegallseerde proefperceel nr 1 ;
(fleet II Is afzonderlijk als zodanig aangegeven
coincides with the non-levelled experiment field nr 1;
Is Indicatedseparately

Litho en druk M.P.S., Den Haag

