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Indelingvandevoornaamstegroecteg^ewasseninjievollegrond
naarde eisen,die ze stellenaan*3evoch^Evo^r'zïemngvan'dir"~"
grond.
Henkanviergroepen onderscheidene
1.gewassen,die eenzeerhoogvochtgehaltevragen.
2.gewassen,die een hoog vochtgehaltevragen.
3.gewassen,die een minderhoog vochtgehaltevragen.
4.gewassen,die opvrijdroge grond kunnengroeien.
Groep1.

,

Groep 2.

kropsla
andijvie
spinazie
raapstelen
radijs
inmaak uien
peen(A'*damse bakwortel).
prei,
knolselderij

bloemkool
sluitkool
spitskool
rode biet
uien
vroege aardappelen
peen (vroege'vanNantes).
aardbeien
augurk

Groep3»
Witlof
schorseneer
sla-ensnijboon
tuinboon
-erwt
Groep1.

•

'••Ondankshet feitjdatdegewassenvangroep'1eenzeerhoog-'
vochtgehalte vragen,-zietmende meeste ookverbouwen,opgronden niet'eenhoogvochtgehalte,'dusgronden,waaropfeitelijk'

-.-2gewassenvangroep 2kannengroeienensomszelfs opgronden
meteenminderhoogvochtgehalte,dusgrondenvoorgewassen
vangroep3,
Oorzaaks allegewassenvangroep1,behalve preien
knolsêTcTerij,hebbeneenkortegroeiperiode, Men^zietzedan
ook opgronden meteenminderhoogvochtgehalte ófinhet
voorjaar envoorzomer,ófinhetnajaarverbouwd.
Sommige vandezegewassenwordenalleenvroeg oflaat
inhet jaargeteeld5spinazie,vroeg enlaat,raapstelenvroeg,
radijsvroeg,peenvroeg enlaat,oninmaakuienvroeg.Spinazie
isbekend vanwege het feitdatzedegrond d::oogachterlaat.
Preienknol-elderijhebben eenlangegroeiperiode,staan
hethele seizoen ophet land enwordenlaatinhet jaargeoogst.
Vandaardatde boste prei-enknolselderijgrondenzeervochtrijkegronden zijn,Belangrijke teeltcentrazijn;deVenen,
Horstermeer enVenlo enomgeving.Preienknolselderij,zouden
dusgoed als indicator-gewassenvoorgrondenvoordegewassen
uitgroep1kunnendienen.Hetzijnechter arbeidsextensieve
gewassen enwordendaaromlang niet overalgeteeld.Knolselderijwordt indeVenen sensnoglaat^ezet. Mendoetdatdanom
het blad te oogstenvoor soepgroente,soms oogst mennogredelijkeknollen,
De tuinbouwbedrijvenzijnsterkaaigepastaandeeigenaardighedenvandegewassenuitgroep 1, l:sdegrond indenbepaalde tijdvanhet jaar,datwilzeggen middenindezomer,
tedroogvoor eengewas uitgroep 1,danwordtdatgewas indie
tijd nietverbouwd..
Regelmatigverdrogende tuingrond metals criteriummeer
dan lOfooogstdervingin10vande 15'jaar tenaanzienvande
gewassenvangroepI,zalmendanookzeerweinigaantreffen.
Tredenregelmatigdergelijke oogstdepressies op,danteelt men
anderegewassen.
Eenbeter criteriumzouzijn;de mogelijkheid hethele jaar
door bepaalde gewassen uitgroep1tekunnenverbouwen.Deze
gewassen zijndankropsla,andijvie enverderpreienknolselderij.Eenbelangrijk criteriumisverderde.mogelijkheid omde
gewassendirect naelkaar tekunnenzaaienenplanten.Opeen
goedegrond laathetvoorgaande gewasdegrond nietdroog
achter, Menkandirecthetvolgende gewas zaaien ofpoten. •
Omaanhetbezwaarvanniethetgehele jaardoorgewassenuit
groep 1tekunnentelen,enaanhetbezwaarvanhet nietop
elkgewenst tijdstip tekunnenzaaien ofpotentegemoette
komen,worden opsommige bedrijvenregeninstallaties aangeschaft
(inhet oostenvanNoord Brabant).
Bijdegronden,geschiktvoordegewassen,vangroep1,zijn
erdiegauw te natzijn.Hieronderlijdt:
Ie.devroegheid vanhetgewas,enkunnen
2e.ziekten optreden (smeulinsla« vals- rraeldaurinspinazie).
Hierdoorworden nietalleen oogstdepressiesveroorzaakt,
maartreedt ookkwaliteitsvermindering op,InBergen opZoom
tracht menaanhettelaatzijnvanlaaggelegen nattegrond
teon.tkomendoordegrond opte spittentotbedden,metvrij
diepegreppelsertussen.
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Daarommoetbijhetweergevenvande,toestand vand<
vochthuishouding vandegrond metbehulpvanoogstdepressi*
nietalleengeletworden opdekwantiteit maar ook opde
kwaliteit endevroegheid. Indegroenteteelt ishetnamelijk
zo,endatgeldt nietalleenvoordegewassenvangroep 1,
maar ookvoordegewassenvanandere groepen,dat
1.kwantiteit wordt opgeofferd aankwaliteit bijvoorbeeld
bonen,augurken (Vcnlo),erwten,spinazie,sla.

Leo

2.kwantiteitwordt opgeofferd aan.vroegheid.vroegeaardappolen(I)d Streek,Lïhgödijk).
)
Oro_ep_ 2-,

Inprincipe ishetzo,datdogewassenvangroep 2.allemaalverbouwdkunnenwordenopgronden,geschikt voordegewassenvangroep1.Het omgekeerde ismogelijk onderhetreeds
besprokenvoorbehoud.Gewassenalsbloemkool(W.v.Amsterdam),
spitskool(Hoogezand,Sappemeer),rode biet,vroegeaardappelen,
aardbeienenaugurk treft mendan ookwelaan op.grondenvan
groep1.
De teeltvansluitkool(rode~,witte»engroene-engele
savoyekool)isextensief. ïfentreftzedaaromnietopde
intensievegroenteteeltbedrijvenaan.Ifenonderscheidtvroege
teelt enlate teelt. De late teelttreft menvooralaanin
Noord-Holland(Langedijk)nade teeltvanvroegeaardappelen.
Degrond waaropdeze teeltenwordenuitgeoefend,zijn
feitelijk nergensandersgeschiktvoor.De laatste paar jaren
isgebleken,,datvoorvroegeaardappelendezegrondendroogtegevoelig zijn,omdat metberegening opbrengstvermeerderingen
van15ä 25%wordenbehaald.Tansluitkoolzijn ookoogstdepressiesbekend,die echtereengevolg zijnvaneenonvoldoend
dikke teeltlaag.De bloemkool,die opdezegronden ooklaat is,
geeft bijberegening geenoogstvermeerdering.Tulpengeven
somswel,somsgeenoogstvermeerdering metberegening.Men
weetnogniet'het juiste tijdstipvanberegening.Wanneer
oogstvermeerdering optreedt blijkt somsdekwaliteit (uiterlijk
voorkomen,bloeibaarheid)achteruitgegaan tezijn.
Opgronden,geschiktvoorgewassenvangroep 2,wordt
ookpeenverbouwd,maardanhetrasvroege vanNantes,dat
ietsmeer'droogteresistentisdanAmsterdamsebakwortel.
. Bijaardbeien treft,menookweereensterke aanpassing
aanhet'vochtgehalte vandegrond aandoor middelvaneen
andererassenkeuze.Opde bestegrondenzet menhetras
DeutschËvern,opmindergoedegrondenrassenalsMadame
MoutÔt.Bijaardbeienkan menwerken metoogstd=pressies.
Verder iseenbelangrijkkenmerkvoordroogtegevoeligheid
hetvormenvankleine,hardeaardbeien.De laatste jarenzijn
door middelvanberegenenevenvóór ofgedurendedepluk
belangrijke oogstvermeerderingenverkregen.
Bijdeaugurkenteelt,waarvandeVenenenVenlo-enOmgevingde belangrijkste centra'zijn,wordt in-Venlodekwantiteit opgeofferd aandekwaliteit.BEn,trachtdaarzoveelmogelijk sorteringA(lengte3 ^ 4 cm)-teoogsten.IndeVenenoogst
mendeaugurkenveelgroter.Waarschijnlijk:omdatdaardegrohd
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te nat is o m A ' t j e s te oogsten. In V&nlo en omgeving koman
variaties in oogst voor door verschillen,in droogtegevoeligheid.
Groejp__3«
Witlof wordt door de tuinders "getrokken". Mon koopt
daarvoor witlofwartels van boeren of laat ze door de boeren
op contract telen. De witlofwartel groeit op allerlei gronden.
Ze heeft, doordat ze gemakkelijk zijwortels maakt, een groot
aanpassingsvermogen aan allerlei omstandigheden ten aanzien
van de vochthuishouding in de grond.
Schorseneer moet een lange wortel kunntn maken en wordt
daarom geteeld op niet al te waterrijke .grond.
Sla- en snijboon, tuinboon en erwt kunnen, doordat van
deze gewassen een groot aantal rassen bestaat, ook verbouwd
worden op gronden van de groepen 1 en 2. Over het algemeen
vragen ze een warme grond en doordat ze een flink wortelstel•sel hebben, zijn ze aangepast aan zeer uiteenlopende vochttoestanden in de grond. Heet weer tijdens de bloei veroorzaakt
afvallen van de bloemen met als gevolg sterke oogstdepressies.
•Dit kan zijn oorzaak vinden in een verdamping, die dusdanig
sterk is,dat de wortels het water niet voldoende snel kunnen
aanvoeren.
Groep 4.
Asperges worden in ons land verbouwd op droge zandgronden.
Ze zijn door een uitgebreid en zeer diepgaand wortelgestel
in staat het water diep weg te halen. Dit gewas is echter
dankbaar voor een grond, die wat meer vocht bevat. Meer vochthoudende grond gaat meestal gepaard met een iets hoger slibof ijzer- of humusgehalte. Dit heeft bezwaren voor de kwaliteit van asperges.De kleur kan achteruitgaan en op een te
slibrijke grond kunnen de stengels krom groeien.•
Teelten o n d e r g l a s .
Onder staand en/of platglas wordt geteelde
spinazie, bloemkool, kropsla, andijvie, peen, tomaat, komkommers,
meloen en boon. Voor de vijf eerstgenoemde gewassen geldt
in principe hetgeen reeds gezegd is over de teelt in de volle
grond. Voor de teelt onder glas van deze gewassen moet echter
zeer sterk de nadruk gelegd worden op het voldoende droog zijn
van de grond in het voorjaar in verband met de temperatuur
van de grond. Dit geldt vooral voor de teelt onder verwarad
glas.
Onder g l a s , zowel als in de volle grond worden vaak g e n a s s e n gecombineerd geteeld. Op de volle grond bijvoorbeeld
sla, bloemkool,,stokbonen. Dit- lukt alleen als de grond
niet te koud is. Is de grond te koud, dan ontwikkelt de sla
zich niet voldoende snel. Onder glas is bekend sla, peen
en bloemkool. Eerst wordt peen geoogst, dan sla, dan bloemkoolIs de grond te koud, d a n is de peen te laat "klaar" en wordt
ze in haar groei belemmerd door de sla. Tomaat, komkommers,

en meloenreageren ooksterk opteveelwatervroeg'inhet
jaar..Verderreagerenzesterk opstoring inhetbodemprofiel.
Dezegewassenkunnenwordengeteeld opgrondengeschikt
voordegewassenuitdegroepen1en2ensoraszelfs 3van
devollegrondsteelten.Aanhetbezwaarvanietstedroogzijn
wordtdantegemoetgekomendoorkunstmatig wa.tergeVen.Dit
isbijde teelten onderglas eenalgemeengebruikelijkecultuurmaatregel. .
Oogstdepressiesals maatvoordroogtegevooligheid zijn
hierdan ookeenmoeilijkhanteerbaar criterium.Beteris
hetaantal malendat menwater moetgeven
Discussie.
DeheerHooghoudt zegt,dat/welisw.ijrdeinventarisatiekaart eenervaringska-artis,maardathettoch ookweerniet
.zomoetzijn,datdeprovinciale ingenieurs alleen naaroptredenalsverzamelaarsvangegevens.Zij moetenookkijkhebben
©phetwerk,daterverrichtwordt.Indepractijkwordtde
kaartvoor 9SfodoordeTuinbouwvoorlichtiagsdienstvervaardigd.
Hetishenuitdevoordrachtgebleken,dat ervoorde
groenteteelt misschienwel.criteriavoordevervaardJgLng'
vandeinventarisatiekaarttegevenzijnenwelalsvolgt?
I.Voordegoede tuinbouwgrondengeldts.
a.Ze moetenvroegzijn.
b. Zemoetenhetgehele jaarvochtminnendegewassenkunnen
leveren.
Hierondervaltdusdegroep1.
II.Regelmatigverdrogendegrondenzullenwelniet behoeven
tewordenaangegevenb.v.aspergegrbnden,
III.Droogtegevoeligheid vandegrond komtinsonnigeperioden
vanhet jaartotuiting,doordatdande waterhoeveelheid
onvoldoende blijkt tezijn.
IV.Detenattegrondenzulleninhetvoorjaarte natente
koudzijn.
DeheerDe Bakkervindt,dat menzichmoetinstellen
ophet oordeelvandeTuinbouwvoorlichtingsdienst.,maartoch
ookweerniethaar meningenklakkeloos moetaanvaarden.Het
verkrijgenvaninzicht indezeanaterie isvangrootbelang.
Veelalwordtditwerkdoorde betrokkenassistenten alseen
corvee beschouwd. ïÊnmoethetwerkechtervoorzichtig in^goede
banenwetenteleiden.Getracht zalwordeneenschemavande
verschillende criteria inverband netdegewassentegeven.
Dit schema zalechterzeervoorzichtig moetenwordengehanteerddaarhetheus niet steedszalopgaan.
De heerEgbertswijst ophetregionaalbekend zijnvande
consulentene"ntwijfeltderhalve aande totstandkoming vaneen

- 6landelijke regeling.Hijsteltzichbeschikbaar onbij
moeilijke vraagstukkeneenbeslissing te•'willen,geven.
Be heerVisserwijster op,dathetgeenbezwaaris,
de/detailleringvanhet schenatebeperken.

'-

Deheer Bonwilde tuinbouwgrondenalsgoede gronden
aanmerken,alsTTegewassendie eropgekweektwordenerop
thuishorenengeen oogstdepressies geven.'Dit criteriunis
na,nelijkvoordelandbouwgewassenve.stgesteld, 'Alleenals
be-paaldegewassenniet opeengrond thuishorendanwilhij
zeanderskwalificeren.
DeheerVisservraagt zichaf,water ontstaat bijeen
paralleliseringvanhet tuinbouwkundig-enlandbouwkundig
oordeel.
DeheerEgbertswijst opde monocultuuralsdepressieveroorzaker enwilde betreffende grondennietalsgoed
zien.
De heerDe Bakkerkont zototdevolgende tweevragen;
a. Moet.parallelisering doorgevoerd worden?
b. Moet nenzich ophet optimale bouwplan baserenofniet?
Eenaparte^klassifloatievandetuinbouwgronden isnodig
indetuiToToiTwcTnTra.VoorcFë*verspreide tuinbouwgrondenis
dit nietnodig.Welzullendezede landbouwgronden indebuurt
bijdebeoordeling ietwatbeïnvloeden.
Menzalverderdegrondenmoeten onderscheiden naarhun
zwaarte endaarbij overhet muurtjevaneenbepaalde teelt
heenmoetenzienals mendoor eenverbetering:vandewatervoorziening toteenverbredingvandegewassenkeuze kan
komen.
.
•
DeheerBonmerkt op,datde aantekeningen
dekaart
leesbaar nakeneanietdekleuren. Menzaldusweleenaanpassen
aanbestaande teeltenkrijgen.
De heerDe Bakker meent,datdeduidelijke gevallenop
dekaart moetenkonen.Bijaarzeling noet'mengebruik,naken
vanaantekeningen.
.De heerVisserwijsterop,dat neneen oveEicht maakt
vanhet'alofnietrendabelzijnvanhetalofniettoevoeren
vanwater.
De heerHooghoudtnodigtdeTuinbouwvoorlichtingsdienst
uithunoverwegingennogeens juist oppapier teZetten,o-pdathijditdaneensaande consulentenkanvoorleggen
De heer^Reuterachthet mogelijkdezelfdekleurenvoor
detuinbouwgeb~ïedTntegebruiken,mitsdegegevensgescheiden
gehoudenworden.De tuinbouwgebieden zullenverder nauwkeurig
moetenwordenomgrensd,

