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Madelanden en hun verbetering.
A

Inleiding.
Langs ~ele van onze Nederlandse kleine riviertjes en beken
vinden we een meer of minder dikke laag moerasveen,welke door
het wisselvallige "regiem" der stroompjes steeds·-min of meer
met zandige of slibhoudende laagjes is doorspekt.De dikte van
het veenpakket kan hierbij uiteenlopen van enkele decimeters
tot verscheidene meters.
De vegetatie welke op deze gronden van nature voorkomt is de
z.g. "blauwgrassen-vegetatie" ,waarin echte "watergrassen" en
y,eel schijngrassen ,zoals russen,zeggen,biezen en riet, een
overheersende rol spelen.
Deze gronden >Norden veelal aangeduid met de namen:meeden,mieden
maden,maten en ook wel broeken en goren.
De eerste namen hebben te maken met de gebruikswijze,n.l. als
hooilanden.De broeken zijn later tot grasland ontgonnen en deze
naam duidt op de oorspronkelijke begr~iïng,n.l. moerasbos
(wilg, els, berk).
Vroeger·- golden deze grc:D.nden als de ruggesteun voor het zandbedrijf.De "vruchtbaarmakende" werking van de winteroverstromingen werd hoog aangeslagen.Zomer wateroverlast werd op de
koop toe genomen.
Onderzoekingen hebben uitgemaakt dat de vruchtbaarmakende
werking over het algemeen te verwaarlozen is ,vooral daar waar
de oorsprong der beekjes is g~legen in het hoogveen of op de
hoge heide ..
Bovendien knn men tegenwoordig eï.'iiciënter bemesten met d .- vele
kunstmeststo:t.':i:'en. Ook is door de grote ontginningen vnn deze eeuw
de wateraf voer van de hoge gronden versneld,waardoor in -de zomerperiode vaker en sneller wateroverlast gaat optre~en.
Meer en meer wil men dan ook aan deze wateroverlast perken zien
gesteld.
In het onderstaande zullen eerst de bodem en de vegetatie aan
een nader 2 beschouwing worden onderworpen,waarna enige maatregelen zullen worden besprok en die tot verbetering van d e toestand zullen kunnen leiden.
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Wat is nu eigenlijk madeland?
Dit is niet eenduidig te beantwoorden,want er bestaan vele
variaties in het madeland.Toch zijn er ve e l punten van overeenkomst:
le:Ten opzichte van de omgevende terreinen zijn ze in laagten
gelegen.
2e:Hierdoor hebben ze veel last van water,vooral in herfst en
winter,maar eveneens,zeer onverwachts,ook in de zomers.
3e:Ze hebben een sterk wisselende bodemgesteldheid,met voor
het merendeel een venige bovengrond.Ook wel is een venige grond
afgedekt door een tamelijk dun slibdek,maar ook dit is dan nog
vaak venig.
4e:Ze hebben een "natte gronden vegetatie",veelal een
Blauwgrassenvegetatie.
De verschilpunten liggen vooral in de relatieve "hoogte" van de
gebieden in de vorm van het beekdal,in het verschil in "beekregiem" en in de bodemondergrond. Hierdoor ontstac1.t vooral ten
aanzien van 3) en 4) no9a1 wat variatie.

2.

De lage liggin~
Hieraan is niet zo veel toe te voegen.De vorm van de laagten
is meestal langgerekt en betrekkelijk smal.Deze laagten zijn
Of dG OUde oerstroomdalen Of het zijn recentere erosiegeulene
Vooral deze l aatste dalen zijn erg smal.Dit heeft tot bijkomend
ei'fect dat de zijkanten nogal snel aflopen. Soms kan men zelfs
van steilwanden spreken ,vooral als de insnijding heeft plaats
gehad in een keileemlandschap.Vaak vinden we in de beekdalen
zandhoogten ,welke te beschouwen zouden zijn als beekduinen,
maar welke ook wel meer erosiebestendige leembanken kunnen zijn •
.. Dit lang en smal zijn der dalen heeft grote invloed op:
B.2
De wateroverlast.
Deze laag·con zijn veelal zo gelegen dat zovvel hetoppervlaktewater zich daar wil verzamelen als ook (k )welwater .Dit welwater
is neerslag dat op de hoge gebieden(vooral de hoge heide) snel
wegzakt door de bovenste zandlaag,muar dan over de humusoerbank
of over een keileemlaag tot afstroming komt.Deze keileemlagen
zijn in de stroomdalen vaak aangesneden,vaak zelfs doorsneden,
zodat daar ter plaatse het genoemde zakwater weer te voorschijn
treedt.(kwel of wel).Over het algemeen is deze kwel vrij arm
maar ~~ms kan hier Ferrobicarbona2t-Fe(HC0~) 2 - in opgelost.zijn,
wat blJ het-aan de oppervlakte treden oxydeart en als Ferrl-oxyhydraat-Fe OoOH .H~O-(Goethiet) neorslaat.Dit geeft dan de z .g.
Moerasijzerertsbcinken . Dit ijzer kan ook aanzienlijke hoeveelheden i"osfaa·t D'evattë'n, Vi vianiet =F·ePO , wat echter voor de
plantegroei van weinig betekenis is om&at het z e er moeilijk weer
in oplossing komt.Zelis wordt toegediende fosfaat hier aan het
ijzer gefixeerdo
In sommige gebieden,zoals in Salland en in de Gelderse Vallei
kunnen kalkafzettingen (IVIoeraskalk) optreden.
Het optreden van wateroverlast in de winter is·~wel gped aan te
voelen.De afstand tot de hogere gJ.nonden is n.l. zeer kort, zodat
het daar afgezakte neersla~Jater dat het grondwater -heeft berpikt
(of het pseudogrondwater)snel naar de beek afvloeit.Bovendien
heeft men vroeger de wegen vaak nog zodanig aangelegd,dat ze min
of meer een dam in deze dalen gingen vormen, terwijl à.e bruggen
en duikers hierin zo namv waren dat ook deze nog een extra opstuvving gaven.Di t c.lles om de zo 11 vruchtbare" overstroming te
bevorderen.Vroeger was dit misschien nog gunstig,nu wordt dit
juist gez i en als s en overlast,welke bovendien slechts met zeer
kostbare middelen (nieuwe bruggen !) kan worden opgeheven.
Weigert iü'-' L :o:.:u:;_k een kostbare verbetering te aanvaarden, dan zal
van een doelmatige madelandverbetering geen sprake kunnen zijn.
Naarmate de hogere gronden ook nog beter herontgonnen en ontsloten gaan worden zal de wateroverlast in de made landen alleen
nog meer kt.H'~..nen toenem.on.Bovendie.n zal het piekenkarakter daarbij nog toenemen,terwijl ook de mogelijkhe id van droogte-perioden gaat optreden,vooral op da overgangsgronden.De afvoer van
hot water moet "beheerst" geschieden en zodanig dat ook de benedenloop hierdoor geen wateroverlast gaat oplopen.
Toch moeten we ons niet blind staren op wateroverlast, maar
hierbij tevens ~n de bcuchouwing opnemon-dnt-er versëhillende
zomerperioden een groot watertekort kan gaan optr eden.Ook hiertegen moeten we ons wapenen .Ïh t kan gebeuren door de te verbete--~en waterlopen zoveel mogelijk langs de hoogtelijnen te traceren.
':Ie kunnen hierm. c-: e zowel W<.l.tcr "conserveren" alsook de "piekafvoer en " wat afvlakken.
Ook een te diepe ontwatering mag niet plaats vinden (hierop wordt
lilog nader terug gekomen) . Ook hierbij kan etage-gewijze aanleg·~
van ontwa teringsle ülingen (evt. w o.terinlaa t) bevorderend werken •
B.l
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B.3

Samenstelling van de

gro~-~~

Tie beekoevers kunnen bijzonder uiteenlopend van samenstelling
zijn en wel van veen en zand tot klei en leem t.oe .Tii t hangt
nauw samen met de samenstelling van de gronden van het hele
stroomgebied, met de lengte van het beekdal en de doorsnede,
alsmede van de helling van het terrein.Tiit heeft immers allemaal een invloed op de stroomsnelheid van het bee~e en op het
eraderend vermogen ,maar tevens op de sedimentatie.Bij een
groter verval zullen de afgezette sedimenten grover zijn;terwijl
bij de sterk meanderende beekjes·(met een geringe stroomsnelheid)
veeleer moerasveen wordt gevormd.Afgesneden bochten verlanden
met zand en veen.
Van de voorkomende bodemtypen kunnen o.a. de volgende genoemd
worden:
a) ondiepe veenmadegronden op zandige ondergrond(minder dan
55 cm veen) •
b) diepe veGnmadegronden op zandige ondergron~ (50-100 cm veen).
c) z ee r diepe veenmadegronden op zandige ondergrond(meer dan
100 cm veen) •
d) vochtige zandmadegronden met bruine-bos-ondergrond •
e) vochtige zandmadegronden met diep zwarte pikkerige venige
bovengrond •
f) natte leemhoudende zandmadegronden.
g) humeuze zandmadegronden.

•

Vaak treden zandige en/of lemige tussenlaagjes op in het ve en.
Ook kan er een afdekking door beekbezinking aanwezig ZlJn.
Gley-verschijns elen treden altijd in deze gebieden op.
Vooral op de grens van zand en goed verteerd veen kan zich
gemakkelijk ijzeroer afzetten.
Ook het type ve en kan verschillen;Het is §;:l,!Rîd _!a§:.~e!:.n.z..maa.r
daarvan de ondersoort:moerasveen .En wel rietveen,riet-zeggeveen
en broekveen.Tiaarnaast-kÖm~ ënig-dargveen voor.Tiit l~atste veen
is het slapste en de zode daarop is het meest vertrappingsgevoelig.Het rietveen is platerig ,maar in zuivere toestand tamelijk
goed doorlatend.Wanneer echter s liblaagjes voorkomen kan dit veen
vrij spoedig ondoorlatend wo rden.Het riet-zeggeve en is direct
minder doorlatend.Het echte broekve en ook wel moerasbosveen
is weer veel beter doorlatend door de vele grovere houtdelen
(kienstobben enz.) Een gedeelte van de gronden bestaat uit een
mengsel van slib en ven.alagen--veen,vaak weer afgedekt met een
laag slib.Tiit is het dargveen.Tiargveen is structuurloos, maar
heeft verder een vrij redelijke doorlatendheid.
Wanneer in deze gronden moerasijzererts wordt afgezet spreekt
men van rodolmige gronden
Nae.st de-doorlatendheid is bij de veenlagen ook van belang of ze
indroging kunnen verdragen.Zoals velen ongetwijfeld weten is
jong veenmosveen werkzaam als een spons.Het kan geheel worden
uitgeknepen en gedroogd,maar het neemt even graag we er water op.
Met het oude veenmosveen is dit al voel minder het geval, maar
bepaald slecht is het gesteld met het echte laagveen. En dit is
zelfs nog erger wanneer ze met slib gemengd zijn .-In laagveen
streken fundeerde men vroeger do huizen vaak op baggerturf!Hierbij.~ebben we te maken met de irreversiÈele_~~ogi~~' de
grote VlJand van veel grondverbeternars.
Ook met de mogelijkheid van klink moet rekening worden gehouden
en dit is des te meer dringend,omdat de zandondergrond erg ongelijk ligt.De zandkoppen beginnen er dan bovenuit te steken en de
lager gelegen omtrekken daarvan worden "waterzuchtig". Ook kan
de inklinking van het veen een dichte ligging tengevolge hebben,
wae.rdoor de ondoorlatendheid nog toe.m.eemt.Aan de andere kant
geeft een dichtere ligging overigens weer minder vertrappingsgevoeligh8id van de graszode •
Ook de overgangsgronden naar de lage heideontgiruîingen moeten we
grotendeels tot de madelanden rekenen,

4.
Dat de gronden vaak zuur worden genoemd ligt me~tal niet aan het
kalkgehaltc.De kalkarme la2gveen en moerasveengronden komen niet
veel voor.Het "zuu..r 11 zijn is gewoonlijk terug te voeren tot
zu~rst52_f_gebr~k.:.. Wanneer onvoldoende zuurstof in ·de bodem zit ,dan
kan de humus op ongewenste wijze worden omgezet.Er worden daarbij
vrije zuren gevormd,welke giftiTIÎijn voor de planten.Ook kunnen
hierbij onschadelijke Ferri-ÇFe
)verbindingen overgaan in giftige Ferro-(~ II} verbindingen.Tevens kan uit het onschadelijke gips
(CaSOd.2H 2De) met het aanwezige ijzer het giftige FeS en zelfs H2 s
ontstaan.
In het algemeen nemen de planten het bodemvoedsel het beste op
in de hoogst mogelijke oxydatietrap,maar daarvoor moet veel zuurstof in de bodem aanwezig zijn.
B.4

De vegetati~
De meest optredende grassen ,schijngrassen en oru{ruiden worden
hieronder genoemd ,met latijnse naam en met waarderingscijfer.
Grassen ~

Reukgras
Anthoxanthum odoratum
4
Meelraai
Holcus lanatus
5
Dravik
Bromus mollis
3
Windhalm
Agrostis spica venti
3
Trilgras
Briza media
4
Vlotgras
Glyceria fluitans(mannagras) 4
Smele
Deschampsia caespitosa(sekken)O
Andere J2_lanten:
Zegge
Carex (vele soorten)
1-2
IV
Io eras spirea
Filipendula Ulmaria
1
Ratelaar
Rhinantus
0
Zuring
Rum ex
1-3
Russen
Juncus (vele soorten)
1-2
Riet
Phragmites
1
Pinksterbloem
Cardamine pratensis
3
1Vaterae.rdbei
Comarum palustrà
/ 0
Boterbloem
Ranunculus (o.a.Acer)giftig
0
Dott erbloem
Caltha palustris,licht giftig 1
Mossen
diverse soorten
0
Waterkruiskruid Senecio aq_uaticus,Zéér giftig 0
Koekoeksbloem
Lychnis flos-cuculi
2
Kale Jonkor
Cirsium palustre
0
Lidrus (Robol) Eq_uisetum palustre.Zéér giftig! 0
Waterkruiskruid en Robol maken een grasland vrijwel waardeloos!
Belangrijk is bij de vegetatie het vermogen om weerstand te bieden tegen vc:;rtrapping,wat ook reeds bij 13.3 terloops werd opgemerkt bij het dargveen.
Veranderingen in de waterhuishouding en in de hernestingstoestand
kunnen de vegetatie erg beïnvloeden in haar samenstalling • ·
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Madelandnamon.
Uit de madelandnamen kurmen we vaak nog wel iets wetenswaardigè
beluisteren,dat veelal aanwijzingen geeft over de oorspronkelijke
toestand. Enige voorbeelden volgen hieronder:
Madeland zelf zegt ·dat het land oorspronkel~jk als hooiland in
gebruik is gevJGest. Verwante woorden zijn~meeden,mieden;moaten en
verder het oud-hoogd ui ts 11 mad 11 en het engel se "meadow 11 • Ook de
namen broek,goor en mars komen voor op dit soort gronden; vaak
komen deze namen met toevoegingen voor ,welke soms ·de bodemkundige toestand aangeven:Weekmoaten::::slappe madegrónd.Humoa::::moeras
of slijkmade;Almoat::::drassige mado(al=aal=vocht,ook mestvocht)
Smeesmoat::::modder made; ICwabbenmoat=zeer slappe made;Schil(f)smoat=
riet made;Sakkenmoat=Mad8 waarin .men wegzakt.IVIoesmoat=moerasmade
Kolkmoat= made met veel kwel.Hammoat duidt op een afgesloten
stuk made \\1 a è:.rop in ieder geval h Gt ve&/1 geen toegang had.

Verder komen do namen Vledder,Vliers en Vloren voor,hetgeen
duidt op het voorkonL~ n van ''Fli tter 11 =liesgras .De naam "Hullen"
duidt op "hol"=drassig,week,manr dit woord-kan ook de tegenovergestelde hetekenis van 11 hoogte 11 hebben.Hoge plaatsen worden
veelal ook aangeduid met de namen "Harst,HBrst en Haar.
De naam "Stroeten duidt op struikgewas •
6.

Andere gebreken van het madeland.
Naast wateroverlast en de dnaruit voortspruitende slechte grasvegetatie zijn er nog de volgende gebreken~
le: De grond heeft een geringe draagkracht •
Het vee zal daardoor gemakkelijk de 2 zode vertrappen.De hoefdrlli{ van een koe is ongeveer 4kg/cm .Juist door deze vertrappingsgevoeligheid wordt de beweiding vermeden ;dus hooiland.
Ook het werken met moderne tvaak zware ) machines ondervindt
hinder van deze slappe zode.
2e: Het hele gebied heeft meestal een slechte ontsluiting •
Dit is èn .een gevolg van de bodemtoestand èn een gevolg van het feit dat de gronden v:toeger 11 gemene marke gronden" waren.
Ook dit belemmert het gebruik van moderne werktuigen en is
mede oorzaak van:
3e: Slechte bemestingstoestand~
Dit is niet verwonderlijk ,daar de gronden vaak ver van huis
zijn gelogen en bovendien moeilijk te bereiken.Hierdoor
werden (en worden) ze-slecht bornest.Vooral Kali en Fosforgebrek treden hier op.

B.

De verhetering van het madeland.
We moeten nu nagaan hoe do verbeteringen aangebracht kunnen
worden. Dit zal worden onderverdeeld in:
1 :"Grote" cultuurtechnische werken,welke een geheel stroomgebied omvatten.
2: "Kleine 11 cultuurtechnische werken,welke ook plaatselijk
verbeteringen tot stand kunnen brengen.
3 : Cultuurmaatregelen,welke door de boer zelf of eventueel met
behulp van-een loonwe rker op het eigen bedrijf kunnen worden
uitgevoerd.

D.1.

De

11

Grote" cultuurt echnische werken in vogel vluch~.

V?ornnmeli~k

moet hi~r genoemd worden de ~ate,!:beheersi.t?-,g,• ·· .
moe t h~er worden geschreven waterbeneers~n~, omdat
we niet klakkeloos het water moeten afvoeren .Indien we at zouden
doen,dan zou dc..o,rv2.n hot gevolg kunnen zijn,dat inklinking en
irreversibele indroging gaat optreden,met alle consequenties van
dien.
Voor een doelmatige waterbeheersing moet het hele stroomgebied
er in worden betrokken .Hierbij-moet en vooral de afvoerpieken
worden genivelleerd.Dit houdt o.m. in dat het water voldoende
snel naar het boezemgebied moet kunnen afvloeiën,wat en waar dat
boezemgebied dan ook mag zijn.Bovendien mag dit boezemgebied zelf
geen overlast krijgen. Hiervoor is nodig dat de afvoer buiten
het gebied zelf voldoende is,maur ook dat de afvoercapaciteit
van de bo ok zelf groot genoeg moet zijn , Meestal zal dit betekenen dat de beek verruimd zal moeten worden -en dat de grootste
meanders eruit gehaald zullen moeten worden.Dit zal met zich
brengen dat nieuwe stuwen gebouwd en oude stuwen verbreed zullen
moeten worden ,hetgeen voor de l aatste toch ook weer neerkomt op
nieuwbouw.Ook zullen de kunstwerken onder de wegen verruimd moeten worden.
Al met al is dit een kostbare zaak ,welke zowel administratief
als technisch alleen uitgevoerd kan worden door een groot waterscho.p, DE REORGANISATIE VAN IffiT WATERSCRAPSWEZEN-TOT GROTERE
EENHEDEN IS HIERBIJ DAN OOK EEN EERSTE VEREISTE ! •
U~tdrukkel~jk

•

Aangezien het hier waterbeheersing btreft zullen ook leidingen
gegraven moeton worden welke het water kunnen vasthouden.Deze
leidingen zullen ongeveer evenwijdig aan de hoogtelijnen moeten
worden geprojecteerd (tranche-leidingen) .Ook kunnen deze leidingen al een groot gedeelte van de kwel opvangen.
1,
Een groot gevaar zit er in het .,als maa:;:-o willen af- en ontwateren.
Ol!!k de wat eraanvoer moet goed onder ogen vvo rden gezien. Vooral de
randgebieden zijn nogal wisselvochtig.
Klink en Irreversibele indro ging zijn ook geduchte vijanden.
Zonder dat deze grote werken worden uitgevoerd is het rendement
van de hierna volgende "kleine" cultuurter;rhnischB werken zeer
laag en :i.n ieder geval :vreel lager dan ze verdienen.,Het is dan
nog wel geen "weggegooid" geld,maar de rente ervan is maar gering.
D.2.

De

"!_:)-_s:_iE_~_C?.Y.1-J.2?-~technischo mnatre_g_e]-_~n~.

Hieronder zullen wo rd en verstaan ,die cultuurtechnische maatregelen ,die mits het grote verband in orde is ,op kleinere schaal
uitgevoerd daar ter plaatse de toestond nog a~nz ienlijk kunnen
verbeteren • Hiervan is als eerste te noemen .
D.2.1. De ontslu~tin~.
Een betere ontsluiting maakt dat er meer aandacht aan het perceel zal worden besteed omdat me~ er gemakkelijker kan komen.
Ook als deze maatregel in enger ver~a!~ wordt toegepast zal ze
dao..r trsr plantso de toestand ·een zeerste kunnen verbeteren.
Zo'n verbetering van de on·csluiting knn op zich zelf staan,maar
kan ook plaats vinden in het knè.er van een gewone ruilverkaveling
of van oen ruil verko.velingsovereen}zomst e ·
Vaak kan een verbetering van de ontsluiting gecomb ineerd worden
met de verbetering van de waterle i dingen .
De afwe.teringsproblemen zijn reeds in D a 1. de re,rue gepasseerd,
mnar er bestaan ook af- en ontwaterings problemen voor een klein
gebiedje en voor de af zonderlijke percelen.
D.2.2.

Ontwater~Eg•

Aangezien de madelanden (al thans de echt~degronden) vrij lae.g
in het c:;rr;.nè.\','?-tg:r zuller. moe~en blij-ren li ggen,in verband met de
mogelijkheid va~ irreversibel indro gend veen,zal drainage door
middel van buizen v:;_~ijwel r:.iet kunüen rllaats vinden .Bovendien
zou een dergelijke drainage veelal spoedig verstopt zitten door
ijzerafzettingen . De verbeter::.ng van de ontwatering zal dan ook
voornamelijk moeten plaats vindon door het graven én goed onderhouden van !echte sloten en 'Ti.'.n h::..orop afwate rende greppels.
Het beste is om (er van -u.i tgaa.YJ.de dRt trancheleidingen zijn aangelegd volgens D,l.) de sloten loodrecht op de tranche-leidingen
te leggen en de greppels woer loodrecht op de slotenoDe greppels
moeten niet rechtstreeks in de sloten uitmonden, maar onder de
z,g. kopakkers door via voldoend grot9 buizen. De greppelafstand
is natuurlijk afhankelijk van het optredende waterbezwaar, maar
in !t algemeen zullen z o ni et vcrder uiteen moeten liggen dan
20 à 25 meter.Meestal + 10 meter .
D.2.3.

IJzeroer.
Een andere maatregel in verband met de kleine cultuurtechnische
mac.tregelen is het ontgraven--vnn ijzeroer ,dao.r wae.r dit een aaneengesloten harde la0g vormt;Het is uiteraard voordeliger als dit
ijzeroer verkocht kan wordarr.Het verwijderen van ijzeroer geeft
ook ruimore mogel ij kheden voo~ de greppelontwatering en ook de
wateraanvoer zc.,l minder moe ili -ikheder_ biedancBovendien treedt er
meer c~pillnire opstijging uit~de ondergrond op.

D.2.4. Irreversibel veen.
Ook wanneer reeds irreversibel ingedroogde veenplaten onder de
zode nanwezig zijn ,is het goed om deze te verwijderen.Deze
brokken kan men op eon hoop werken en dan verbranden.Ook kan
men door diepploegen een ingedroogde veenlaag breken en in schuine lagen in het profiel leggen,naast lagen (grijs) zand uit de
ondergrond.De wortels kunnen dan dieper het profiel binnendringen
tot in de vochtige ondergrond. Bovendien zullen de brokken veen
die nu dieper zijn komen te liggen in het vochtige zand van de
ondergrond langzamerhand hun ongunstige eigenschappem door langdurige bevochtiging weer enigszins kunnen verliezen •
Bij het ploogen moet erop gelet worden ,dat geen weinig ontleed
veen aan de oppervlakte geploegd wordt,aangezien dit spoedig
irreversibe l indroogt.Als hiervoor gevaar bestaat zal men ervoor
zorg moeten dragen niet zo diep te ploegen.
Schijveneggen in 2 loodrechte richtingen hoort aan het ploegen
vooraf te gaan ;de eerste ma~l loodrecht op de ploegrichting, de
tweede ma::::.l in deze richting.liGt is gunstig om eJfl. eventuele
ko.lkgift tussen deze t wee bewerkingen in te geven.
D.2.5.

Bezand~

Als een uiterst belangrijke·cultuurtechnische maatregel moet
het bezenden genoemd worden. Dit dient om do bovengrond voldoende stevigheid t 2 geven,teneinde de gr as landzode te kunnen
behoeden voor ernstige vertro.pping door we idend vee en om het
uitdrogen vGn het ve1n te voorkomen.
Bezanding geeft eon verschraling van de zode ,zodat een flinke
voorraad bemesting noodzakelij k is.(zie ald~ar).Ten behoeve van
een gemakkelijker naggalis at ie en van een betere vertering van
de oude zode (wanneer dat tenminste in de bedoeling ligt)kan men
het beste eerst enige j a re n het land 2.ls bouwland gehruiken.Er
wo rdt dan een homogenere bouwvoor gevormd.Vooral na diepploegen,
omdat d2n de grond ook eerst nog wat kan bezakken.Een gevaar is
n.l. ook nog dat de grond een te groot porignvolume heeft,waardoor
de vertrappingsgevoeligheid ve el groter wordt.
Men moet echter niot vergeten dat al zijn de gehaltes aan humus
en slib door bezanding te veranderen,de overheersende invloed van
de grondwatersto.nd blijft bestaM.Do vermindering van de vertrappingsgevoGligheid kan dan ook alleen in stand worden gehouden
door een go8de deta ilontwatering en o~n beheerst slootpeil.
Ook het breken van hoog in het profiel voorkomende storende lagen
moet d~arbij de volle aandacht hebben.
Ook de verzorging on bemesting speelt hierbij een grote rol.
De verzorging en bemesting z al later z eer sUJiilllier ao.ngetipt
worden ,aange zien vcrondersteld mag worden dat eon ieder dit op
al zijn graslwdon goed zal uitvo eren !!!! (W2.s hot maar zo!)
Het bezanden kan gebeuren:
le: Over de oud e zode ,zonder deze verder te bewerken,met aanvoer
v2.n zand van elders, me§stnl zonder hernieuwde inza2"i, maBr soms
met bijzanien.
2e: Idem, mafir met open- of omvverken vo..nde oude zode en inza~i.
3e: Bezanden met z~nd uit de ondergrond,met open- of omwerken
van de oude zode en inza a i.
4o: Door plo egen v2.n de zode en ondergrond ,al of-niet met
a fschuiv en van de door frezen vermalen bovengrond.
Hieronder volgen boschrijving8n van deze methoden.

TI.2.5.1. Over d e ou de zode
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Dit kan alle en da ~r gesch~eden wa a r het gr a s bo s t and een goede
hoeda nigheid he e f t pmaa r wa ::tr à.e ~ o d e we l vertro.pp i n gsgevoelig
is.De bez a nding edik t e mag hi c ~b i j s l ec h ts hae l ge ring z ijn en
de bewerking ze.l dus enige malen o:u.tte r o::n moe t en gebeuren,
nadat de zod e zich · t e l keruna l e opnieuw · h ee f t i ngesteld op de ·
n i euwe oppervl a kte .. E.a igo malen 2··3 cm. beznnden is dan nod i g.
Vroeger werd hie rvoor vask t erpo.c.r d e gebr o.ikt , nu z a l men h et
met zand uit e én of ancl.ere on t g~:> o.v::.n g rJ.oeten d oen. ])i t z and
moet niet t e fijn z i jn ~m::.a.r ook zeke r niet grof . Wanne er men
toch m ~ t ho rj~7~2 i wi i werken k a n men b ete r de volgend e methode
toepassen8
D. 2. 5. 2. Hierbij wordt do _z_?j._~_OJ2e.QE~.I2:l~~. ~])i t openrukken kan het be s -::; [.;Gsc ~--: ie d en me-t de schijvene gge.
Wil men de oude zode n og min._~ e r ka.·: 1scn geven ( en n og me e r vernietigen) dan kan Ken d uz o o ~f l cc~an . H iere.a n d ient ec ht e r toch
een bewerk i ng me t de s clJ.~-~ ~-0":.'"" ·" ,g~·e v .) o ::.~e.f t e g aan.ne ·· b e zanding sdikte mag hi e r i e t s m e ~~ wn = à.e~ : na a~ ~ 0 er de.n 6 em. zal d it
niet mo gen b ed r ag en, ne~..; r e ·;~ o :.; :.; op c1~ v e :.>:' tc ri.tl g van d e oude z ode.
Wanne e r de v eend:.t··t e ·a :;:·g g·.': 'co t is zG..·;_ mc_1. e en v a n d :; metho d e s
n.2 . 5.1 of ]). 2<5 . 2 mo e t0n ""' olgen. omdat !'le t zar.Ld t e d i ep z it.
Is de v e 3ndiep t o m ~-~.d o ::> g~~ r) c · :: - - il:~-· :':'i.:: s ipe r:ür...de r dan 4 me te r,
maar e conamis eh m::.. .~:1der cl:...v: 2 me-:;er-· ë,c. :1 z~~l .rr,Gn met goed gevolg
de volgend e m(~ -th o ::o, D ~ 2 , 5 ~ 3. ~ L ~·-'·,_nr?:.: -~ o8 po.. ssen , voo r al a ls
deze met mod c r ~c ncch~~es ~~ ~ WJ~de n uit g ev oc rd.(zan dv i jzel).
]) • 2. 5. 3. Het o.q_t t re }_ck~~,._an hc~~- -~~:::.:..:.::'1!~-~~-.~;~:G.~E":..at~~i0:.21~ aan d_~ ondergrond.
ni t kan ge beur en .rr.e t behu:.p ygr;_ ::-loc-· p.;Rl'l ? als he t v e en niet ve e l
d i k k er i s d Cyn 40 cm. Of me·c b s ~:. vl.l p v o.n e eE voo r Nede rl a nd vrij
n i euw . werk t u i g , n.l., ~ e 2F:·~el:_g_!'.2::~0~~:j~~~~ d(ono r~isch t ot e e n
veendlkte v a n.±. 2 me ·cer. vc>o:. . p . .c. ocge.r.:. ~ H~ Tio 2 o5 . 4 c
Tie ondergr on dvi jzel i s 8 8n maahine ' d i e omst r e e k d 1930 in
Dui tsl and werd ontvlik keJ.d. a Ti e z e mac hlne wee g t on g eve er 2 5 ton,
mo..ar door he t g e br y.ik v.::m ze -.:r b:ccde :.. L..:.p s en is de g rond druk
slechts 0,18 k s/c r.1·- • (DC:..':l? o~') r..ac..=. -:::_~,..,c~:rKe l:. + 60 kg/cm2)
In principe kan hier mee he t ZO.:ld to ·: 0 ?) een d iepte van ruim
4 meter word e:.1 orn;g!'avc.~ 7 r."'la <:~:::.." d. r:; ~c:n: t c n z:.. j"l. dan v eel t e hoog.
Tot een di eutc ,,-a .n 2 ID ~te ._ J'~L' .:·1 è. '; .r;; r:. c h j_ne c::1.dc r o:1ze oms t a ndigheder.L 0kor~o.!L b c:.1 W - ; rkcm., fh~t ~ ~ evcr.gob:;~!J.c.iJ.te zand kan t ot een
a fst a nd v o.n 1 5 .r:'.e:: ·cer g e :::.. ~j ~~'D ::b i g '! ""';"é::: spr o ·::d è_:• worde n. Vo or een
bezanding v an 6 cm. i :J cc slou~"a fstn n éi. h i e r bij 15 à 1 8 m.
Indien hout of sterre n i ~ è. e c ~~ Jr g r J~d zltt cn g e eft d it extra
moeilijkhed en , welke c:!. ~ n c ol~ v c cT o -.g2v0 c;:r 2 5 ct pe r me t er
gegraven s l euf i x'. relr.cn:.. nc~ wc!'. ~1 ""n g -- iJJ..~ac fl.t ~Loo r ho t gr aven van
de sleu v en , we l ke ovo:::"::_ge.· ~~.u ·v'Jor h ot gr oo t ste doe l d ir e c t
weer worden opgcvuld,zo r Et do tlC. C ~i~ ~ vo0~ extr a dr aina ge ,
a angezien p l 2o. t sel i ~ k C:.e ve én -· en s 1._;_i) l o.gen tot in de zandondergrond worde n doc~r:rok:m . ::Je s'2.. c"l~vcn k .J.nn en u i t e raard n i et
he l emaa l worden opgev-v. ~.d er. C.e ov e r blijvende "gr eppe l s " zijn
+ 3o cm . bree d on 50 cm d i eo. \V :iJ men do sl-:.;u ven ge ho e l we g
Werken,do.n zal G 9:".'S G h e t z and. Op ZiJ mosten wo rd en ge ruimd,
weo.rno. d e sleu f mot v aan k a~ ~o r de~ o pgem1l d ; h i e rnn wo r dt er
don we er z a n d o v e r ge br a c b:~ .-D i t is een G.ur e bG:::,i ghe i d en het
is voor a l v oor gras le.n i \ OGl aknnoNis chcr om d o s leuven a f ~
werken tot volw aar di g e gr e p pe l E~D o o r de z eer re ge l mati ge verspreidin g v a n h e c zand i s naögal:ise:r en moe s ta :::.. n i e t nodig,
zodat ,na v o orraadbemesting , d ir e ct we er ken worden inge zaa i d.
Het eerste j aar i s h e t w ~nss li jk om zo wsini g mog elij k te
beweid en in n a tt e perioden , roac.~ ~it ge l dt vo or a lle ver boteringsw e rkz e.amh ~ de .rL D e k oe t en. ::: :~ j n ~te rk af.~2- Ylko 1ij k v an de
gro.o.fdi e pto; bij e ün oîtbgro.vi n g o p + 2 m8t " 1~ zull e n de machine kos t en ongL>Ve: c r 15 00 g j_d , bedr o.ge: J.1.-;·ongeacht do bijkomende kosten van h e t tro.n sp ort v c.n de mc.:::;-h ·Lt'.C' ~ woJ.ke 7r ij hoo g z ijn,
· zodat g es~ o ld mo.g ·w ordoY'. GJ'.~~ :"'0 '.'2. t C/i:1 lncto 50 ha aan e en heeft~:~~'
a l thans dlch ~ ~ ~ j oen ~ ne vc~jatci· ~ngsk os te~ ~ an d e z ode komen
hier no g ove rh :::~:1 r

9.
D. 2.5.4.

V~rbetering

met het v erwi?s elen van lagen.

Indi en men niet slechts wil bezanden ,m~ ar tevens lagen wil
verwisselen en/of brekcn,dnn ZGl men of de hole zaak met een
dr2gline moeten spitten of alles me t do diepploeg moeten bewerken. Het spitten met -de dragline is langdurig werk en bovendion
moestal v oe l te duur.Het diepploegen is dan ook meestal we l
do me ~ st aangewezen methode . (In handwerk spitten komt helemaal
niet moer in aanmo rking).K~n ook diepploegen niet eh is he t
werkelijk bijzonder slecht gr~sl~nd,dan knn men er beter een
"n~tuurreserv2"e.t" van maken!
Een methode van diepploegen werd in D.2.4. re eds behandeld.Andere
methoden zijn o.a. het d iepploegen met overzetten van de bouwvoor en het diepploegen waevrbij achter de ploeg aan afschuifrister aanwezig is. Het ploegen met overzetten kost onder de
huidige omstandigheden o_p broekve Gn bij -~ e<:::n maximale diepte van
90 cm. ongeveer f 900,= a f 1000,~ / ha.He t overzetten zelf
komt hierbij neer op + f 300,=/ha •• De twoode me thode kan worden
toegepast op gro~e~ëlke ni et dieper dan 60 cm geploegd hoe ven
te worden .Er wordt ondiep,dus "goedkoop" geploegd.(+f500,=/ha,)
De veendikte mag hierbij tenhoogste 30 cm bedragen,opdat er nog
een behoorlijke hoeveelheid zand naar boven wordt geploegd.Het
achter deploog gemonteerde afschuifrister schuift hierbij steeds
een stuk zode in de ploegvoor, waarna bij de volgende rondgang
de ploeg dit stuk zode schuin ~n het profiel legt,terwijl hier
tegenaan en bovenop zand komt te liggen.In doorsnede zien we
zwarte moppen schuin in het profiel liggen,torwijl ze met ongeve~r 8 cm zand worden bedekt.Deze brokken zullen dan ook ni et
gauw uitdrogen.
E.

De Cul tul.:!F_m,m;.tre go len.
Hieronder zullen worden verstaan ,~lle werkzaamheden welke
gewoonlijk door de boer zelf verricht kunnen worden / en welke het
grasbestand in goede toestand moeten houden,dan wel het grasbesta nd in gunstige zin kunnen wijz igen.Het omvat dus :
inz aai,bemosting eh verzorging en ook oen oordeelkundig gebruik.
De profielverbetering en zodeversteviging werden reeds besproken,echter zonder bespreking van de gewenste inzaai.
Di vers e o.spec ten zullen hieronder- ter spreke komen. Volledigheid
moet men er echter niet in zoeken . Hiervoor verwijze ik na~r
geschriften over pl 0nteteelt en bemesting.

E.l.

~ odeverb~t8_!;_~p._g_.

Dac..r wc,r:_r g" :on vc:rdero profiel verbetGring nodig is kan men
direct beginnen mot cL~ zodevcrbetering ~
Hierbij kunnon we de volgende punten na~r voren halen$
le; Een goede verzorging en bc:mesting van het perceel. 2e·; Kett i ngeggen en bijz2.r.ien met een vamledig mengsel.
3 e ; · Ondiep pl oegen on opnieuvv inz a3ion.
4e . Frezen en opnieuw inz~aien.
E.l.l .

Verbeter_i~door

verzorg__in_g__en 9_eme ?ting.
Deze methode is geschikt wanneer het gras land nog een redel i jk
percentage goede grnssen bevat en er een redelijke kans bestaat
om de ongewenste grassen terug te dri ngen . Het i s echter een
proc c;s dct verscheidene j~ren kan duren . Eén ding moet hierbij
bepanl d niet uit het oog wordon verloren :Goede verzorging moet
ni et c.ll een pl-:J.::"vts vinden in do " slappe tijd en " V[l.n het bedrijf .
Het moet rc:gclm~t i g plc.. ~t s vinden en het kost zelfs de eerste
j aren wnt extra tijd.Eer s t dan kan men er resulta~t van verw:::~chten . Di t gc:ld t uit de ::1.~,rd de:" z e~~k ook voor de verzorging
n e alle andere verbeteringon.(Anders kan men het geld beter
i n z'n z0k houden !!! )

E.l.2.

en bijz ~a ~en.
Dit k~n alleen wanneer de zode met een enigszins verzwa~rde
kettingegge voldoende opengetrokken kan worden·en als er maar
weinig Smele-pollen( Sekkepollen) aanwezig zi:j .n.
V66r de bewerking wordt zoveel kalk gestrooid als nodig is om
de pH op peil te brengan.Daarop volgt dan de b~rking met de
kettingegge achter een trekker en wel zolang totdat een voldoendo zaaibed is verkregen.Tussen deze bewerkingen door wordt dan
reeds met fosforzuur,kali en eventueel koper bemest.Na de
lno..t ste mac.l kettingen wordt hot nieuwe grasmengsel ingezaaid.
Hierna wordt gerold en stiks1of gestrooid.Het werken met de
kettingegge moet in hGt voor~aar geschieden om de nieuwe grassen
reeds dat jac.r een goede kans te geven. Goede nazorg is uiterst
.. belc.ngri j~.
E.l.3. Ondiep ploegen en herinzaai.
Het ploegen van rondeland is zeer nauwkeurig werk.Alvorens te
ploegen moet het perceel zo kaal mogelijk worden afgemaaid.
Teneinde ook de Sekkepollen goed kapot te krijgen kan men voor
het ploegen 2-300 Kg. kalkstikstof strooien. Men ploege zo
ondiep mogelijk,mac.r toch zodani~ dat eon goed zaaibed wordt
verk regen.De zode moet volledig (180°) gekeerd worden .Tijdens
het ploegen wordt de ondergrond gewoeld door een woellichaam
aan de ploeg te bevestigen.No. het ploegen wordt gerold om aansluiting te verkrijgen met de ondergrond.Hieroverheen wordt dan
licht geschijveneegd.De oude zode blijft zo omgekeerd volledig
in tact en zorgt dat het nieuwe grasbestand reeds enige stevigheid bezit. Tijdens de bewerkingen -vvordt gezorgd voor een voldoende voorraadbemesting(Ca,P,K en Cu).Hierna de inzaai; een gunstige tijd hiervoor is half juli tot half augustus .
Door de zodeomkering heeft··het nieuwe gras geen directe concurrentie van de oude grassen.
E.l.4. Freze.m. en inza:>.ien. ·
Bij het frezen wordt de zode volkomen vernietigd.De snelheid
van trekker en freesmessen wordt hier voorgeschreven door de
oude zode en door de ondergrond.Hoe vilt i ger de zodé des te
langzamer moet men rijden en des te hoger moet de·-messnelheid Zl.Jn.
Het heste resultaat krijgt men in een droge grond .Na de bewerking
weer voorraadbemesting. (Ca,P,K,Cu). Do,arna inz ae.i van het mengsel.
De grond heeft e0n langere tijd nodig om weer stevig te worden .
Frees en schijvenegge kan men ook als nabewerking bij bezanding
toopaoscn.Schijveneggen i s m8estal goedkoper .
Bij E.l.2. ko,n men in plaats van de kettingegge ook een schijvenegge gebruiken.Deze ·methode ligt dan ongeveer in tussen die van
E.l.2. en d ie van E.l.4 ••
Ten aanzien van alle verbeteringen moet er op worden gewezen,dat
een laagsgew ijze omzetting in het profiel het gevaar met-zich
brengt van het opnieuw vormen van eon ondoorlatende laag.
Kettinge~en

E.2.

Herinzaai met profielverbetering.
Dit kwam reeds grotendeels ter sprake onder D•• Uitgezonderd de
inzao.i zelf,welke ook bij het andere onder E genoemde nog niet
ter sprake kwam .

E.3.

De inz aai zelf.
Hiervoor is nodig dat de cultuurtoestand van het perceel in orde
is.Aangezi en we in het voorg~ande juist geprobe erd hebben aan te
geven door welke maatregelen die cultuurtoestand in orde ge bracht
kan worden ,zullen we dus verder er van uitgaan dat deze cultuurtoest and ook werkelijk in orde is.We zullen de hoofdpunten
nog even bij langs gaan :
Ontwatering,structuur,zuurgraad,bemestingstoestand,onkruidvernietiging en tenslotte omstandigheden die een snelle aanslag
bevorderen. Wat dit l a~tste betreft zullen we vooral mo eten
letten op de omstandigheid of het kiembed in -orde is,terwijl ook
het tijdstip van inzaai van groot bel~ng i s .

In het voorjn ..;T z2.l men b.v. ruim voldoende vocht in de bouwvoor
hebben,mo.ar de tempero.tuur is over het algemeen mindor optimnel.
In het gevo.l vnn zno.ien in de no.zomerperiode is de bouwvoor over
het o.lgemeen droger,terwijl juist de temperatuur meer ge~chikt is.
Het zaaien onder dekvrucht is op madeland beslist niet noodzakelijlc1 _
mcco.r nls men het toch wil doen,kc.n worden e,anbevolë.ilöm "groene"
haver te za~ien.Hierbij noot a3n de volgende voorwaarden worden
voldaan: n) inzo.c.i moet plc..::.ts vinden voor begin juni;b)een extra
N-gift v2.n 80-100 kg;c) zacihoeveelheid vnn dG hnver 100-150 kg;
d) zeer tijdig mn~ien van de ho.ver (nog voor
de pluim tevoorschijn komt.)
Ten behoeve van machino.le onkruidbestrijding is het 't beste
om mnchino.o.l te znc..ien en wel met een Brillion-zao.imachine.
Er wordt steeds + 30 kg / ho. geznaid.
Het mengsel ken nogal eens vnrieren.Enige voorbeelden van
goede mengsels volgen hieronder.
Oost nrenthe:
Zuid Groningen:
10 kg Eng~rani w.t~
12 kg Eng.rao.i w.t.
4 kg Eng.ro.ai h.t.
4 kg Beemdl.bl. w.t.
4 kg Beemdl.bl. Wét.
4 kg BeGmdl.bl. h.t.
4 kg Beemdl.bl. h.t.
3 kg Timothee
3 ko· Timothee
2 kg Ruwbeemd
2 kg Ruwbeemd
2 kg Witte cultuurklaver
5 kg Witte cultuurklaver
1 kg Witte weideklaver
30 kg
30 kg
0

Dat b.v. veldbeemd hierin geen plc...'7.ts heeft gevonden komt van
het pro.ktijkfeit,dat de gronden meestal toch nog vrij n2t
blijven door onvoldoende "grote verbeteringswerken" •
Veldbeemd komt dan niet voldoende tot zijn recht en is dus
min of meer ''weggesmeten".
noor weersinvloeden kan het plc..ntenbestnnd zich nog drastisch
wijzigen;bovendien overheerst al naar gelang van het jaergetijde
vack een bepaalde groep t~delijk.
/
Ten besluite nog iets over de verzorging (waaronder dan tevens
de bemesting wordt gerekend) en het effect daarvan op de
vegetc_tie,
Zonder een goede verzorging is ge ~ n enkel grasbestand in een
goede toestand te houden.Toppen mnaien na beweiding is noodzakelijk,evennls het spreiden vo.n mestflatten.
Een juiste ,o.nn de omstandigheden ao.ngepaste,bemesting is
eveneens vnn groot belnng. Uit het onderstreepte mag wel blijken
dat hierop niet verder ingegaan kan worden .Het is zeer specifiek
voor elk porceel en moet op basis vc..n grondonderzoek worden
vnstgeste1d.
Wel volgt hier om een indruk te geven van de voorraadbemesting
voor het inzno.ien het gemiddelde van wnterin Oost nrenthe enZuid Groningen bij recente rundelandverbeteringen werd gegeven.
Oost nrenthe:
Zuid Groningen:
leoo kg Mg-houdende kcük
1000 kg Mg-houdende kalk
500 kg Thomasslc..kkenmeel
200 kg Superfosfn~t
300 kg Superfosfaat
300 kg Kalizout 40%
300 kg Ke.lizout 40~
400 kg Koperslakkenbloe~
400 kg Koperslnkkenbloem
266 kg Kalks~lpeter
200 kg Kalksalpeter
Het verschil zit dus in de fosfa~t gift,hetgeen wel te begrijpen
is ,~angezien de gronden in Drenthe over het algemeen meer
fosfaatfixerend ijzer bevatten.Toch is op dergelijke fosfaatfixerende gronden voorel een ruime en tevens regelmo..tige fosfac.t~ift wenselijk.Voorrao.d bemesting mot goed oplosbaar fosfaat
heaft weinig effect.
Hot rollen met een zwc.re rol(lOOO kg/meter) kan op veengronden
voornl na opvriezend weer goede resultaten hebben.Ook ketting-~
eggen is gunstig,voor~l om vervilting vnn de zode te voorkomen.

12.
Bestrijdingsmn2tregelen.
Zowel mechanische als chemische bestrijdingsmethoden kunnen
worden aangewend,soms gelijktijdig.Wanneer alleen mechanische
voldoende zijn is het beter om hier~an de voorkeur te geven.
Ook de bemesting kan soms een belangrijke bijdrage leveren tot
de bestrijding van ongewenste planten.
Russen,welke nog t~denlang na een goede ontwatering aqnwezig bl~ven,
k~n men bestr~den met kalkstikstof.In febr.kort afmaaien en
da~rna bestrooien met 250 ~ 300 kg kalkstikstof/ha.Toepassen b~
droog weer.Normale K- en P-bemesting k~n gel~ktijdig plaats hebben
Paardestaart(~Robol) kan men bestr~den me t een z.g. Heermoesrol,een
zware rol met-overlangse ribben.Deze bewerking moet zeker 5x/jaar
plaats vinden.Ruime bemesting ,vooral met K,en een diepe
ontwatering zullen de bestrijding in de hand werken. ··
Zeggen,verdwijnen zodra ontwatering en bemesting in orde zijn.
Boterbloemen:bestrijêing met MCPA ;eerste bespuiting v66r de bloei.
Brandnetels,2x /~a~d kort afnaaien.A~s bestrijdingsmiddel zal TCPA
gebruikt moeten worden in 2x de gebruikelijke concentratie.
Dit middel is echter ook voor gras moeilijk te verwerken,daarom
kan men evengoed afbranden 1:1et ::lfgew erkte olie! ! ! Goedkoper! !
Distels verdwijnen bij tijdig naaien. Zolang er veel ( 5 of meerjm2) zijn
nac.ndelijks ma"'.ien.Daarne. de overige distels eens per maand
ui tstoken •.
Mossen moeten met de kettingegge wo rden losgetrokken;daarna bijeenharken en verbranden.In de n~winter de dichtst bezette plekken
behandelen met een ruime gift kalkstikstof.Ook het gras heeft
hiervan te lijden.Na 3-4 weken nieuw mengsel inze.aien.
Ratele.ar bestrijden door t~dig te naaien.
Onderstaande planten z~n met groeistoffen goed te bestr~den:
Boterbloem,brandnetel,distel,~erfstleeuwentand,paardebloem,

jacobskruiskruid,smalle weegbree,
Hierbij noet worden opgemerkt dat de paardebloem,mi t.s i~iet
al te grote verspreiding voorkomend een gunstig effect heeft
op de voedingstoestand van het vee.Een goed grasbestand moet
dus zeker paardebloemen bevatten!!!.
Matig met groeistoffen te bestr~den z~n:
Kale jonker,paardestaart(robol),russen en zuring.
Moeilijk of in het gehee l niet te bestrijden met groeistoffen zijn:
Duizendblad en varkensgras.De la2.tste plant komt evenwel meer
voor op droge plaatsen en dan nog w~ar veel gelopen wordt.
Zachte dravik bloeit vroeg.Vroeg maaien is dus een bestrijding.Hierna
krijgt de plant nog een onopvallende bloei ,welke door tijdig
ma ~ ien of scherp beweiden moet worden voorkomen.Als eenjarig
gewns is het dan wel bekeken.
Witbol :Ook hierbij is het voorkomen van zaadvorming belangr~k.Men
zal dan verder op een stevige winter moeten W2chten.De oudere
planten zijn n.l. minder wintervast.
·
Smele (Sekkepollen) :Indien nog klein ,d an in de winter bestrooien
met No.trimnchlor2.ct (NaCl03 ) Grote pollen afsteken eh verwijderen;
wor~elresten met NaC103 bewerken.Eventuele open plekken in
het voorj2~r bijza~ien met goed gras.
Indien,vooral door struisgr~ssen ,een dichte viltige zode wordt gevormd
welke bij vochtig weer gemo.kkelijk kan gaan schimmelen, dan zal
ondo.nks grote moeilijkheden dit gras ze e r laag moeten worden
afgemaaid.Hierna moet oen lichte kalkgift pla~ts hebben.
Bezanding heeft een gunstige invloed.

13.
SAMENVATTING.
Madeland is het ln~ggelegen veengr~sland en venige grasland,dat
langs stroompjes en beekjes is gelegen en dat vooral door
zijn slechte ontwateringsteestand een slechte hoedanigheidegraad heeft.Veelal is de pH redelijk,maar deK-toestand
matig tot slecht,terwijl veel gronden fosfaatfixerend zijn.
Verbeteringen door:
Grote cultuurtechnische werken,welke de verbetering van het regiem
van het gehele stroomgebied omvatten.
Kleinere cultuurtechnische ma~tregelen, we lke dus niet in zo'n groot
verband hoeven te worden uitgevoerd,hoewel uitvoeren in
groter verband vaak wel veel voordelen zal bieden.
Hieronder vallen vooral~ontsluiting en afwatering van
kleinere gebieden , de--perceelsontwatering en de verdere
perceelsverbeteringen,zoals profiel-en zodeverbeteringen.
Aangezien de graslanden in deze gebieden vaak la~g in het
wnter zullon moeten blijven liggen in verband met de
irreversibele indroging ,zal de ontwatering zeer va~ met
behulp van greppels noeten geschieden.Al is drainage lang
niet overal uitgesloten.Ook ijzerafzetting kan echter
buisdrainage in de weg sto..e.n.
Zode verbetering kan Tiet of zonder profielverbetering ·
ge beuren,al of niet met vernietiging van de oude zode.
De zodeverbetering zelf hoort thuis onder de cultuurmaatregelen.
Profielverbetering kan geschieden door :diepploegen,door
het verwijderen of breken van slechte lagen en verder door
het bezanden. Bij dit la~tste zal de grofheid van het zand
een rol spelen.
Cultuurmaatregelen:kunnen door de boer zelve worden verricht.
Het is hierbij van belang om die grassen bij de inzaai te
kiezen die "agressief" zijn,teneinde de eventuele concurrentie met minderwaardige vroeger voorkomende grassen te
kunnen doorstaan.
Een GOEDE VERZORGING is van het GROOTSTE BELANG
voor hot WELSLAGEN van
IEDERE VER BE TERING
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