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Inleiding
Dit rapport bevat in de eersteplaats eenkort verslag van
een studiereisnaar Bremen,Niedersachsen enNoord-Nederland op
30oktober,31 oktober en 1november 1961.Aangezien het verslag
met enige beschouwingen isuitgebreid werd aan dit rapport een
meer algemene titel gegeven.
Doel van dereis
Dereis was georganiseerd door deNed.HeideMij/Gesellschaft
fürLandeskultur G.m.b.H.met het doel te trachten detegenstellingen op tehelderen, die er zoudenbestaan tussen deNederlandse en deDuitse standpunten ten aanzien van de ontwateringsdiepte
en debezanding van veengrasland.
Om vruchtbare discussiemogelijk temaken,werd begonnen in
beide landen eenaantal typische praktijkpercelen enproefvelden
tebezoeken. DeDuitse objecten lagenbijKönigsmoor,Stade,Neuenwalde enAhlenmoor (inhet gebied tussenBremen,Hamburg enCuxhaven). InNederland werden veengronden bezocht inBenneveld, Exlo,
Borger (Drenthe) enHaarst-Genne (Overijssel).
Aanhet eind van de excursie werd teZwolle een bespreking
gehouden.
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Ontwatering enbezanding van veengrasland
Veengraslanden hebben inhet algemeen eenbetrekkelijk slechte draagkracht,waardoor debeweiding opmoeilijkhedenkan stuiten.
Deze draagkracht kan zowel door ontwateringsmaatregelen als door
bezanding worden verbeterd.
Het Duitse veengrasland
InDuitsland werden veengraslanden bezichtigd op zeeruiteenlopende gronden;hiertoe behoorden zowel oligotrophe alsminof
meer slibhoudende eutrophe venen.Het bezichtigde hoog- enlaagveengrasland was -nabekalking,bemesting en enige jarenakker-

:> -

bouw - door inzaai ontstaan.Hoewelmen in Noordwest-Duitsland
nogvele hectarenmin ofmeer natuurlijk veengrasland aantreft,
bezaaid met russen,wordt inhet volgende alleen over het cultuurgrasland gesproken.De Duitse veengraslanden zijnnietbezand.
Het Duitse standpunt
Tijdens de slotbespreking formuleerde prof.Badenhet Duitse
standpunt ongeveer aldus:
a. Een tien- totvijftigjarigeervaringmet betrekking tothoog- en
enlaagveengrasland heeft demening doen ontstaan datveenweiden, dievolgens Duitse normen zijnontwaterd,watbetreft:
1
a botanische samenstelling
2
a draagkracht
a opbrengst
uitstekend voldoen.Er zijhierbij welopgemerkt dat deze weiden zwaar gerold moeten worden.
b. Op zodanig ontwaterd veengrasland is eenbezanding dusniet
noodzakelijk.
c.Vanhet volgensNederlandse normen ontwaterde,bezande veengrasland werd evenwel een zeer goede indruk verkregen; dezeindrukwas ook gegrond op de genoemde drie criteria: botanische
samenstelling, draagkracht enopbrengst.

Depunten a enbwordenpasbegrijpelijk indienmen weet wat
onder "Duitse normen"moet worden verstaan.De Duitsers zelfspreken van "Entwässerung auf Dräntiefe".Menbedoelt een ontwatering
met behulp van een drainagestelsel dat,ookna optreden van dete
verwachten (en tevoren teberekenen; zieonder)bodemklink, vrij
op sloten e.d.kan lozen.De drainsworden gelegd op dieptenvariërend van 1m tot 1,50m of dieper;behalve drainbuizen zijnin
sommige gevallen ookmoldrainsof "Torfdräne" (BADENund EGGELSMANN, 1961)tegebruiken.
Eenontwatering volgens Duitse normen resulteert inveel
diepere grondwaterstanden dan in deNederlandse veengraslanden
plegen voor tekomen.Hoewel innatte wintermaanden ook inde
Duitse venen de grondwaterstand wel totmaaiveld kan stijgen,komen inhet zomerhalfjaar de grondwaterstanden in deregel toch in
het traject 100- 150cm teliggen.

Alvorens depunten a,b enc tebespreken, dient er een volgend punt, datniet als zodanig door prof.Baden werd geformuleerd, teworden toegevoegd. Ditpunt was echter tijdens devoorafgaande discussiesherhaaldelijk aan deorde geweest envormt het
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hoofdthema van enige recente Duitsepublikaties (EGGELSMANN, i960
a, I960b ) .
d.Enige tientallen jarenna deuitvoering van deontwateringsmaatregelen komt debodemdaling als gevolg vaninklinkingnagenoeg tot stilstand. Onder grasland is dan debodemdaling als
gevolgvan veenvertering teverwaarlozen. Debodemdaling is
dus eenproces dat (nagenoeg) tot stilstand komt.Dit proces
is tevoren teberekenen (EGGELSMANN, i960a ) ,zodat bijhet
ontwerpen vanhet ontwateringssysteem dekeuze van de aan te
houden overdiepte geenmoeilijkhedenmet zichmeebrengt.

Nederlandse bedenkingen ten aanzien vanhet Duitse standpunt
Tijdens de gezamenlijke bespreking werden van Nederlandse
zijde enige bedenkingen geuit ten aanzien vanhet Duitse standpunt. Deze worden hieronder opgesomd tesamenmet - tussen ( )
geplaatste -gedachten, dielater,bijhet doorwerken van deDuitseliteratuur, opgekomen zijn.
1
ad a De vraag rijst ofhet bij "Entwässerung auf Dräntiefe"wel
mogelijk is goed,blijvend grasland tehouden.De bezichtigde
Duitse graslandpercelen waren dikwijls van nietmeer danmatige
kwaliteit.Percelen die slechts enige jaren geledenwareningezaaid,hadden echter eenbetere hoedanigheid.
Op deouderepercelen kwam veel rood zwenkgras enwitbol
voor; veelal namen struisgrassen en scherpe boterbloem ook eenbelangrijke plaats in.Als goede grassen domineerden hier veldbeemdgras en kropaar;Engels raaigras was op deoudere percelenmeestal afwezig.Beemdlangbloem daarentegen werd nagenoeg overalaangetroffen«,
Op de jongepercelenkwam nogweinig rood zwenkgras voor en
minderkruiden.Engels raaigras nam hier eenbelangrijker plaats
inhet bestand in,hoewel ookhier onder de goedegrassen veldbeemdgras enbeemdlangbloem overheersten.Kropaar was echterminderinmassa aanwezig dan op deoudepercelen.
(DeDuitsers zelf (zieAHLF, i960 enBADEN, 1955)hebbenherhaaldelijk betoogd, dat diep ontwaterde veengronden zo geschikt
zijnvoor wisselbouw.Naast argumenten diehierniet ter zake
doen, wordt als een dervoordelen genoemd datkunstweiden geen
rood zwenkgrasbevatten en dikwijls eenhogere netto-opbrengst leveren danoud grasland. Een ander belangrijk argument v6órhet
wisselbouwsysteem zou zijn dathetbeweiden enrollen van grasland op de duur eenbodemverdichting teweeg zoubrengen;hieruit
zouweer een "physiologische Versauerung"voortvloeien, waardoor
de graslandopbrengsten ongunstig beïnvloed zouden worden.Door
"Ackerzwischennutzung" wordt ditproces weer ongedaan gemaakt.Wat
men onder "physiologische Versauerung" (BADEN c.s., 1952)verstaat
isniet duidelijk;mogelijk bedoelt men er eenuitvloeisel van de
z.g. sukkelperiode mee.Misschien moet deoorzaak ook gezochtwordenbijdeinklinking endevertering vanhet veen; dezebeideprocessentredenvooral op in debovengrond, hetgeen tot gevolg heeft
dat debekalktezodelaagsteeds dunner wordt.Hoe het ook zij,uit

-5het lezen van degeschriften, waarin betoogd wordt dat dedikwijlsnaar voren gebrachte nadelen vanwisselbouw (dure graszaadmengsels, onkruidbezwaar in deakkerbouwfase e.d.) niet re'êelzijn,
verkrijgt men deindruk dat deDuitsers zelf ook wel eens twijfelen aan de geschiktheid vanhun diep ontwaterde veengronden
voor blijvend grasland.)
Afgezien van debetrekkelijk jongekunstweiden (waarin echter deverhouding Engels raaigras/veldbeemdgras al erglaag was)
imponeerden de Duitse veenweiden wat botanische samenstellingbetreft allerminstr Het ligt voor dehand aan tenemen dan eenen
ander voor eenbelangrijk deel veroorzaakt is door de droogte van
de standplaats.Ook het tamelijk extensieve gebruik vanhet grasland speelthier een rol.Tochmoet ook demogelijkheid niet uitgesloten worden, dat deonbevredigende kwaliteit van de grasmat
mede voor eenbelangrijk deelhet gevolg is van het bij deinzaai
gebruiken vanweinigpersistente typen van Engels raaigras.Misschien zalmen in denaaste toekomst op deMoor-Versuchswirtschaft
Königsmoor enige stroken gaan inzaaien met Nederlandseweidetypen,
waardoor t.z.t.over ditlaatstepuntmeer zekerheid gekregen zou
kunnen worden.
Deinkwaliteit tewensen overlatende Duitse grasmat werd in
demeeste gevallen slecht afgevreten.NaarNederlandse begrippen
zou desmakelijkheid voor het vee dan ook onvoldoende zijn.Het
niet-kort-afweiden had tot gevolg, dat de ouderepercelen bedekt
waren door eenviltachtige laag,die de draagkracht tengoedekwam.

2
ad a Van dedraagkracht derDuitsepercelen werd een gunstige
indruk verkregen; deze gunstige indruk wasniet alleen een gevolg
van deviltachtige grasmat.Het verschilmet ondiep ontwaterde,
onbezande Nederlandse veengraslanden was treffend.Omdat het graslandgebruik inNiedersachsen betrekkelijk extensief is,kon niet
beoordeeld worden ofhetmogelijk zou zijn depercelen in deherfst
intensief tebeweiden.Aangezien deveestapel in debezochtegebieden relatief klein is (\1,5 G.V.E./ha)komt intensief graslandgebruik ooknauwelijks voor;stikstofhoeveelheden / 100kg/
N/ha/jaar werden alleen bijproeven gebruikt.InDuitsland wordt
debehoefte aan eennog grotere draagkracht danookbeslist niet
gevoeld.
ad a Ondanks devermeende tekortkomingen van deDuitse grasmat
werden in sommige gevallen netto-opbrengstcijfersvermeld die zeer
demoeite waard waren.Bijrantsoenbeweiding en eengeringebijvoederingkonmet 120kgN/ha eenproduktie van ca.4000kg ZWbereikt worden» Gegevens over deuitsluitend op het grasland behaaldeproduktie-in-de-praktijkwaren overigensschaars.
Inhet droge jaar 1959 schijnt deopbrengst vanhet diep ontwaterde veengrasland nogwelmeegevallen tezijn,wanneer althans

voldoendebemestwas,metnamemetstikstof.Zonderstikstofbemestingwaserophetweiland eensterkeopbrengstdepressie.Goed
bemesthooilandwashetminstdroogtegevoelig enleverdezelfs
eengoedeopbrengstop(7à8tonhooiin2sneden).
DebezichtigdegraslandpercelenbijAhlenmoorhaddeneen
drainbuizensysteemdatookvoorinfiltratiegebruiktkonworden.
Inderegelwordterechternietaaninfiltratiegedacht,omdat
erindemeestegebiedenophetkritiekemomenttochgeenwateraanvoermogelijkis.
Depuntenbenckunnenhierverderbuitenbeschouwinggelatenworden;hetgeentenaanzienhiervanzoukunnenwordengezegdligtreedsinhetoverigecommentaarbesloten.Weliseen
besprekingvanpuntdvanbelang.
add (DezeDuitsestellingwordtverdedigdmetbehulpvangegevensvandeMoor-VersuchswirtschaftKönigsmoor,waarbijdeontginningin1911envervolgensin1920,1932,1950eni960waterpassingenwerdenuitgevoerd,dieaaneenbetrouwbaarhoogtemerk
warenaangesloten.Vandehoogtepuntenliggener13oppercelen
diealleenbijdeontginningalsbouwland zijngebruiktenverderingrashebbengelegen.Opdeze13puntenzijnuitvoerigeberekeningentoegepast (zieb.v.EGGELSMANN,1960b)diegeleid
hebbentotdeopstellingvandethansinBremeningebruikzijnde
formulesterberekeningvandebodemdaling.Dezeformuleszullen
hiernietwordenbesproken;welvolgenhierdegemiddeldehoogtecijfersvandrieder13meetpunten.
Jaar Veendikte Daling
(m)
(mm)

1911
1920
1932
1950

3,070
2,500
2,407
2,3^3

-

570
93
64

Menzietdatdebodemdalingindeloopderjarensterkafneemtentenslottenogslechtsenkelemmper jaarbedraagt.Dezedalingiszeeroverwegend eengevolgvaninklinking (eenmechanischverschijnsel).Indegegevencijferskomtechterookde
veenvertering totuiting.Mogelijkisdezedeeerstejaren(akkerbouw)vanveelbetekenisgeweest;indelaterejarenkanveenverteringechtergeengroteomvangaangenomenhebben.
Indeperiode 1950/1960ishetgraslandgescheurd enzijn
driejaarlangakkerbouwgewassengeteeld,waarnaopnieuwwerd
ingezaaid;indezeperiodewerdhetontwateringsstelselbelangrijkverdiept,omdathetmaaiveld tedichtbijhetgrondwaterniveauwasgekomen.Demeetcijfersvani960nuzijnzeerinteressant:
I960

2,077

266

Hetgeheleterreinzaktein 10jaargemiddeld25cm;deze
zijnalsvolgttespecificeren:

-73cm
14 cm
k cm
k cm

"Oberflächensackung",hetzelfdeproces alshierboven is
beschreven
Idem, doch als gevolg van denieuwe ontwateringsmaatregelen
"Humusverzehr", vertering van veen als gevolg van de
grondbewerkingen tijdens de akkerbouwperiode
"Atmungsdifferenz",verschil in zwellingstoestand van
deveengrond in 1950 enin I960alsgevolg vanhet feit
dat degrond in i960,na devoorafgaande droge zomer,
nog niet geheel zijnvroegere vochtgehalte hadaangenomen.Waarschijnlijk ishet door "Atmung" teweeggebrachte effect reversibel.

Uit debovenstaande gegevens valt teconcluderen, datde
bodemdaling op den duur geen grote omvangmeer aanneemt,mits
menhet land in graslaat liggen enmenhet ontwateringssysteem
niet verder verdiept.Uit een oogpunt vanhet voorkómen vanbodemdaling iswisselbouw dusniet zonderbedenkingen, evenmin als
hetperiodiek verlagen van depolderpeilen (watinNederland nogal eens geschiedt).Bekend is trouwens dat akkerbouwgewassen op
veengrond slechtsweinig of geenkunstmeststikstof behoeven,in
tegenstelling totoudere graslanden; ditbevestigt dehierboven
weergegeven mening over de "Humusverzehr".Om devertering binnen
deperken tehouden ishet verder vanbelang niet zwaarder tebekalken dan strikt noodzakelijk is;voor grasland zou eenpH-KCl
van 4,0 à4,3 voldoende zijn.
Met nadrukmoet er dan ook op gewezen worden dathetmateriaal,waaruit hierboven eenvoorbeeld werd genomen,betrekking
heeft op zuur,slechts oppervlakkig bekalkt,oligotrooph veen.Op
eutrooph veen zouden degenoemdeprocessen, enmet name deveenvertering,wel eens eenandere orde van groottekunnen hebben.Voor
zover bekend zijn de inzichten over bodemdaling, die door het
Moor-Versuchsstation in een groot aantalpublikaties bekend zijn
gemaakt,uitsluitend gebaseerd ophet inKönigsmoor verzamelde cijfermateriaal.)

Zijn deDuitse ontwateringsnormen voor Nederland toepasbaar?
De inNiedersachsen bezichtigde veenprofielen vertoonden
veel overeenkomst met hetgeen in Drenthe enOverijssel werd aangetroffen; het waren oligo- tot eutrophe venen,waarvan deverteringsgraad varieerde.Enkele profielen waren vanhetklei-opveen-type.
Het belangrijke verschil was teherleiden tot deontwateringsdiepte: deDuibse graslandpercelen konden op een regenachtige dagalle op schoenen worden bezichtigd; voor het betreden van
deNederlandse percelen was,bij droog weer, een stel laarzenbeslist noodzakelijk.Devoordelen van de goede begaanbaarheid van
deDuitsepercelen behoevengeennader betoog. De vraag rijst dan
ook, inhoeverre het Duitse systeem perspectieven biedt voor de
Nederlandse veengebieden.

Verschillende aspecten werdenhiervoor reeds toegelicht.
Hiermoet nog aanworden toegevoegd, dat erlandbouwkundig en
vooral ooklandschappelijk gezien belangrijke verschillenbestaan tussen deDuitse en deNederlandse venen.In deveengebieden vanNederland komen veel zuivere graslandbedrijvenvoor,
waar wisselbouw niet past;inN.W.-Duitsland schijnt tijdelijke
akkerbouw wel aantrekkelijk te zijn.De Duitse venen zijnbijde
ontginning praktisch onbebouwd; waterstandsverlagingen zijnmogelijk zonder dat ergevaar ontstaat voor (houten)funderingen.
Bodemdalingkan geen gevaar voor gebouwen opleveren. Invelegevallen zullen wijons inNederland debodemdaling, die vooral de
eerste jarenna deontwatering optreedt,nietkunnenpermitteren.
Het grootste veengebied vanNederland is datvanHollandUtrecht.Dit gebied isbetrekkelijk ondiep ontwaterd; enkelemalenper eeuwpleegt men er echter depolderpeilen teverlagen.
Dein dit gebied liggendepolders vertonen eenbodemdaling van
gemiddeld 1cmper jaar (zieMINDERHOUD, i960,p. 75).Volgens
deDuitse inzichten is dezebodemdaling echter het gevolgvan
hetperiodiek verlagen van depeilen; éénmaal flink diepontwateren enverder geenmaatregelen meer toepassen zou op delange
duur bezien veelminder ernstige gevolgen hebben.
InDuitsland ishet verschijnsel van de (irreversibele)indroging vanveengronden onbekend; inNederland treftmen hetoverigens inhet oosten vanhet landnogminder aan dan inhetwesten.
Juist deveengronden inN,0.-Nederland vertonen demeesteovereenkomst met die inNiedersachsen. Omdat het eindverslag van de
Commissie voor Indrogende Gronden nog steedsniet isgepubliceerd,konden deNederlandse deelnemers aan de excursieoverigenshetpunt indroging nietuitvoerig ter discussie stellen.

Samenvatting en conclusies
Samenvattend kanworden gesteld dat deDuitse inzichten op
het gebied van deontwatering van veengrasland vooralsnogonvoldoende overtuigingskracht bezitten om een drastische verandering
van hetNederlandse ontwateringsbeleid terechtvaardigen.Enerzijdsis dit eengevolg van essentiële verschillen tussen deDuitse en deNederlandse omstandigheden; deze verschillen hebbenbetrekkingop:
1.Debebouwing van de veengebieden
2. De eisen tenaanzien van dekwaliteit vanhet gras
3.Het bedrijfstype ende toepasbaarheid van wisselbouw
Anderzijds is de twijfel aangaande de algemene geldigheid van de
Duitse stelling, dat bijveengraslanden na diepe ontwatering de
bodemdaling op den duur nagenoeg tot stilstand zoukomen, eenbeletsel het Duitse systeem tegaannavolgen.Ook deindrogingskwestiemaant tot voorzichtigheid.
Demoderne bedrijfsvoering gaat ook op deveenweidebedrijven steeds zwaardere eisen stellen aan debegaanbaarheid endraagkracht van degrond.Gezien degunstige resultaten, diemen in
N.W.-Duitsland op dit gebied bereikt heeft,zalhet alleszins
verantwoord zijn dat erin de toekomst nagegaan wordt ofvan de

inNederlandvoorkomendeveenprofielendeontwateringsmogelijkhedenwelvoldoendeonderzochtenbekendzijn.
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