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VIHOOFDSTUKI
INLEIDING
De aanleiding tot deze graslandvegetatiekartering is eenopdracht geweest
vandeafdeling onderzoekvandeCentrale Directie vande Cultuurtechnische
Dienst teUtrecht.
Deze opdracht werd aanhet toenmalige Centraal Instituut voor Landbouwkundig onderzoekverleend, omeeninzicht teverkrijgen indelandbouwkundige toestand vanhetgrasland indeTielerwaard endevoornaamste factoren,die deze
toestand veroorzaken.
DeCultuurtechnische Dienstheeft ditinzicht nodig,omineenrapport
tenbehoevevande eventuele ruilverkaveling Tielerwaard, zogoed mogelijk
richtlijnen tekunnen geven voor deverbetering vanhet grasland.
Het leek onsvanbelang devele gegevens,die indeTielerwaard zijnverzameld,ookinruimerekring dan dedirectbelanghebbende,teverspreiden.
Het isniet juist teachten indezemededeling alhet kaartmateriaal ende
tabellen tegeven.We zullenonstothet voornaamste beperken.
Deopnameninhet veldwerdenverricht door deherenH.H.deGooijeren
A. deJong.Hierbijverleende ookir.J.H.Wiersmavan deChr.LandbouwWinterschoolteGorcum zijnmedewerking.
Op een200talpercelenwerden o.l.v,dhrT.Doumavan de Cultuurtechnische
Dienst (directie Gelderland),gegevensverzameld over debemestingstoestand, de
grondwaterstand, denetto-zetmeelwaarde opbrengst,deafstand vandedesbetreffende percelen t.o.v.debedrijven enz.Van deze 200percelenwerd door ons een
nauwkeurige vegetatie-opname verricht.Hierdoor hebbenwe de samenhang vande
vegetatie met degenoemde gegevens van deze 200percelenkunnennagaan.Devoornaamste resultatenvandeze toetsing zullenwe in deloopvandeze publikatie
gebruikenbijdebespreking vande vegetatie-eenheden.

-2HOOFDSTÜKII
EENKORTEBESCHRIJVING VANHETGEKARTEERDE GEBIED

Het gebied,waar ditverslag overhandelt,wordt ookwel deWestBetuwe genoemd.Hetwordt tennoordenbegrensd door deLinge enten zuiden
door deWaal. De oostgrenswordtgevormd door deRijksstraatweg vanGeldermalsennaar Zaltbommel.Inhetuiterste westenreikthet gebied totGorinchem.
Langsderandenvanhet gebied liggenbinnendijks opeenvrij smalle gordel
van stroomruggronden,hetbouwland endeboomgaardenmet eentotale oppervlakte van±^000ha.Hierbinnen ligt eenoppervlakte van±7000ha grasland opkomklei.Het iseenverlatenvlakte met slechts eenenkele boerderij.
Het gebied isnietkaal;menvindt ernamelijkvele grienden, eendenkooien
en enkele populierenbossen.
Het grasland isveelalarm,slechtverzorgd enrijkaanonkruiden.De
oorzaak hiervanmoet o.a. gezochtwordeninhetvolgende:
1e. Het feit datveelvanhet landvroeger inbezitwasvangrootgrondbezitters,diehet ieder jaar losverpachtten.Hetgevolg was,dat
deboeren nietwistenhoelang zijeenbepaaldperceelingebruik
zoudenhouden,wat geen stimulans isomhet land goed tebemesten.
2e. Door de slechte ontwateringsmogelijkhedenkwam,tot 15à20 jaar
geleden,vrijwelieder jaar in natte tijden degehele Tielerwaard
onder water.
In dehierboven genoemde omstandigheden isdelaatste jaren doorde
Pachtwet endebetere waterafvoer veeltengoedeverand.erd.Dat degraslandexploitatie indit gebied nogniet opeenhoger peilisgekomen,wordt
vooralveroorzaakt doorhet feit,dat deboerderijenpractisch alle gebouwd
zijnlangsderivierdijken,waardoor deafstand naarhet land vaak zeer groot
is..
Wevindenin deTielerwaard vnl. het gemengde bedrijfstype,waarbijop
hetgrasland nogalveelveevoor dehandelwordt geweid,zoals jongvee,vetweiders enpaarden.
Opgrondvangesprekkenmetboeren enmet deR.L.V.D.menenwe temogen
schrijven,dat,omde onderlinge samenhang van deverschillende graslandtypentebegrijpen,wijuitmoeten gaanvanhet feit,dat waarschijnlijk
vanoudsindeTielerwaard,globaalgenomen,twee grote groepen graslandtypen
waren te onderscheiden:
1e.De graslanden,welke steedswerdenbeweid en
2e. De graslanden,welke steedswerden gehooid.
Vooralinhetmidden enoostenwas deze scheiding vrijscherp.
Degraslanden,welke steedswerdenbeweid,vondmennatuurlijkhet
dichtst bijdeboerderijen. Zijvormden eengordelomhetgrotehooilandencomplex,datmidden indeTielerwaard lag.Globaal gesprokenkanmen zeggen,
dat deTielerwaard hol ligt;het gevolg hiervanisdatdeweilanden eenwat
hogere ligginghadden danhethooiland.Het oude spraakgebruik van dehogeenlagekampen ishiermede geheelinovereenstemming.
Het

w e i l a n d .

Hetweiland,datvooralindehogekampenlag,werd steedsalsstandweide gebruikt.Veelwerkwerd er nietaanbesteed.Af entoewerd erwat
aandegreppelsgedaan,hetgeen vanwege dehogere liggingveelalniet nodig
was. Alshet gras zoomstreeks juniteveel doorschoot,werden debossen

-3getopt.Bemestingvondweinigplaats.Demeesteboerenhebbenwatbouwland
ensomsboomgaarden,waardestalmesthunsinziensmeernodigwas.Ditgebruikwaszouniform,datalhetweilanddezelfdeaanblikkreeg:dewat
bossigeenindezomerzeerstengeligekamgrasweidenmetveelSanaenRanr*)
opnogalrondeakkers.Ditlandschapwasgeheelboomloosenwerdnaastde
genoemdeaanblikvanhetgrasland,gekarakteriseerd doordeveleronde
schuilplaatsenvangevlochtengriendhoutvoorhetjongveeendevelesmalle
hekjesvanwilgenhout,dietoegangtotdepercelengaven.Ingrotelijnen
zienwenunogdezelfdetoestand,alhoeweldekwaliteitvanhetgrasland
nietmeerzouniformis.Daarmenindelaatstetijdookhetweilandisgaan
bemesten,komenermeerverschillen,welkevooralafhankelijkzijnvande
activiteitvandeboer.Ookvindtlangzamerhandhetwisselendgebruikvan
hetgraslandmeeringang,waardoorernuookweilandverdervanhuisis
komenteliggen,inhetvroegerzuiverehooilandgebied.Dezepercelenonderscheidenzichvandereedsalsstandweidegebruiktepercelenaanderanden
vanhetgebied,doordaterveelmeeroparmoedewijzendesoorteninvoorkomenals:Plant1,LeonudenPrun.
OokAcvindtmenhiervaak.Dezepercelenzijnookmeestalwatvochtiger,waaropo.a.hetregelmatigoptreden
vanC.spec.wijst.
InhetoostelijkedeelvandeTielerwaardisdeliggingvanhetland
t.o.v.N.A.P.wathoger,hetgeenooktotuitdrukkingkomtindewaterstanden.HiertreffenwegeregelddroogteindicatorenaanalsAch,FrenAt
K"PiT*PiK*Tf*T*

Soms,waardegrondmeerhetstroomruggrohciKriogt,wordthetaspect
verrijktmetindicatorenvaneenhogerepHalsCarum,Plantmedensoms
zelfsAgri enOno..Opvallendis,datvooralinditd.rogeregebiedvaak
Hn voorkomt.
ïïethooiland.
Ditwasvooralgelegenindelagekampen.Eensdeelsomdathetdelage
percelenzijn,welkevaakinvoor-ennajaartenatwarenvoorbeweiding,
anderdeelsomdatdezelagekampeninhetcentrumvandewaardendushet
verstvanhuislagen.
Beideredenen,gevoegdbijdiewelkealeerderzijngenoemd,zijnde
oorzaakdathieraltijd"meergehaalddangebracht"werd.
Hethooilandwasdanookveelalzeerarm,watalsgevolghad,dathet
grasgewasveelalvanslechtekwaliteitwas.
Veelslechtegrassen,veelonkruidenveelschijngrassen,waaronder
Epeenbelangrijkeplaatsinnam,vormdenhetgewas.Erisenigeverbetering
ingekomen,dochglobaalgenomenisdetoestandnogzo.Dehooilandenleverenindezomerdoorhunbloemenrijkdomeenschitterendeaanblik.
IndebeterehooilandenvormenEpenApeenbelangrijkbestanddeel.
Vooralinditlagehooilandgedeeltevindtmendesomsnogingebruik
zijndeeendenkooien,degriendenendepeppels.
Ditalgemenebeeldisindelaatste15jarendoorverschillendeoorzakenplaatselijkvrijsterkgewijzigd.Devoornaamsteoorzakenzijn:
1e.dekunstmatigeinundatiestijd.ensdeoorlog,
2e.descheurplicht.
De

i n u n d a t i e s .

DewestelijkehelftvandeTielerwaardisopdemeesteplaatsen2
keergeinundeerdgeweestgedurendedelaatstewereldoorlog.Degevolgen
hiervanwarennogalverschillend;opsommigeplaatsenhaddezodeveelgeleden,opandereminder.
*)ZievoordebetekenisvandeafkortingenderLatijnsenamenbijlageno.1)

_I+.

HetinitiatiefvandeboerenhulpvandeDienstLandbouw-Herstel
(D.L.H.)hebbengeleidtotverschillendemaatregelen.-Somsiserniets
totverbeteringged.aanenheeftmenhetherstelaandenatuurovergelaten;
veelalisgespitofgescheurdeningezaaid.Directnadeoorlogzijndoor
deD.L.H,graszaadmengselgeïmporteerd,welkenietdirectvoldedenaande
hoogsteeisen,docherwasnietbeter.Ditfeit,gevoegdbijdeomstandigheiddatgoedebemestingdirectnadeoorlogmoeilijkwas,heeftervnl.
toegeleiddatvanverschiltussennatuurlijkehergroeieninzaai,nu
veelalnietveelmeertezienis.Opvallendisechterwel:
1e.datnuinhetweilandvandewestelijkehelftderTielerwaard
meerAsvoorkomtdanophetweilandindeoostelijkehelft,dat
nietgeinundeerdisgeweesten
2e.datPpenPha,diemeninhetoostennietvaakvindt,hier
regelmatigensomszelfsnaastelkaarvoorkomen,hetgeenbijhet
bepalenvandevegetatie-karteringseenheidweleensmoeilijkheden
gaf.
De

s c h e u r p l i c h t .

DezeplichtheeftopverschillendepercelenindegeheleTielerwaard
ookvrijgroteveranderingenindevegetatietotgevolggehad.Indewestelijkehelftwordtditveelaloverheerstdoordegevolgenderinundatie.In
hetoostenechterniet.Deherinzaaivandegescheurdeperceleninditgebiedheeftinhetgeordendebedrijfplaatsgevondenennietonderchaotische
omstandigheden,zoalsnadeinundatie.Ditiserdeoorzaakvandatdeze
percelennuveelaleenvrijgoedbestandhebben.Hierkomtbij,datveel
boereneerstnoggewachthebbenopbeterezaaizaadmengsels.
Bentotnutoenietgenoemdverschijnsel,datvoordegeheleTielerwaardgeldt,ishetvelevoorkomenvanPhl.Vooralinhethooilandishet
vaakopvallend.Vermoedelijkisheteengevolgvanhetinzaaienmetzaadmengsels,waarinveelPhlvoorkwam.Ookwrillenwijernogopwijzendat
verschillendeboeren,omd.athetverkrijgenvangoedzaaizaadwatlang
duurde,mengselshebbenaangekochtvanminderbonafidehandelaren.Depercelen,welkehiermedezijningezaaid,zijnvaakdirectteherkennenaande
afwijkendeenzeerslechtebotanischesamenstelling.WijtroffenverschillendepercelenaanmetzeerveelFrenookeenperceeldatvoorpraktisch
100%uitAgrobestaat.SomskwamookvrijveelFavoor.
Tenslottewillenwijnogwijzenophetwatafwijkendekaraktervan
hetmeestwestelijkedeel.Hierkomtvrijveelbouwlandvoor,hetgeeneen
gevolgisvanhetfeit,datzichhierenkelebouwboerenvaneldershebben
gevestigd.Inditgedeeltewerdvrijveelgoedgrasland,aangetroffen,vermoedelijkonderinvloedvanhetfeitdatdeTielerwaardzeersmalis,waardoordeafstandvanhetlandtotdeboerderijveelkleinerisdaninhet
oostenenero.a.daardooreenbeteregraslandexploitatieis.
D e u i t e r w a a r d,en.
Devegetatiederuiterwaardenisafwijkendvandiederbinnendijkse
gronden,voornamelijkdoorhetontbrekenvanoparmoedewijzendegrassen
enonkruiden,zoalsAc,Prun,Cirpal enC.spec.Epwordtookweinigaangetroffen;welvindtmenhiermeerEa.
OpdevochtigergedeeltenneemtAseengroteplaatsin,meestalbegeleiddoorRor.i.enRan.r.Bijoverwegendgebruikalshooilandkanhierook
veelApinvoorkomen,mitshetniettenatwordt.Indatgevalkomen
PhaenGmmeernaarvoren.BijuitsluitendebeweidingkomtnaasteerstgenoemdesoortenmeerAgvoor.

-S-

Op dewat drogere gedeelten neemtAgro vaak eenzeer belangrijke
plaats in.Bijgebruik alshooiland kan deze soort met Ap praktischhet
hele bestand vormen.Naarmate degrond droogtegevoeliger wordt,neemt
Frveelaleenbelangrijker plaatsin,somsmet Pp.Atwordt zeldenveel
aangetroffen.
Invele van de drogere percelenbleken ophoge pHwijzende indicatorenvoor tekomen.In demeeste gevallen is ditalleenmaar D.Er zijn
echter ook dergelijke percelen,waarin eeninslag vanhet Arrhenatheretum
(Fransraaigrasgezelschap)voorkomt met Arr, Hera,Ono,Plant medenz.
Het betreft hier vooralpercelen,diegeregeld gehooid worden.
Inhetgehele gebied deruiterwaardenkomen invele percelen Rum er
enRum obt voor.Eveneenskomt door het gehele gebied,maar vooral inde
minder goede vegetaties,veelTpravoor.Dezeminder goede vegetaties
zijnhier vooral eengevolgvandegeringere beweiding indeuiterwaarden.
De betere percelen onderscheiden zich nietveelvandebetere percelen op
komgrond.

Grasgewas in een perceel behorende tot de beste karteringseenheid. Hier overheerst engels raaigras; daarnaast komt veel witte klaver voor, terwijl ook ruw
beemdgras nog van belang is. Er komen praktisch geen
vocht- of droogte indicatoren voor, zodat de vochtvoorziening als normaal werd gekarakteriseerd.

De botanische samenstelling van een perceel, dat geregeld
wateroverlast heeft en bovendien slecht gebruikt en weinig
bemest wordt. Het belangrijkste aandeel hebben hier de
zeggesoorten (Carex panicea en Carex stolonifera). Het
perceel is gerekend tot karteringseenheid 4 en de natte
variant daarvan.

Deze foto geeft ook een beeld van een slecht verzorgd
perceel, (karteringseenheid 4), echter behorende tot
de variant met normale vochrvoorziening. Kruiden als
Knoopkruid (Centaurea Jacea), margriet (Chrysanthemum
Leucanthemum), en scherpe boterbloem (Ranunculus
acer), maken hier bijna de helft van het gewas uit.

De foto geeft de vegetatie van een slecht verzorgd, iets
te droog perceel (karteringseenheid 4, variant iets te droog).
We treffen er op droogte wijzende plantensoorten aan, als
duizendblad (Achillea Millefolium), rood zwenkgras (Festuca rubra) en struisgras (Agrostis tenuis). Tevens vinden
we er soorten als smalbladige weegbree (Plantago lanceolata), reukgras (Anthoxanthum odoratum) en kruipend
struisgras (Agrostis canina), die op een slechte verzorging
wijzen.

Foto's E, den Hartog

De 20 gevreesde heermoes of moeraspaardestaart (Equisetum palustre), welke bij de graslandkartering in verschillende klassen van voorkomen is geschat.

Landschapsbeeld midden in de kom. Het in verre omtrek
afwezig zijn van enig gebouw, wijst wel op de verre afstand
van de percelen tot de boerderij. Hierdoor is de verzorging
van het grasland slecht, wat o.a. te zien is aan de ruige
beweiding.

- * # * * * • * * '

Het slechte slootonderhoud maakt, dat de waterafvoer
te gering is. Dit geeft in de lager gelegen gebieden
tijdelijk wateroverlast. We treffen daar grasland aan
met, naar verhouding van de mate van wateroverlast,
een meer of minder hoog percentage vochtindicatoren.

Goed slootonderhoud kan in de laaggelegen gebieden verbetering geven van de waterafvoer. Daarnaast zal echter een
goede regulering van het water in de sloten en eveneens in
grond, mogelijk moeten zijn.

Foto's Wim K. Steffen

HOOFDSTUK III
INDELING VANHETGRASLAND NAAR VEGETATIE-KARTERINGSEENHEDEN

Inhet voorgaande zijnreedsverschillende plantensoorten genoemd enis
het vóórkomen ervaninverband gebracht met degroeiomstandigheden.Zowerd
oppag.3gesproken over ;'oparmoede wijzende soorten" en"indicatorenvan
eenhogere pH",waarna dedesbetreffende soorten opgesomd werden.
Ditwijst erop,dathetmogelijk isaan dehand van debotanische samenstelling vanhet grasland, ietsomtrent debelangrijkste groeifactoren of
complexen vangroeifactoren tezeggen.
Enkele groeiomstandigheden,waarover devegetatie aanwijzingengeeft,
zijn:hetgebruik, debemestingstoestand ende vochtvoorzieningstoestand.
Deze factorenbepalen voornamelijk debrutoproduktie vanhet grasland.Zo
iser dusookverband tussen devegetatie enbrutoproduktie.
Het hier gestelde betreft alleen oud grasland, aangezien daaropde
vegetatie isaangepast aan demilieu-omstandigheden. Op jong grasland
(5tot 10jaar)ishiervoor nog nietvoldoende tijd geweest.Op oudzowel alsop jong grasland bepaalt devegetatie welvoor eengroot deelde
smakelijkheid endekwaliteit vanhet gewasalsveevoeder.
Opgrond van deze eigenschappen van devegetatie hebbenwe,gesteund
door het oecologisch onderzoek vanD.M. deVries e.a., eenaantal v e g e t a t i e - k a r t e r i n g s e e n h e d e n onderscheiden. *)
"Devegetatie-karteringseenheden,inhetvervolg V.K.E.genoemd, zijn
gebaseerd ophetvoorkomen in eenbepaald percentage vanplantensoortenmet
indicatorische waarde,of groepenhiervan.
Gezien de ervaring,dat Lpbijbehoorlijke percentageshet grasgewas
tot een smakelijk veevoeder stempelt entevens indicaties omtrentbemestingstoestand engebruik geeft,ishet percentage van deze soort bepalend voor
een6-talV.K.E.Hieraangekoppeld isinhet algemeen het voorkomenvaneen
zeker percentage vanlandbouwkundig goed gewaardeerde grassoorten enTr.
Bijdeze 6karteringseenheden treffenwe 2 eenheden aan,dieverder
onderscheiden worden door hetvoorkomen van eenbepaald percentage z.g.
hooilandindicatoren. Hiermee makenwe een scheiding naarhet gebruik enwel
tussen hooiweiden enechte hooilanden aan de enekant en.echteweidenen
wisselweiden aan de anderekant.
Hoge percentages droogte-ofvochtindicatoren bepalen deV.K.E.van
dedroge -resp.natte graslanden.Eenhoogpercentage indicatoren voor
eenlagebemestingstoestand isbepalend voor dekarteringseenheid derarme
graslanden.
Daarnaast onderscheiden we binnen de V.K.E. nogverschillende varianten.
Bijde 6eerstgenoemde zijndit inde eerste plaatsvochtvoorzieningsvarianten. Deze wordenbepaald door verschillen inhet percentage vocht-of
droogteindicatoren, dat naast Lpvoorkomt.Gelijkluidende vochtvoorzieningsvariantenvande 6eerstgenoemde V.K.E.wijzen,onafhankelijkvan debetreffende V.K.E., opeenzelfde vochtvoorzieningstoestand. Zodoende kanmen,om
dit aspect vanhet milieu inkaart tebrengen,per gelijkluidende variant
samenvatten.
Devarianten dernatte en droge V.K.E.betreffenmeer de vruchtbaarheid.
Een nadere beschrijving van dekarteringseenheden,-welke indeTielerwaard gebruikt worden,volgt in dehoofdstukken VenVI.
* ) Boer, Th.A. de "Een g l o b a l e g r a s l a n d v e g e t a t i e k a r t e r i n g van Nederland"

VeraL.Landbk. Onderz. 6 2 , 5 , 1 9 5 6 .

HOOFDSTUK IV
HETINKAARTBRENGENVANDB GEGEVENS

DeV.K.E. endevarianten wordenopdeveldkaartenmet eendecimaalsysteem in cijfersaangegeven.Het eerste cijfer issteedsde V.K.E.,het
tweede cijfer devariant.Met het derde eneventueel volgende cijfer worden
bijzonderheden, alsb.v. demate vanvoorkomenvang i f t i g e
en
l a s t i g e o n k r u i d e n , aangegeven.Hetmoge duidelijk zijn,dat
indeze combinatie van cijfershet gehelekarakter vandepercelen totuitdrukking wordtgebracht.
Het zouduslogisch zijndeze combinatie als zodanig inkaart tebrengen,temeer omdat verschillende factoren,welke ditkarakter bepalen,sterk
samenhangen.
De leesbaarheid vanhetkaartbeeld heeft er echter sterk onder telijde
wanneer we dit doen.Zoudenwe alle V.K.E.met hunvarianten enbijzonderhed
die wein een gebied alsdeTielerwaard aantreffen tezamen inkaartbrengen,
dan zijn er zeer veel symbolen enkleuren nodig.We zijn erdaarom toe overgegaan a f g e l e i d e k a a r t e n temaken.Hierop werd steedséén
onderdeel der V.K.E. inkaart•gebracht.
Deze splitsingheeft echter het gevaar dat het verband, dat tussende
onderdelen bestaat,uit het oogwordt verloren.Om aan ditbezwaar tegemoet
tekomen zullenwe in debeschrijving,waar dit nodig is,steeds zoveelmogelijk op ditverband wijzen.
Het wastechnisch niet uitvoerbaar allekaarten,zoals zevan de Tieler
waard voor deopdrachtgever gemaakt zijn,aan dezemededeling toe tevoegen.
Behalve het grote aantal,wasookhet grote formaat derkaarten eenbezwaar.
Bijverkleining van dezekaarten tot eenhandelbaar formaat,zouden echter
teveel detailswegvallen.
Aan deze"mededelingzijndaarom slechts twee vereenvoudigdekaarten,
z.g.n.cartogrammen, toegevoegd, nl. het vochtcartogram enhetverzorgingscartogram. Deze zijn tot stand gekomen door gebieden te onderscheiden,waar
percelen behorende totbepaalde V.K.E.ofvariantenopdevoorgrond treden,
waardoor het gebied zichvan deaangrenzende gebieden onderscheidt. Gebieden
met ongeveer dezelfde verhouding vanV.K.E. ofvariantenworden danmet
dezelfdekleur aangegeven.Wileen cartogram nog eenbevredigende afspiegeling zijnvoor debetrokkenkaart,danzullen erbepaalde ophopingenvan
V.K.E. ofvariantenmoeten voorkomen,anderskrijgenwe tegeringeverschillenindeverhoudingen vanV.K.E. ofvarianten der ophet cartogram onderscheidengebieden.
Inde Tielerwaard leenden devochtkaart endeverzorgingskaart zich
hetbeste tothetmaken van cartogrammen.

HOOFDSTUK V
DEBEMESTINGS-ENVERZORGINGSTOSSTAND
a.Toelichting opdegebruikte karteringseenheden.
Opgrond van debestudering van eengroot aantalbotanische» engrondanalysesvankomgrondpercelen,welke inhetkader van dezekartering en
vanandere onderzoekingen zijnverricht,bleek,dat voor ditgebied t.a.
debemestings- enverzorgingstoestand volstaankonwordenmet eensamenvattenvan deV.K.E.in^fkarteringseenheden.Eenvoudigheidshalve noemen
wehet complex vanmilieuomstandighedenwaartoe het-gebruik,debemesting enverzorging behoren,kortweg " v e r z o r g i n g " .
Hieronder gevenwe debotanische beschrijving van deze k karteringseenheden enhunlandbouwkundige betekenis.
Karteringseenheid 1
Hierinvallen alle percelen,waarin>50% *)goed gewaardeerde grassen
voorkomt alsLp,Phl,Fp,Pp enPt.Het percentage Lpmoet >30%zijn.
Hiernaast kunnen voorkomen As,Pa,Tar,Plant m;Tr isook altijd aanwezig,hoewelhetpercentage sterkkanwisselen.
Een vegetatie,welke we tot dezekarteringseenheid kunnenrekenen,
treffenwe alleenaan o^ percelen grasland, die overwegend beweid worden,
eengoede bemestingstoestand hebbenengoed verzorgd worden.Gezien deze
omstandigheden zijnhet ookgoed produktieve percelenmet goede hoedanigheidsgraad.
Karteringseenheid 2
Tot dezekarteringseenheid worden gerekend diepercelen,waarin>
van debovengenoemde goed gewaardeerde grassenvoorkomt.Het percentage
Lpbedraagt 1,5-30%»Deminder gewaardeerde grassen alsAs,At,Hl, Cj en
Frkunnenbelangrijk toenemen.Het aandeel der onkruidenmag niethoger
zijn dan 15%en oparmoede wijzende soorten alsAc,PrunenPlant 1,
mogen slechts zeer ?reinigvoorkomen.Depercelen welke hier onder vallen
worden overwegend beweid enhebben ook nog eenvrijbehoorlijkebemestingstoestand. Deverzorging laatmeestal tewensenover.
Karteringseenheid 3
Omhiertoe tewordengerekend moeten depercelenj>35%goede grassen
bevatten.Verdermag er 15-30 %Lpinvoorkomen,maar daarnaast moetAc
meer dan sporadisch aanwezig zijn en/of ) 15%onkruid.Komt er \ 15%
Lp voor,dangeldt deze eisvoor Ac enonkruidniet.
Een dergelijke vegetatie wordtmeestal aangetroffen oppercelen,welke
veelal eenkeer gehooid worden,terwijl debemestingstoestand meestal
matigis.
Karteringseenheid k
Hieronder vallenpercelenwaarinmeestal> 35%goede grassenvoorkomen.Het percentage Lp islager dan 15%.Matige-enminderwaardige
grassen,alsmede onkruiden,vormenhet hoofdbestanddeel vanhetgewas.
*)Depercentages zijnaltijd drooggewichtspercentagesalsgemiddelde
vanhet gehele groeiseizoen.

-9Het zijnarme percelen welke overwegend gehooid worden.Deproduktie
enhoedanigheidsgraad zijnlaag.
b. Statistisch onderzoek der gebruikte karteringseenheden.
Op dereeds in de inleiding (hfdst.l)vermelde 200percelen (inhet
vervolg standaardreeks genoemd),waar we eennauwkeurige vegetatieopnamemaakten,hebbenwe debeschikking over diverse gegevens omtrent
groeiomstandigheden, opbrengst enbotanische kwaliteit.
In tabel 1treftmen de gemiddelde v/aardendezer gegevens aan,bij
rangschikking van de standaardpercelen naar de karteringseenheden
betreffende deverzorging vanhet grasland.
Tabel1
Het gemiddelde beeld der 4karteringseenheden betreffende de verzorging
op,de percelen van de standaardreeks

Karterings-IAantal Gem.
eenheid
jperce- P.citroen
len
1
2
3

17
41
62
62

34
37
23
18

Gem. Gem.NettoZW
Gem.
pH. opbr.1954
K.
getal KCl inkg/ha
21
20
18
17

5,40
5,24
5,11
4,84

309KII)*)
2669(32)
2304(41)
1550(3D

Gem.hoedanigh.
graad

u

7,1
6,4
5,9
4,8

*)Het tussen haakjesvermelde cijfer geeft aanhet aantal percelen
waarvan eennetto zetmeelwaardeberekening gemaaktis.

Uit deze tabelblijkt,dathet fosfaatgehalte van degrond bijde
karteringseenheden 1en2 alsgelijk tebeschouwen is,daar dit verschil
niet betrouwbaar is.Bijbeide isdit gemiddeld alsvoldoende tebeschouwen. Bijde eenheden 3en 4 vindenwegemiddelde fosfaatgehaltenvande
grond,die duidelijk lager liggen enonvoldoende en slecht te betitelen
zijn.
Bijhetkaligehalte van degrond,dathier omgerekend isophet direct
vergelijkbare kaligetal,zienwe eenveelmindere variatie tussende
botanisch betere en slechte graslanden.
BijdepHvertonen dekarteringseenheden 1en4ree'leverschillen in
hungemiddelden.Overigens zijn zegemiddeld alle goed.
Het verschil tussenkarteringseenheid 1en2is dusinhet gemiddelde
fosfaat^enkaligehalte van degrond nietweer tevinden.Eris echter
wel een duidelijk verschil in degemiddelde netto ZW (zetmeelwaarde)
opbrengst vande steedsbeweide percelen,zoals déze isberekend met
behulp van denormenvanGerth aan dehand vaneen nauwkeurig uitgevoerdeperceelsboekhouding. Hieruit blijkt dusdathet verschil tussen deze
kasteringseenheden vooral eenkwestie isvaneenintensievere beweiding
op depercelen,behorende totkarteringseenheid 1.Daardoor ishetpercentage Lp engoede grassen hier hoger danbij2,wat zichook uit inde
hogere hoedanigheidsgraad.

-10De zeer sterke daling innetto ZWopbrengst bijkarteringseenheid k
isten dele teverklaren,omdat de verdeling van deze karteringseenheid
over deinhetvolgende hoofdstuk tebehandelenvochtvoorzieningstoes-tanden, niet dezelfde isalsbijdekarteringseenheden 1t/m3- Er isnamelijk eenveelgroter percentage percelen van de standaardreeks behorende
totkarteringseenheid 4,dat tenat is.Hierdoor wordt degemiddelde opbrengst sterk in ongunstige zinbeinvloed.
Beschouwenwe de standaardpercelen,behorende tot éénzelfde vochtvoorzieningstoestand, dankrijgen we eenveel geregelder afname van degemiddelde netto ZWopbrengsten,wanneer deze gerangschikt zijn naar dekarteringseenheden betreffende deverzorging. Helaas zijndan echter de
aantallen invele gevallen tegering om definitieve conclusies temogen
trekken.Zovindenwe b.v.bij eennormale vochtvoorzieningstoestand de
in tabel2vermelde gemiddelde netto ZWopbrengsten.

Tabel2
Gemiddelde netto ZWopbrengsten perkarteringseenheid derverzorging bij
de standaardpercelen met een normale vochtvoorzieningstoestand.

Karterings- Aantal
eenheid
percelen

1
2

3
k

5

11
12

3

Gem. netto
ZWopbr.1954
inkg/ha

3200
2604
2362
2117

c. Beschrijving vanhet verzorgingscartogram.
Ophet verzorgingscartogram zienwe 5tinten.Iedere tint geeft een
gemiddelde verhouding aanvankarteringseenheden betreffende de verzorging
vanhet grasland.
Bij degroene tinten ishet betere grasland het belangrijkst (karteringseenheden 1en 2 ) ; bijhet oranje enrood treedt het slechtere grasland op
devoorgrond (karteringseenheid k). Het geel duidt aan,dathet matige
grasland overheerst.
Duidelijkkomt naar voren,dat inhet westen hetmeeste goed bemeste en
gebruikte grasland voorkomt.Hier vinden we overwegend licht endonkergroen ophet cartogram. Hetmeeste slecht bemeste engebruikte grasland
isgelegen inhet centrum van het oostelijke deel,wat direct te zienis
aan het velerood enoranje.Tevenskomt eengebiedmet veel slecht grasland ten zuidenvan Heukelum voor.Inhet volgende hoofdstuk zalblijken
dat ditvooral de gebieden zijnmet veel tenat grasland,waarop veel
gehooidwordt.
Over het algemeenkanmen zeggen datdelichtgroenekleur,duidendophetveelbeweide envoldoende totmatigbemeste land,vooralvoorkomt langs deranden
vanhet gebied.
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Deze zoneis onderbroken ten zuidenvan-Rumpt entenN.W.van
Waardenburg. Bijvergelijkingmet devochtkaartblijkt dathier vrij
veel zeer droog grasland voorkomt.Uithet onderzoek der standaardpercelen is gebleken dat de zeer droge percelen ook arm zijn,vandaar
dat deze percelen ingedeeld zijnin de groep van de slecht bemeste en
gebruikte graslanden.Ookgezienhunbotanische samenstelling zijnze
daarophunplaats.
Het grasland,gelegen in deuiterwaarden van de Linge,isoverhet
algemeen goed.Dat,wat gelegen is in deuiterwaarden vandeWaal over
het algemeen slecht,hetgeen vooral eengevolg isvan extensief gebruik.
In tabel 3gevenwe tot slotvan dithoofdstuk eenoverzicht vande
verdeling van het grasland over de k karteringseenheden.
Tabel3
Verdeling derkarteringseenheden overhetgebied«
Karteringseenheid

1
2
3
k
;

Omschrijving der
Aantal ha
verzorgingstoestand grasland
Goed bemest en
gebruikt
Veelbeweid envoid,
totmatig bemest
Matig bemest en
gebruikt
Slecht bemest en
gebruikt

8o8,4

in %

11,6%

2116,4

30,3%

1156,0

16,5%

2906,8

kl,6%

-12HOOFDSTUK VI
DSVOCHTV00RZI3NINGSTOESTAND
a.Toelichting op degebruikte karteringseenheden.
Inhoofdstuk IIIis eropgewezen dat aan dehand van devegetatie,
t.a.v.devochtvoorzieningstoestanden, twee V.K.B,en eenaantal varianten
worden onderscheiden. Tezamen zijn dit 8 vochtvoorzieningstoestanden.
Hieronder gevenwe eenkorte botanische beschrijving hiervan.
Z e e r

droog.

Hiertoe worden gerekend depercelen,welke )> k0%opdroogtewijzehde
plantensoorten bevatten.Devoor dit gebied belangrijke droogteindicatoren
zijnAt,Fr enAch.
Indegenoemde k0%moeten tenminste 2van deze soorten aanwezig zijn.
Andere in dit gebied voorkomende droogteindicatoren zijnLo.c,Potrep,
L,Pp,DenTris.
Droog.
Dit zijn depercelen,welke > J>0% droogteindicatoren bevatten.
I e t s

te

droog.

Depercelen,welke\ 30%,maar y 15%droogteindicatoren bevatten,zijn
ietste droog.
V o l d o e n d e

v o c h t v o o r z i e n i n g .

Tot deze vochtvoorzieningstoestand worden gerekend diepercelen,waarin
<_15%° droogteindicatoren voorkonen enwaarin practisch geen op eenvochtige
toestand wijzende soortenworden aangetroffen.Op eenvochtige toestand
wijzende soorten zijnvoor dit gebied vooral carex species (o.a.C d en C.h)
Verder Polam,Gf,Gm,Pha,Ment aq,Ja,Eleo,Galp,enz.Degoede grassenPt enFp worden alleenbijhogere percentages tot de vochtindicatoren
gerekend.
V o c h t i g .
Bevat eenperceel t 1-5% echte vochtindicatoren, dannoemenwe hetvochtig.
Tevens ismeestal het percentage Pt en/ofFpvrijhoog.
I e t s

te

nat.

Dit zijn de percelen,waarin} 5%env20% echte vochtindicatoren aanwezig
zijn.
Nat.
Hieronder vallen depercelen,waarin,>- 20%echte vochtindicatoren voorkomen.
Deze percelen wordenveelalgehooid.
Z e e r

nat.

Nietmeer normaalgebruikt moerassig land noemenwe zeernat.
b. Samenhang van dekarteringseenheden met de grondwaterstand.
Aangezien degrondwaterstand eenbelangrijke factor isbijdevochtvoorziening vanhet grasgewas,ishet vanbelanggeïnformeerd te zijn omtrent de
samenhang tussen de grondwaterstand endevegetatie.
Intabel k zijnvoor eenaantalperioden (genoemd "zomer" en"winter")
degemiddelde grondwaterstanden vangroepen standaardpercelen gegeven,die

-.13bij eenzelfdekarteringseenheid betreffende de vochtindicatie ingedeeld
zijn.De grondwaterstanden zijnongeveer om de 14dagenopgenomen.
Tabel 4
Gemiddelde grondwaterstanden incmondermaaiveld.

Vochtvoorzieningstoestand
nat
iets tenat
vochtig
voldoendevochtvoorz.
iets te droog
droog
zeer droog

31/5-28/9

14/10-28/3

13/4-26/9

zomer 1954

winter 1954-55

zomer 1955

31 ( 6)
39 (29)
47 (50)
51 (38)
63 (21)
65 ( 3)
72 ( 1)

9
23
29
34
42
36
54

(6)
(34)
(56)
(45)
(26)
(9)
(5)

64
69
72
75
82
85
98

(5)
(33)
(56)
(45)
(28)
(11)
(6)

Tussen haakjes het aantalpercelen,waarop de gemiddelden betrekking
hebben.

Inde zomervan 1954, diegezien zijnhoge neerslaghoeveelheden alsnai
gekarakteriseerd moet worden,kunnenwe 4vochttrappenviadevegetatie
karakteriseren,diebetrouwbare verschillen vertonen inhun gemiddelde
zomerwaterstand. Dat zijn denatte graslanden (nat tot iets te nat)met
een grondwaterstand vanglobaal 35-40 cm,devochtige totvoldoende met
vochtvoorziene percelenmet eengrondwaterstand van ongeveer 45-55 cm,de
droge graslanden met eengrondwaterstand van 6O-65 cmen de zeer drogemet
eenwaterstand van dieper dan70cm.
Indedroge zomervan 1955 zienwe duidelijk eendalingvan degemiddeU
degrondwaterstand (zie ook grafiek 1)bijallekarteringseenheden. Deze
daling varieert gemiddeld van20tot 33 cmenisabsoluut enrelatief het
grootst bij depercelenmet natte vegetatietypen.Misschienhangt dit
samenmet de aanvankelijk grotere verdamping vanlaatstgenoemde vegetatietypen.Verder constateerden we,dat de slootwaterstanden in 1955vande
percelenmet op natte omstandigheden wijzende vegetaties nietdaalden,
doordat men dezekunstmatig oppeilhield.Ditwijst er duswel op datde
zijdelingse verplaatsingsmogelijkheidvan de sloot naar hetperceelin
dezekomklei enkomklei opveengebieden niet erggrootis.
Ingrafiek 1zienwe het gehele verloopvan degemiddelde grondwaterstandenper groep vanpercelen behorende tot eenzelfde karteringseenheid,
Wekunnen hier een enander,watwehierbovenbespraken,nog eensbevestigd zien.
Indeperiode vanhogere waterstanden 0'winter" 1954-1955)vindenwe
relatief ongeveer hetzelfde verloopmet een niveauverschuiving van±20cm
Gezien onze waarnemingen omtrent de netto-opbrengst en de draagkracht
vande zode,isaan te nemen dat deaan dehand vandevegetatie als
"vochtig" en;!voldoendevochtvoorziening"gekarakteriseerde percelen,onde
dehuidige waterbeheersingsomstandigheden in deTielerwaard de gunstigste
waterstanden hebben.
We nemen aandat degemiddelde grondwaterstanden van de "zomer" periode
1954en 1955ongeveer kunnen gelden alshet gemiddelde voor eenlangere
periode gezien deafwijking naar de droge ennaar denattekant.Dit zou
betekenen dat eengemiddelde grondwaterstand van ±60cmover demaanden
mei t/m september bijhet huidige verloop van degrondwaterstand inde
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Tielerwaard,nog demeest gunstige zouzijn.
Er isooknagegaan hoe het verband van devegetatie met degrondwaterstandbijverschillende bodemtypenis.Ditwasmogelijk aandehand van
debodemkaart,die o.l.v.ir.P.vander Sluysvan de Stichting voor Bodemkartering,van de Tielerwaard isgemaakt.Dit gaf aanwijzingen dat bijde
bodemtypen,waarvan voldoende waarnemingen voorhanden waren,er geen
verschilwaswatbetreft bovengenoemde meest gunstige grondwaterstand
( opkomklei,kommet veenop50-80cmenkommet veenop80-120cm).
Het bovenstaande wilnatuurlijk niet zeggen,dat degenoemde gemiddelde
grondwaterstand van 't60cm,de optimale grondwaterstand is.Intijden,
dat deverdamping deneerslag overtreft, zullen zeker tekorten gaanoptredenbij deze grondwaterstanden en zullen de nattere typen grasland
beter produceren.Deze hebben echter innatte tijden het nadeelvanwateroverlast. Slechtseen zeer gedetailleerde waterregulering, gecombineerd
met eengoed contact tussen slootwaterstand engrondwaterstand, zalmisschien eenoptimale vochtvoorziening mogelijk maken.Hierover kunnen
slechts onderzoekingen, zoalsdeze door ir.J.W.Minderhoud wordenuitgevoerd,uitsluitsel geven.
c« Samenhang van dekarteringseenheden met opbrengst engebruik.
Aan de hand van de netto ZWopbrengstberekening van de uitsluitend
beweide standaardpercelen, ingedeeld naar karteringseenheden, diede
vochtvoorzieningstoestand karakteriseren,kondenwe tabel5opstellen.
Deze percelen zijnvrijregelmatig verdeeld over de karteringseenheden,
die deverzorgingstoestand karakteriseren, althans de eenheden die in
tabel5 zijnaangegeven.De natte vegetatietypen vertonen een sterke ophopingbij de slecht verzorgde percelen, zodat deafzonderlijke invloed
van devochtvoorziening op de opbrengst nietmeer tebestuderenis.

Tabel5
Vochtvoorziening ennetto-opbrengst in195.^Vochtvoorzieningstoest.
droog
ietste droog
voldoendevochtvoorz.
!vochtig

gem. netto ZWopbr.195^+

aantalperc,

1975kg

230k"
2630"'
2573!'

(Deandere vochtvoorzieningstoestanden zijnin deze tabel niet opgenomen,
omdat de gemiddelde P.citr.cijfershiervanveel lager zijn).
Ook aan degemiddelde P.citr. cijfers,diewe per vochtvoorzieningstoestand hebbenberekend, iswelte zien dat erweinigverschillen zijn
te verwachten in verzorgingstoestand.
Duidelijk iste zien dat depercelenmet drogere vegetatie-eenheden
gemiddeld eenlagere netto ZWopbrengst hebben.
Intabel 6isde verdeling aangegeven van de vochtvoorzieningstoestandenover degebruikswijzenvan de standaardpercelen.

8
21
32

3h

-15Tabel6
Vochtvoorziening engebruikswijze,
zeer
droog
weiland
hooiweide

5

droog

11

ietste
droog

vochtig
voldoende
vochtvoorz.

27

-

39
7

^3
15

ietste
nat

9
19

nat

16

De cijfersgevenhet aantalpercelenaan.

Hetverband tussen devochtvoorzieningstoestand enhet gebruikis
duidelijk.Bijhet weiland zijninbegrepen deweilandpercelenmet hooilandinslag. Deze zijnvooralgeconcentreerd in de 9weilandpercelen, welke ietste nat zijn.In ditverband willenwe eropwijzen dat,blijkens
grafiek 1,degrondwaterstanden op depercelenmet vochtvoorzieningstoestandenwelke tenatworden genoemd,inde natte perioden eenvrijaanzienlijke tijd ondieper zijndan20cmondermaaiveld.Het is duidelijk dat
grondwaterstanden van<20 cminnatte perioden veelmoeilijkheden geven
bijbemesting enverzorging endat ook debeweiding invoor-en najaar
totvertrappen van de zode aanleiding kan geven.Ditkan eenverklaring
zijn voor het feit datvooral op de te natte percelen veelgehooidwordt,
alhoewel deafstand tot deboerderij ook eenbelangrijke rolspeelt.
d.Beschrijving vanhetvochtcartogram.
Op hetvochtcartogram vindenwe h-kleuren.Indelegenda zienwehierbij geenverhouding vankarteringseenheden aangegeven,daar deze veel
extremer overhellen naar éénkarteringseenheid danbijhetverzorgingscartogram.
De rodekleur geeft gebiedenaan,waarvanruim 90%vanhet grasland,
gezien zijnvegetatie,zeer droogtegevoelig is.Bijdegelekleur hebben
we temakenmet gebiedenwaar practisch alhet grasland ietsdroogtegevoelig tot droogtegevoelig is,waarbijdegele gebieden,gelegen tussen
derode gebiedeninhet oosten,eenhoger percentage droogtegevoelig dan
iets droogtegevoeliggrasland hebben.De groene kleur geeft de gebieden
aan,waar we ongeveer half omhalfvochtig grasland engrasland met voldoende vochtvoorziening hebben.Gebieden met eenblauwe kleur duiden erop,
dat het grasland voor 90%te natis.
Wanneer menhet vochtcartogram bekijkt,valt inde eerste plaatsop,
dathet te droge grasland voornamelijk voorkomt langs deranden vande
kom,dusvooral tegen debouwlandzone aan.Opvallend isdathet naar het
westenminder wordt,wat samenhangt met het vervalvanhetgebied van
oost naar west.Verder komt duidelijk naar voren dat het tenatte grasland vooral inhet centrum vanhet gebied ligt in eenlanggerekt,vrijwel
aaneengesloten strook.Deze structuur iseengevolg vanhet hoogteverschil
tussen derand enhet centrum van dekom.Dit verschilkanglobaalop
150cmworden gesteld.Dewaterbeheersing isblijkens dekaart niet voldoende aandit grote hoogteverschil enaan devochtvoorzieningseisen van
bouw-engrasland,aangepast. Er zijninhet cartogram dus duidelijk
enige grote lijnentebespeuren.

•16Wat echter opvalt wanneer men de detailkaart bestudeert,waaruit het
cartogramwerd afgeleid, is devrij sterke wisseling indevochtvoorzieningstoestand vannaast elkaar gelegen percelen.Als eenvan deoorzakenhiervankanworden genoemd de schattingsfout.Een tweede oorzaak
kan zijnhet natuurlijke hoogteverschil. Ten derdekangenoemd worden
het relief vanhetperceel.Naast elkaar kunnen nl. holle,bolle en
vlak liggende percelen voorkomen.Debolle percelen liggenhetmeest
in.dehogere gebieden,hetgeen het afstromen vanregenwater bevordert,
wat bij dehier toch al diepe grondwaterstanden over het algemeen niet
nodig is.In de nattegebieden zoudezebolle liggingbevorderlijk zijn
voor dewaterafvoer, dochhier liggen de percelen veelalvlak ofietshol.
Dit verschil invormvanoppervlakte,gecombineerd met eenslechtere of
betere begreppeling, isvooralinvochtige gebieden eenbelangrijke oorzaakvanverschillen invochtvoorzieningstoestand vannaast elkaar liggende percelen.
Aan dehand van dedetailkaart isnagegaan hoeveelhagrasland er
van elkevochtvoorzieningstoestand aanwezig is.Deuitkomsten hiervan
hebbenwe aangegeven intabel7,evenals deomrekening in percentages
vande totale oppervlakte grasland binnendijks.Het grasland vande
uiterwaardenbehandelenwehieronder apart.
Dekennelijk nogpasingezaaide graslanden welke noggeen aanpassing
inhunbotanische samenstelling aan devochtvoorzieningstoestand vertonen, zijnbij debeoordeling van devochtvoorziening buiten beschouwing
gelaten.Dit zijn echter slechts enkele 10tallenhectaren en zehebben
dusophettotale beeld weinig invloed.

Tabel7
Verdeling der vochtvoorzieningstoestanden over het gebied.
Omschrijving vochtvoorzieningstoestand

zeer droog
droog
iets te droog
normale vochtvoorziening
vochtig
iets te nat

De

Aantal ha grasland

218.8
Jf58.0.
1030,0
2913.8
13^8.0
622.O

nat

Mf.8

zeer nat

11.if

in %

3.3
6.9
15.5
-4-3.8
20.3

9,3
0.7
0,2

u i t e r w a a r d e n .

Hier zijndezelfde vochttrappen te onderschei
echter veel grilliger danvanhetbinnendijkse gra
het cartogram iswaar tenemen.Voor eengroot dee
door degrote hoogteverschillen,welke opkorte af
ook door grote verschillen in zwaarte van de grond
voorkomen.
Eénvan deoorzaken van deze verschillenis,
ten somszeer grilligheeft afgezet.De zandafzett
vanplaats totplaats indikte wisselende kleilaag
vochthoudendheid vaak sterkwisselt.Lagere gedeel
onderwater.

den.Hetkaartbeeld is
sland,wat ook nogop
1 wordt dit veroorzaakt
stand voorkomen,echter
,welke opkorte afstand
dat derivier desedimeningen zijnvaakmet een
overdekt,waardoor de
tenkomen nog regelmatig

17Door vergravingen (aftichelen)isditpatroon nog gecompliceerder
geworden. Sommige delen zijnhierdoor welvlak geworden,maarvaak is
pleksgewijs dekleilaag geheel verdwenen, zodat het rivierzand hetgroeimilieu voor de grasmat vormt,hetgeen in droge perioden spoedig totverdrogingaanleidinggeeft.
Inonderstaande tabelvindt men eenoverzicht van deverdeling vanhet
grasland deruiterwaarden over de vochtvoorzieningstoestanden.

Tabel8
De verdeling dervochtvoorzieningstoestanden over deuiterwaarden.
Omschrijving vochtvoorzieningstoestand
zeer droog
droog
ietste droog
normalevochtvoorz.
vochtig
iets tenat
nat
zeer nat

Aantalha

in %

30,0
55.8
108.8
107.2
26.8

8.8
16.2
31.9
31 A
7.9
2.5
0.8
0.5

8A
2.8
1.6

Niet alleenhet grilliger beel deruiterwaarden wasreden deze apart
te nemen,doch vooralhunheviger reactie op droogte,door hun geringere
vochthoudendheid.
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HOOFDSTUKVII
DEKARTERIMGVANGIFTIGEENLASTIGEKRUIDENENHUNSAMENHANGMETEEN
AANTALGROEIOMSTANDIGHEDEN.
AangezienhetinbelangrijkematevoorkomenvanEquisetumpalustre
(moeraspaardestaart),Deschampsia caespitosa (bentofsmele)enCirsium
arvense (akkerdistel)debruikbaarheidvangrasland sterkkanbeinvloeden,
werdaandezeplantensoortenbijdekarteringbijzondereaandachtbesteed.
Aangeziendegenoemdeonkruidennietaltijdgebondenwarenaanbepaaldevegetatie-eenheden,noodzaakteookditreedstothetopzettenvaneen
aparteklassificatienaarhetvoorkomenervan.
Verdermoetmenvaakextramaatregelenterbestrijdingvandeze
onkruidennemen,zodatvoorhetopstellenvanplannen,dekennisomtrent
deverspreidingendematevanvoorkomenperperceelvandezeonkruiden
alleszinsgewenstis.
Indehiervolgendeparagrafenzullenwedegenoemdeonkruidenafzonderlijkbehandelen.
a1.Equisetumpalustre (moeraspaardestaart;Ep).
Moeraspaardestaartwordtalszeerschadelijkvoormelkveeaangemerkt.
Algemeenismendanookvanmeningdatdegebruiksmogelijkhedenvan
percelen,waarinveelmoeraspaardestaartvoorkomt,kleinzijn.Concrete
gegevenshierover zijnechternietbekend.Moeraspaardestaartkomtindit
karteringsgebiedveelvoor.Bovengenoemderedenengavenonsaanleidingom
tijdensdekarteringdematevanvoorkomenopiederperceelaantegeven.
Doorzijntypischegroeiwijzekomthetverschilinhoeveelheidingewichtspercentagevanhetgewasnietvoldoendetotuiting.Vandaardathet
voorkomenwerdaangeduidineenpuntenschaalvan5punten.Terprecisering
vandezemaatwerdenopeenaantalpercelentellingenverrichtin15door
hettoevalbepaaldevakkenvan1/^fm2.Hetresultaatvandezetellingenis
aangegeveninonderstaandetabel.
Tabel9
Gemiddeldaantalmoeraspaardestaartplantenperhapepklasse.
GeschatteEpklasse

+
1
2
3

Gem.aant,
perha
16,000
30.000
78.000
1^2.000

Kwalificatie

hierendaareenplant
reedsgoedopvallend
veel
zeerveel

Hetgemiddeldeaantalplantenperhablijktvoordeverschillende
klassenbehoorlijkuiteenteliggen.

Aantal
percelen
12
21
10
10

-19Inonderstaande tabelisaangegeven deverdeling van destandaardpercelen over deverschillende klassen.

Tabel 10
Procentuele verdeling derpercelennaarEp-klasse,

geschatte
Ep-klasse

in %

aantalpercelen

0
+
1
2
3

1%
3W°

13
69
59

31%
18%

3h

Totaal

16

8%

191

100%

Of de standaardreeks,wat moeraspaardestaart betreft,eengeheel juiste
steekproef is,valt niet te zeggen; niettemin demonstreert de tabelwel duidelijk dat dezeplantveelvuldig indeTielerwaard voorkomt.
Omdat opdereeks standaardpercelen gegevensbetreffende devochtigheidsgraad envruchtbaarheid bekend waren,werd ditmateriaalbewerkt omna
te gaan ofdemoeraspaardestaart gebonden isaanbepaalde milieuomstandigheden.Inonderstaande tabelisaangegevenhoe deverdeling derklassen
over enkele P.citr.klassen isbijverschillende vochttoestanden. Voor de
vochttoestanden isuitgegaan van devegetatie-eenheden enhunvarianten,
welke terwille vandeoverzichtelijkheid indrie groepenwerden samengevat.
In dedroge groep zijn samengevat de3droge vochtvoorzieningstoestanden.
De voldoende vochthoudende totvochtige groep bestaat uit devochtige ende
voldoende vochthoudende percelen.De natte groep omvat de3tenattevochtvoorzieningstoestanden.
Tabel11
Overzicht vanhetvoorkomen vanmoeraspaardestaart bijverschillende P.citr.
klassen pergroepvanvochttoestanden.
P.citr.

:i5

15-2^

25-3^

i

Ep-klassen

0 +

1

2,3

droog
vold.vochtvoorz.en
vochtig
nat

2 7

7

2

5

1 h 5 5 2
— 7 10115 21

1

2

3

2 1*f 12

—

—

0

+

!°

+ 1 2

2 12 7

„

Aantal
:>35
percele
+ 1 2 3_

3

0

_

5 12

1 16 13 8 - 1 10 8 3 2 -2 2
2i 710
155 i -

92

h3

h 9 7 3 - 106
— -

2i

kz

i

Aangegeven ishetpercentage vanhet aantalpercelen per vochttoestand,
dat indebetreffende rubriek isaangetroffen.

-20Opmerkelijkisdatmoeraspaardestaarthetmeestmassaalvoorkomtopde
.attepercelen,maardanbijeenP.citr.beneden 2henwelop 5&%dernatte
lercelenveeltotzeerveel. Demoeilijkheidishierdaterookenigermate
:oppelingbestaattussenlagereP.citr.enwateroverlast.Vandedrogeen
ïattepercelen,diemeteenpraktischgelijkaantalzijnvertegenwoordigd,
leeft 23%vandedrogeeenP.citr.<^15,terwijlditvoordenatte 53%is.We
treffenechterookenkeledrogerepercelenaanmetmassaaloptredenvanmoeraspaardestaart;hierisdeP.citr.^15« Voormindermassaaloptredenblijken
deP.citr.endevochtvoorzieningstoestandvanweinigbetekenis.
Hetleekvanbelangomnategaanofindepraktijkrekeninggehouden
wordtmethet-voorkomenvanmoeraspaardestaartinverbandmetdebeweiding
doormelkvee.Bijbevestigendantwoordwashetgewenstnategaan,bijwelke
hoeveelheidmenermeerekeninghoudt.Omhiervanenigideetekrijgenwerdop
een100-talpercelenvoor195^+nagegaanhoegroothetaantalmelkveeweidedagen
perperceelenperEpklassewas.InonderstaandetabelwordtperEpklasse
hetpercentagepercelenaangegeven,dateenbepaaldaantaldagendoormelkvee
werdbeweid.
Tabel12
DebeweidingmetmelkveeinverbandmethetvoorkomenvanEp

Aant.melkveeweidedagenperha

0

1-100

Ep 0
+
1
2

28
33
^3

11+

9
21
0
0

21
100

3

101

201

301

401

>500

0
9
9
14
0

-M+

0
17
12
21
0

0
12

14
3

6

0
0
0

17

9
30
0

1*+
0

Aant.
percelen

7
35
3^
15
7

TotenmetEp2,d.w.z.daterreedsveelmoeraspaardestaartvoorkomt,
blijkenernogvrijveelpercelenmeteengrootaantalmelkveeweidedagen
voortekomen.TotzoverheeftmenblijkbaardusmethetuitdeTielerwaard
afkomstigevee, geen merkbarehindervanmoeraspaardestaart.BijEp3werd
echtergeenmelkveemeergeweid,maaralleennogandervee,datveelalna
hethooienwordtingeschaard.
Inonderstaandetabelwordtaangegevenhetverbandtussendeafstandvan
depercelenvanafdeboerderijendebeweidingmetmelkvee.
Tabel13
Debeweidingmetmelkveeinverbandmetdeafstandvandepercelentotde
boerderij.
„

lafstand-in mtrs
]% met melkveejbeweide percelen
'aantal percelen

r _.

|50T-1T0Ö1-Y1S O I - ' 2 Ö 0 Ï -

O-5OO 1000 1500 !2000
""93lb'

25OI-53OOI-•j35OI-

3°°.9__l3500_ 1 3 0 0 0_
"'^/o\5~5% i "20%"

>l+000

i

t11+

l 11

; 5

21

-21Hieruit iswel heelduidelijk de afname van debeweiding met melkvee
te constateren naarmate de afstand groter wordt.
Ep 3kwam op7percelen voor;hier waren de afstanden resp. 100,3500,
38OO, 3900,5OOO,52OO en6OOOmtr.Daar deze afstanden in vergelijking
met devorige tabelmeestalliggen inhet traject waar geen melkveebeweiding
meer plaatsheeft,kan dusniet gezegd worden datEp 3de oorzaak isvan
het nietbeweidenmetmelkvee op dezepercelen.
Intabel *\Kwordt aangegevenhoe hetverband is tussen de bezettingsklasse
van moeraspaardestaart ende factoren:afstandvanhet perceel tot de
boerderij,denetto ZWopbrengst in 195^+endeP.citr.Hier zijnalleen
degemiddelden aangegeven.Daar deafstanden enorm uiteenkunnen lopen(er
komt b.v,eenperceelvoor dat 19km vanhuis ligt) zijn de afstanden van
y 35OOmtr gerekend op3500mtr om zodoende het gemiddelde niet te sterkte
beïnvloeden. Het isde afstand waarbijpraktisch geenbeweiding vanmelkvee
meer plaatsheeft (vgl.tabel13).

Tabel 1^
VoorkomenvanEp inverband met enkele factoren.

Ep 1enEp2blijken in degemiddelden niet teverschillen-Verderblijkt
uit deze tabel ook dat dehoeveelheid moeraspaardestaart toeneemt naar minder
gunstige landbouwkundige omstandigheden.
Voor het ontkoppelen van de verschillende factoren,omnate gaanofde
mate vanvoorkomen vanmoeraspaardestaart vaninvloed isop denetto zetmeelwaarde-opbrengst, zoalsdeze hier via de dierenwerd vastgesteld, ishelaas
het aantalpercelen tegering.
Uithetbovenstaande blijkt datmoeraspaardestaart op droge percelen
massaalkan optreden,wanneer de overige landbouwkundige factoren ongunstig
zijn.Dekansdatmen demoeraspaardestaart in deTielerwaard opnattepercelen aantreft isgroter doordat er een zekere mate vankoppeling is tussen
het nat zijn en een ongunstig zijn van de overige landbouwkundige factoren.
a 2.Deverspreiding van demoeraspaardestaart door de Tielerwaard.
Dekaart,waarophet voorkomen vandeEp in5klassen isaangegeven,is
niet aandeze mededeling toegevoegd.
Uit deuiteenzettingen,hierbovengedaan,iseenopeenhoping van deEp
inbepaalde delenvandeTielerwaard niet direct teverwachten. Althans
zeker nietwat betreft zijnvoorkomen zondermeer.
Hetmeest opvallende isdanook,dat er zeer weinigpercelen zijnwaar
demoeraspaardestaart nietvoorkomt. (Het massale optreden vanEpkomt over
wat grotere oppervlakte. vooral inhet oostelijke centrale gebied voor).
In deuiterwaarden blijkt veelgrasland voor tekomen,waarin geenmoeraspaardestaart voorkomt.Wat hier welwordt aangetroffen is deakkerpaardestaart.Daar deze nietofwéinig giftig is,werd-deze niet op.deEpkaart
opgenomen.
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b 1.Deschampsia caespitosa (Smele,bent, De).
Debent is eengrassoort,die door zijnharde en scherpe bladen door
het vee alsvoedsel gemedenwordt.Het isdaarom vanbelang tewetenin
welke percelen deDevoorkomt eninwelkemate hij daarvoorkomt.
Niet alleen de slechte beweidbaarheid,maar ook zijngroteverbreidingsmogelijkhedenmaken hem ookbijhet slechts ingeringe mate voorkomen tot
eengevreesde grassoort.
Wanneer deDein sterke mate voorkomt,is de enige arbeids-economisch
uitvoerbare methode vanbestrijding,het toepassen van een grondbewerking
enherinzaaivanhet desbetreffende perceel.Ditis echter eenriskante
aangelegenheid, daar de spruiten vanDe een zeergrote overlevingskans
hebben na eengrondbewerking endusna de inzaaiweer dekop opkunnen steken.Men zalaan dehand van dekartering kunnen nagaanwaarmen deze
moeilijkhedenkan verwachten enhier extra aandacht aande vernietiging
vandeDemoetenbesteden.Desnoodskanmen vernietigingmet chemische
middelenvoor de inzaai overwegen.
Evenalsbijdemoeraspaardestaartwerd demate vanvoorkomen vanDein
5 klassengeschat.Tellingen,gedaan opeenaantalpercelen,om nate gaan
met hoeveel planten eenklasse gemiddeld correspondeert,gavenhet volgende
beeld.
Tabel15

Gemiddeld aantalbent-plantenperhaperklasse

Geschatte De
klasse

Gem.aantal
planten perha

De+

2.000
8.000
13.000
k0.000

1
2

3

Kwalificatie

Aantal perc.

hier endaar eenplant;
reedsgoed opvallend
veel
zeer veel

Intabel 16isaangegeven deverdeling van de standaardpercelen overde
Deklassen.
Tabel16
Deverbreiding vanDeop destandaardreeks.
Aant.perc.
De 0
+
1
2

3

141
2.5
12
11
2
191

in %

7Wo
13%
6%
6%
V/o
100%

Gezienhet feit dat de standaardpercelen overhet gehele gebied verspreid liggen,blijkt debent voor het gehele gebied gezien niet van zo'n
groot belang te zijn,hetgeen tijdens dekartering ook bevestigd is.

10

7
10

9

-23Evenalsbij demoeraspaardestaart isvoor bent nagegaan ofhetvoorkomenhiervan aan eenbepaalde vruchtbaarheid ofvochttoestand gebonden
is.
Tabel 17
Overzicht van hetvoorkomen vanbentbijdeverschillende P.citr.klassen
per groep vanvochttoestanden.(Aantal percelen in%).
P.citr.
Deklassen
droog
void,vochtvoorziening en
vochtig
jnat

15-24

<15
0 |+ d ! 2 !3
14 2 2

5

'4

0 i +; 1 j 2 |3
6 |12 5 | 5 | -

25-34

>35
CLLLLLJLLI., 0;+;1J2i3
1412 - 5 1 - 215

Aant.perc.[

43

I

11 4
1
11 14 5 7 H
51 2 - i!35 2 2' ;

i

-4!-;1517 1!-.
i
i
2
!4'2|- '
! ; -

106
42

De 3komt indeze reeks zoweinig voor dat hierover weinig gezegdkan.
worden.De 1en2wordenvoornamelijk gevonden inde droge envoldoende
vochthoudende totvochtige groep envooralbijP.citr.tussen 15en 34.
Op natte percelenwerd bent slechtsincidenteelaangetroffen.

b 2.De verspreiding van de bent door de Tielerwaard.
Hoewel dekaart,dieaangeeft hoe deverspreiding van deDeklassen is
over de Tielerwaard,nietaan dezemededeling toegevoegd is,lijkt het ons
toch interessant hetalgemene beeld van deze verspreiding evenaantegeven.
Hetblijkt nl. dat debent vooral voorkomt oppercelenmet een opwat
drogere omstandigheden wijzende vegetatie.Het voorkomen is echter vnl.
gelocaliseerd ineen zone vanpercelen inhet oostenvan de Tielerwaard,
waar deze drogere percelen grenzen aan devochtigeentenattepercelen.
Ook op enkelemeer naar hetwestengelegen drogere percelenkomt deDe
in dezelfde situatievoor.
Dit zijnwaarschijnlijk degebiedenwaar,vooralinvroegere tijden,
de grootste fluctuatie ingrondwaterstanden voorkwamen.Helaas hebbenwe
bij dereeksvan standaardpercelen niet voldoende gegevens omna tegaan,
hoe de situatie betreffende degrondwaterfluctuatie,meer kwantitatief
gezien is. 'elzaler nog studie gemaakt worden omtrent het voorkomenvan
De en de samenhang hiervanmet debodemtypen, speciaalwat betreft de
grondwaterverschijnselen inhetprofiel.
Inandere gebiedenvan ons landmenenwe ookaanwijzingengevondente
hebben, dat deDevooral voorkomt opgrondenmet vrij sterke wisseling
invochtvoorziening. Dit zou overeenstemmenmet waarnemingen,diemen
hierover eldersinN.W.Europa heeftgedaan.
c.Cirsium arvense (Akkerdistel;Cir).
De distel,ookalgemeen als zeer lastig beschouwd,komt indeTielerwaard zeerveelvuldig voor.Deplant wordt niet afgevreten enwerkthierdoor een slordige beweiding indehand,waardoor beweidingsverliezen ontstaan. Daar het niet afgevreten wordt,wordt bloten of spuitennoodzakelijk,hetgeen dus extra arbeidvraagt.
Op dezelfde wijze alsbijbovengenoemde soortenwerd ookvan de akkerdistel dematevanvoorkomen aangetekend. Voor deberekening van de gebruiks
waarde,welke inhetvolgende hoofdstuk wordt behandeld,werd het verzamelen
van deze gegevensvanbelang geacht.Het voorkomen is echter zoalgemeen,
dat het inkaartbrengen overbodig geacht werd.
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DEGEBRÜIKSWAABDE.
a. Toelichting op degebruikswaardecijfers.
In dehoofdstukken V enVIhebbenwe getracht aante tonen hoe wemetde
vegetatiekarteringseenheden, ofgroepen daarvan,verschillende factoren,
dievan belang zijnvoor deproduktiviteit,kunnenaangeven.
Inhoofdstuk VIIisbetoogd, dat verschillende onkruiden ende lastige
bent debruikbaarheid vaneenperceel sterkkunnen bexnvloeden.
Deze afzonderlijke facettenvan devegetatie werdenopaparte kaarten
inbeeld gebracht.Hoewel naar wijmenen deze kaartenvanveel nut zijn
bijdebeoordeling vanhet gebied envoor eventuele verbeteringsmaatregelen,ishet moeilijk hieruit voor de afzonderlijke percelen het totale
karakter te overzien.Inhoofdstuk IIIwerd betoogd dat in devegetatiekarteringseenheid het gehele karakter van eenperceel tot uitdrukking wordt
gebracht,maar dat het om technische redenen nietmogelijk was dezegoed
leesbaar opkaartenaan tegeven.We hebbennugetracht aan deze moeilijkheden teontkomen door het opstellenvan z.g.n.gebruikswaardecijfers.
De gebruikswaarde vangrasland als z o d a n i g wordtvoornamelijkbepaald door deproduktiviteit vanhet perceel,alsmede doordekwaliteit en
smakelijkheid vanhet gewas en de beweidbaarheid.
De gebruikswaarde hebben weper V.K.B,gebaseerd op de gestandariseerde
bruto-opbrengst met correcties aan dehand van dehoedanigheidsgraad en
het rendement.Hierbij isgebruik gemaakt van degegevens vanproefveldseriesCl203,Cl 1200envanhet produktieniveau-onderzoek.
De gebruikswaarde van deV.K.E.waarin debestepercelen van deTielerwaard voorkomenwerd op 100gesteld. Voor depercelen vande V.K.E., waarin
de slechtste percelenvoorkomen,kwam de gebruikswaarde op k^>.
Zoalshierboven werd aangegeven,werd gecorrigeerd op de hoedanigheidsgraad
Daarhierin o.i. de negatieve waarde van dehiervoor besproken schadelijke
onkruiden niet voldoende tot uitdrukkingkomt,passenwe na de correctie
ophoedanigheidsgraad bovendien naar dematevanvoorkomenvan deze soorten,eenaftrek toevaneenbepaald aantalpunten.
Inoverlegmet de landbouwvoorlichtingsdienst teTielenaande
hand van gegevensuit debuitenlandse literatuur,werdenb.v.voorEp 3,
30puntenafgetrokken envoor De320punten.Komenineenbepaald perceel
beide soorten zeer veelvoor danvolgt eenaftrekvan50punten.
De aftrek iseenvrijwillekeurige aanname van gebruikswaardedaling.
Voorzover onsbekend zijnhierover geen objectieve cijfersbekend.
Uit hetgeen hier geschreven is,zalduidelijk zijn,dat de gebruikswaarde inhoofdzaak de a c t u e l e w a a r d e aangeeft.
Alsresultaat vanbovenstaande beredeneringen kwam voor deTielerwaard
het volgende schemavangebruikswaardecijfersvoor de karteringseenheden
enhunvochtvarianten tot stand.Hieropmoeten nog de aftrekkenvoor de
giftige enlastige onkruiden toegepast worden, zoalsdie intabel 18a
gegevenworden.

-25Tabel18
De gemiddelde gebruikswaardecijfers derkarteringseenheden enhunvochtvarianten.

Vochtvariant ••--;

droog

iets te'vold.
vochtig
droog vochtvoorz,

ietste
nat

nat

Karteringseenheid
1 goed bemest en
gebruikt

92

100

100

2 veelbeweid en
vold.tot matig
bemest

7^

Bk

90

90

3 matig bemest en
gebruikt

65

76

80

80

76

59

k slecht bemest en
|gebruikt

57
j

67

70

70

67

h5

De zeer droge en zeer natte percelen zijnin dit schemaniet genoemd*
Devochtvoorziening isbijdeze percelen dermate bepalend voor degebruikswaarde,datbijde zeer droge percelen inallegevallen eengebruikswaardecijfer 56isaangehouden enbij de zeer natte percelen eengebruikswaardecijfer40.

Tabel 18a
De aftrekken voor deverschillende klassen vanvoorkomenvangiftige en
lastige,onkruiden.

Klasse
+
1
2
3

Heermoes(Ep)J Smele(De)
3

7
15
30

Distel(Cir)

!

3

1

I

5

3

10
20

5

!
;

h

Tabel 18ageeft het aantal punten aan,datmoetworden afgetrokken
van degebruikswaardeeijfersintabel 18,om tekomen tot deperceelsgewijze
berekende gebruikswaarde.

b. Degebruikswaardekaart.
Degebruikswaardecijferswordenvoor hetinkaart brengen ingedeeld
in de volgendeklassen:
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waar^deriiijg gebruikswaarde klasse
goed
voldoende I
matig
\
onvoldoende:
slecht
'

86-100
71-85
56-7O
VI-55
0-40

Vermeldenswaard isnog,dat deklasse "onvoldoende" voor eengroot deel,
en deklasse "slecht",uitsluitend dooraftrek voor Ep,Deen/of Cir bereikt
kanworden.
Hoewel degebruikswaardekaart niet aan deze publikatie is toegevoegd,
lijkt onseenbespreking ervan tochnuttig.
We vinden op dezekaart geen concentraties van eenbepaalde gebruikswaardeklasse.Dit is enerzijds eengevolg van de cumulatie van devele kleine
wisselingen van debemestings-,verzorgings-envochtvoorzieningstoestand;
anderzijds ishet voorkomen der schadelijke onkruiden niet sterk gekoppeld
aanbepaalde milieu-omstandigheden,waardoor nogmeer differentiatie inhet
kaartbeeld optreedt.
Opvallend is,dat inhet uiterste westen demeeste percelen vandebeste
gebruikswaardeklasse voorkomen.Het isvnl. eengevolg van de over hetalgemeenbetere bemestings-enverzorgingstoestand, doch ookkomenhierminder
moeraspaardestaart enbentvoor.
Er zijninderestvanhet gebied vele factoren zodanig dat eenzeer
hoogpercentage vanhetgrasland indeminder goede gebruikswaardeklassen
komt.
Hieronder volgt eentabel,waarin de oppervlakten vande gebruikswaardeklassen zijnvermeld.

Tabel 19
Verdeling dergebruikswaardeklassenoverhet gebied.

Gebruikswaarde•
klasse
goed
voldoende
matig
onvoldoende
slecht

Aantalha grasland

750.0
I602.O
2439.6
1254.0
9^2.0

in %

10.7
22.9
34,9
18.0
13.5
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DEGEBRUIKSWAARDEVERHOGING VAMHETGRASLAND DOOR VERSCHILLENDEVERBSTERINGSMAATREGELEN

Inhet hiernavolgendewillenwij onswagenaanenige voorspellingen
•betreffende de teverwachten resultaten vanverschillende verbeteringsmaatregelen.
Wijbaseren onshierbijop degeplanimetreerde oppervlaktenvande k
verzorgingstoestanden met hunonderverdeling invochttoestandenende.
daarbijbehorende gemiddelde gebruikswaardecijfers,waarover inhet vorige
hoofdstukwerd gesproken.Wijmenen dat degebruikswaarde, zekervoor zover
zijgebaseerd isopdeveleproefveldgegevens,eengoede.basisis.Wij
berekenenhieronder ookhetresultaat vandoelmatigebestrijding vandeschadelijke onkruiden.Voorzover ditb.v,moeraspaardestaart betreft,houdt dit
in,dat een succesvolle bestrijding vanmassaalvoorkomende moeraspaardestaart,waarvoor eenaftrek geldtvan 30punten,de gebruikswaarde 30%doet
stijgen.Hierbijgaanweuitvande stelling, dat alles door eennormale veestapel, dusvooralmetmelkvee,beweidbaarmoet zijn,zonder dat de groeiof
demelkgift belemmerd,wordt door moeraspaardestaart.
Tenslotte stellenwij dat alle percelen gebracht worden ophet peilvan
verzorgingstoestand 1bij denuin de Tielerwaard voorkomende,meest gewenste
vochttoestand (voldoende vochtvoorziening of vochtig). Aandezepercelen is
eengebruikswaardecijfervan 100toegekend.
Alsvoorbeeld van deberekeningswijzegevenwe deze voor 320hanat en
arm grasland.
Het blijkt aandehand vaneen steekproef dat het gemiddelde gebruikswaardecijf
ervoor "natte arme" percelen k-3is;hierbijisdusvoor alle
percelen,die dit gemiddelde vormen,de aftrekvoor giftige oflastigeonkruiden ook toegepast.Degemiddelde gebruikswaarde vandeze natte enarme
percelenvan Kj>isdusonsuitgangspunt.Debasisgebruikswaarde isvastgesteld op k5 (tabel 18),Onkruidbestrijding, waardoor de gemiddelde aftrek
wordt opgeheven,geeft duseengebruikswaardewinst van 320x C+5-^-3)=
6^0punten.We nemen aandat door waterbeheersing degebruikswaarde gelijk
zalworden aandievanarm landmet goedewatervoorziening.Degebruikswaardehiervan isvastgesteld op70 (tabel 18).Degebruikswaardewinst door
verbetering vochttoestand zal dusbedragen320 x (70-^5)=8000punten.
Als ditland nugoedbemest enverzorgd wordt, zaluiteindelijk degebruikswaarde op 100komen.Goede bemesting enverzorging zalduseengebruikswaardewinst opleverenvan320x (100-70)=9^00punten.De totaleverbetering geeft duseenwinst van6^0+8000+9600=182^0punten.
Iedere 100puntenkunnen we gelijk stellen aan 1havanhet beste
grasland.Wekunnen dusookzeggen dat de algehele verbetering van 320ha
slechtgrasland eenlandwinst oplevert van 182^+0:100= 182,^0hagoed land.
Op dezelfde wijze isookdegebruikswaardewinst van deandere rubrieken
berekend.
Tabel20
Deverwachte ha-winst alsgevolg van verbeteringsmaatregelen
1.Bestrijding vanEp,De enCir
2.Watertoevoer ophiervoor in aanmerking
komende percelen
l63.ll ha
Waterafvoer ophiervoor in aanmerking
komende percelen
1^-3.71ha
Totaalwaterbeheersing
306.82ha
3.Bemesting enverzorging oppeil brengen
Gebruikswaardewinst door algehele verbetering

919.09ha

306.82ha
1^8.1h ha
267^.05ha
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Uit tabel20 zienwe duidelijk, dathet oppeilbrengen van debemesting en deverdere verzorging vanhet grasland, debelangrijkste verbetering
van degebruikswaarde geeft.Dit isreeds op temakenuit een vergelijking
van tabel3oppag. 11 en tabel 7oppag. 16. Hieruit lezenwe namelijk
datruim kV/ovan de oppervlakte grasland in de Tielerwaard slecht bemest en
ookverder slecht gebruikt wordt en 16,5%matig bemest engebruikt wordt.
Ruim 10%vanhet grasland is slechts te nat en ongeveer evenveel droog tot
zeer droog.Dit doet reedsvermoeden,dat het zwaartepunt vande slechte
toestand vanhet grasland inde Tielerwaard ligtbijdebemesting enalgehele
verzorging.Eenverbetering van deze laatstgenoemde factorenkan echter
alléén tot zijnrecht komenwanneer tevens dewaterhuishouding verbeterd
wordt.

Tabel21
De verwachte ha-winst bijgrasland,waarverbetering van de waterhuishouding
nodig is,wanneer gelijktijdig bemesting enonkruidbestrijding plaatsvindt.
1.Watertoevoer ophiervoor in aanmerkingkomende percelen,
gecombineerd met bemesting enbestrijding vanonkruiden
2. Waterafvoer ophiervoor inaanmerking komende percelen
gecombineerd met bemesting enbestrijding vanonkruiden
Algehele verbetering van depercelen,waar dewaterbeheersing isverbeterd

723-01 ha
921.77ha
164^+.78ha

In tabel21 gevenwe nog eenberekening vanhet effect op degebruikswaarde van eenverbetering vandewaterhuishouding op de droge ennatte
percelen,wanneer gelijktijdig dealgehele verzorging vanhet grasland in
orde wordt gebracht.Ditgeeft eengebruikswaardevermeerdering van 164^.78ha
goed grasland.
Aan dehand van dekarteringsgegevens isverder berekend, dat de gemiddelde gebruikswaarde vanhet grasland in de Tielerwaard 62is,watwelaangeeft dat er eenaanzienlijk gemiddelde verbetering mogelijk isvan degebruikswaarde.
Wanneer men een enander in termen vannetto ZWopbrengst wil uitdrukken
kanmen zeg'gendat in 195^degemiddelde netto ZWin deTxelerwaard ongeveer
23OOkg ZWper hais.De gemiddelde netto ZWopbrengst vanhet Nederlandse
grasland is±3100kg ZWper ha,terwijl deze in 195^-voor de op eengebruiks
waarde van 100berekende percelen in deTielerwaard gemiddeld 3200kg ZWwas.
Ookbij depercelenmet eengoede gebruikswaarde hebbenwe dusgemiddeld nog eenmatige'opbrengst,hoewel er enkele percelen van tegen5000kg
ZWperhawaren. De oorzaak is,datmen ' bij eenlaag bemestingsniveau
met extensieve beweidingsmethoden werkt.Men trekt dus onvoldoende
profijt van debetere groeiomstandigheden.
We vatten de in tabel20genoemde cijfers ende daarna in de tekst
genoemde cijfers nogmaals samen.De conclusie isdandat van de teverwachten stijging van de,gebruikswaarde vanhet gezamenlijke grasland inde
Tielerwaard, bijverbetering vanalle groeiomstandigheden, ± 10%op.rekening
komt vanverbetering van dewaterhuishouding,meer dan dehelft op rekening
vanbetere bemesting engebruik en 1/3 oprekening van deonkruidbestrijding
enwel vnl. bestrijding vanheermoes.
De gebruikswaarde kangemiddeld met ongeveer 60%verhoogd worden.Danis
alhet land ophet peilvan degebruikswaarde vangoed land.
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VERBETERING VANDEBOTANISCHE SAMENSTELLING

Inhet voorgaande hoofdstuk isaangegeven,hoe de toestand vanhet
grasland is,enwelke complexen vangroeifactoren deze toestand veroorzaken.
Tevenskon nagegaan wordenwelke groeifactorenhetmeest verantwoordelijk
waren voor debestaande toestand vanhet grasland.
Inhethiernavolgende wordt alléén gesproken over deverbeteringsmaatregelen, welke genomen zullenmoetenworden n a d a t d e w a t e r b e h e e r s i n g in o r d e is g e m a a k t .
Het betreft dusdeverbetering vandebotanische samenstelling om een
goede basis te scheppenvoor eenhoger niveau van de netto ZWopbrengst.
Wanneer er slechts eenzeer gering percentage landbouwkundig goed
gewaardeerde plantensoorten aanwezig is,zal een snelle verbetering vande
botanische samenstelling slechts door het vernietigen vandeoude zôdeen
herinzaai mogelijk zijn.Hetzelfde geldt voor percelenmet een dichte
bezetting vanheermoes ofbent.
Hierbijisalscriterium voor "een snelle verbetering van de botanische
samenstelling"gesteld, dathet grasland in1à2 jarengoed beweidbaar met
melkvee moet zijn.Dit is zogesteld door de Cultuurtechnische Dienst in
verband met eventuele verplaatsing vanboerderijen naar het centrum vande
Tielerwaard,
Wanneermen dit criteriumminder scherp stelt en de termijn voorhet
bereiken vaneengoede botanische samenstelling verlengt,kanmennatuurlijk ook de grensvanhetpercentage goede grassen,waarbijhet perceel voor
herinzaai inaanmerkingkomt,verlagen.
Ook zoumenkunnen stellen datbij elk nieuw te stichten bedrijf slechts
een gedeelte vanhet grasland inkorte tijd eengoede botanische samenstellingmoet hebben.Dit zijn echter beslissingen, dievangeval tot gevalgenomenmoetenworden in afhankelijkheid van de danheersende omstandigheden.
Bijdeindeling vanhet grasland inwat wehier grasland verbeteringsklassen noemen,hebbenwe echter eerstgenoemd criterium aangehouden.
Intabel22zietmennuhoe deverdeling wordt vanhet grasland inde
Tielerwaard over de drie graslandverbeteringsklassen, diewe aan dehand
van debotanische samenstelling hebben onderscheiden.

Tabel22
Aantalhagrasland,dat in aanmerking komt voor de desbetreffendeverbeteringsmaatregelen.
\Omschrijving derverbeteringsmaatregelen

!aantalha j_in %

Herinzaai noodzakelijk

!

!Voor snelle verbetering eventueelherinzaai gewenst
|_ _ _ _ _

!

,

jOppeil tebrengen door goede bemesting enverzorging j

2717

^,0k

! ^1
j

3321

8
'| '

-)

j

5^

Hetgrasland,waar herinzaai noodzakelijk is,heeft zoalsreeds
hiervoor werd gezegd een zeer geringpercentage goede grassen.Over het
algemeen ligt ditbeneden de 10%,waarbijhetEngelszaaigras,dat vaak

-30nog welgoed verspreid in deze percelen voorkomt,voor een groot deel, een
weinig produktief hooitype is.Ditkunnen percelen zijn,die slecht bemestenverzorgc
zijnf maar ook denatte en zeer droge graslandenvallen hieronder.Percelen
met een sterke verspreiding van de bent
zijnook tot dezeklasse gerekend.
De tweede klasse,waarmen somsnogmet een zware bemesting engoede
verzorging wat kanbereiken,heeft soms tot 30%goede grassen,maar nog zeer
veelmatige gewassen als fiorienenkamgras.
De derdeklasse omvat een deelvanhet matige grasland enverder de
graslanden,diereedseengoede botanische samenstelling bezitten.
De hierboven omschreven graslandverbeteringsklassen zijn ook opkaart
gebracht (welke niet aandezepublikatie is toegevoegd), opdatmen ookde
localisatie van dezeklassenweet.Hierbijvalt direct op,dat inde oostelijke
helft van de Tielerwaard duidelijk degrootste oppervlakte grasland ligt,
dievoor grondbewérking enherinzaai inaanmerking komt.Inhet westelijke
gedeelte vinden we debelangrijkste oppervlakte,die voorherinzaai inaanmerkingkomt,inhet gebied gelegen tussen Leerdam ende grote rijksweg van
Gorcum naarMeteren.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Hetgekarteerde gebied isgelegen tussen deLinge endeWaal. Inhet
westenreikt het tot Gorcum eninhet oostenwordt het begrensd door de
straatweg vanGeldermalsennaar Hedel.
Inverband met het opstellen van eenruilverkavelingsplan, wilmen
geïnformeerd zijn over de toestand vanhet grasland indit gebied. Dit is
mogelijk aan aehand van degraslandvegetatxe.Menkrijgt door eenbepaalde
indeling van deze vegetatie,behalve eenoverzicht van de toestand van
het grasland wat botanischekwaliteit enopbrengstklasse betreft,ook een
inzicht ineenaantal factoren,die oorzaak van de betreffende toestand zijn.
Zo zijn in deTielerwaard k karteringseenheden onderscheiden,dieaanwijzingengeven omtrent hetgebruik, debemesting endeverdere verzorging
vanhet grasland. Deze karteringseenheden geven tevens k klassen van afnemende
botanische kwaliteit weer,
Intabel1worden eenpaar gemiddelde waarden vangroeifactoren enlandbouwkundige eigenschappen van deze hkarteringseenheden gegeven.Hieruit
blijkt o.a.eengoed verband met de gemiddelde netto zetmeelwaarde-opbrengst.
Intabel3isaangegeven welke oppervlakte er van elk dezer karteringseenheden inde Tielerwaard voorkomt.De conclusie is datruim kQ%vanhet grasland slecht bemest engebruikt wordt.Inhet bijgevoegde kartogram vindt men
deverspreiding over het gebied (bijlage1 ) .
Verder isaan dehand vanvocht- endroogte-aanwijzersinde graslandvegetatie eenindelingvanhet grasland naar vochtvoorzieningstoestanden
gegeven. In tabel k engrafiek 1zienwe de samenhang met de grondwaterstand.
Dit isvoor eengebied alsde Tielerwaard de factor,dievoor het belangrijkste deel devochtvoorzieningbepaalt.
In tabel7vindtmen het aantalhagrasland, datpervochtvoorzieningstoestand indeTielerwaard voorkomt.Hieruit valt de concluderen, dat ± 10%
vanhet grasland te„naten 10% duidelijk droogtegevoelig is.In deuiterwaardenvindenwe eenveelhoger percentage duidelijk droogtegevoelig grasland,nl„ ±25%= Inbijlage 2vindtmenhetkartogram, waaropmen deverspreiding van debelangrijkste vochtvoorzieningstoestanden over het gebied
kanaflezen.
De giftige enlastige onkruiden zijn inklassenvan voorkomen geschat en
apart inkaart gebracht,daar zegeen duidelijk verband met de bovengenoemde
. .,-~

*- ~^ — —

—

.:

. j -,

-..

» ... •_. w

..-.

. . _ ' > ~ *-•. _.^ ;

- >^

±.J. *.•

JJ1>_-VJ : i

-I—t w

—— '•

-

i-

' -—

•* ^*l—i

"- " ^

i ^ - i ' ** ^>

*-* t-LAl_J. l»t.J_V A

.J- ü

VA

\*

Tielerwaard; opruim 25%van de oppervlakte komthetveeltot zeer veelvoor,
d.w.z.met gemiddeld plm. 100.000 spruiten per ha.Verder werd het slechts
op±10/'ó der oppervlakte niet aangetroffen,Heermoeskomt hetmeest voor
op slechtverzorgde ennatte percelen.Hijkomt echter ook geregeld op drogere graslandenvoor,
De smele ofbentkomt inveelmindere mate voor indeTielerwaard. Deze
treffenwe op %__j% der oppervlakte veel tot zeer veel aan,d.w.z.gemiddeld
met ongeveer 30.000pollenperha.Op ± 75%deroppervlakte werd hijniet
aangetroffen.De smele wordt het meest aangetroffen op de overgang vande
vochtige naar de drogegraslandgebieden.
Aan dehand van het verband, dat er gevonden istussen dekarteringseenheden enverschillende landbouwkundige eigenschappen,alsopbrengst,
hoedanigheidsgraad endraagkracht van de zode,isvoor elke vegetatieeenheid eengebruikswaardecijfer (van0-100)gegeven (tabel 18).Hierop
worden dannogaftrekken toegepast voor lastige engiftige onkruiden (tabel
18a ) .
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Op deze wijze washetmogelijk elk perceel ofdeel van eenperceel
in eengebruikswaardeklasse in te delen (pag.26) .Uit degebruikswaardekaart blijkt,dat bijna 1/3 vanhet grasland onvoldoende of slecht in
gebruikswaarde is.
Doordatvia de vegetatie verschillende complexen van milieufactoren
gescheiden vast teleggen zijn,ishet ookmogelijk de invloed vaneenverbetering van deafzonderlijke'complexenop degebruikswaarde na tegaan.
Menkent b.v. de gebruikswaarde van eengoed vochthoudend envaneen droog
vegetatietype,beide met eenzelfde percentage aanwijzers van eengoedeverzorging enbemesting. Door aan te nemen dat doorwatertoevoer het droge
vegetatietype evenvœlopgaat brengen alshet goed vochthoudende,kanmende
gebruikswaardeverbetering berekenen.Opdezewijze tewerk gaande,isvoor
het grasland inde Tielerwaard berekend datvan de totale gebruikswaardestijging,bijgelijktijdige verbetering van de groeiomstandigheden,ruim
$0% oprekening komt vanbetere bemesting enverzorging,ruim 33% toete
schrijven is aan de onkruidbestrijding (vnl.heermoes) enruim 10%aande
waterbeheersing, zoalsdezebijdemeest gewenste grondwaterstand iste
verkrijgen. Tezamen zouden dezemaatregelen dehuidige gemiddelde gebruikswaarde vanruim 60op 100moeten brengen,duseenvermeerdering vanongeveer 60%.Uitgedrukt inhagoed grasland (gebruikswaarde = 100)isdit
2673ha.
Dit isdusallesberekend naar dehuidige standaard voor goed grasland
in deTielerwaard, datgemiddeld eennetto zetmeelwaarde opbrengstvan
32OOkg/ha heeft.Hier wordt eenmatige stikstofbemesting'gegevenbij een
matige beweidingsmethode.Dewaterbeheersing bijdeze goede gebruikswaarde
ismin ofmeer een compromis enheeft een tijd-stijghoogte curve,die hoge
waterstanden in dewinter vertoont endiepere in de zomer,met een gemiddelde
grondwaterstand inhetgroeiseizoen van±60cm.Bij eenverfijndewaterbeheersing,betere bemestingen enbetere beweidingsmethoden,kanmenongetwijfeld bijdeverkregengoedegebruikswaardetoestand gemiddeld hoger dan
32OOkg zetmeelwaarde/hakomen.Gezien deresultaten ophetwaterstandsproefveld "deLucht"endeproefboerderij "deHarde poel"kan dit gemiddeld
zeker op ^000kg netto zetmeelwaarde /hagesteld worden.
Degemiddelde netto zetmeelwaardeopbrengstwas in 195^indeTielerwaard ongeveer 2300kg/ha.Aannemende,dat dit door het ongunstige klimaat
van dat jaar gemiddeld ± 2500kg/hamoet liggen, zouer duseen gemiddelde
opbrengstvermeerderingaan netto zetmeelwaarde-opbrengst van±60%kunnen
plaatsvinden.
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LIJSTVANAFKORTINGENDER PLANTENNAMEN
Ac
Agrostis canina
Ach
Achillea millefolium
Ag
Alopecurus geniculates
Agri
Agrimonia eupatoria
Agro
Agropyron repens
Ap
Alopecurus pratensis
Arr
Arrhenatherum elatius
As
Agrostis stolonifera
At
Agrostis tenuis
Carum
Carum carvi
Cd
Carex disticha
Ch
Carex hirta
Cir
Cirsiunarvor.sc
Cirp
Cirsium palustre
C spec
Carex spec,
Cy
Cynosurus cristatus
D
Dactylis glomerata
De
Deschampsia caespitosa
Ea
Equisetum arvense
Eleo
Eleocharis palustre
Ep
Equisetum palustre
Fa
Festuca arundinacea
Fp
Festuca pratensis
Fr
Festuca rubra
Galp
Galium palustre
Gf
Glyceria fluitans
Gm
Glyceria maxima
Hera
Heracleum sphondylium
Hl
Holcus lanatus
Hn
Hordeum nodosum
Ja
Juncus articulatus
L
Luzula campestris
Leonud Leontodon nudicaulis
Lo c
Lotus corniculatus
Lp
Lolium perenne
Ment aq Mentha aquatica
Ono
Ononis spinosa
Pa
Poa annua
Pha
Phalaris arundinacea
Phi
Phleum pratense
Plant 1 Plantago lanceolata
Plant m Plantago major
Plant med Plantago media
Polam
Polygonum amphibium
Potrep Potentilla reptans
Pp
Poa pratensis
Prun
Prunella vulgaris
Pt
Poa trivialis
Rana
Ranunculus acer
Ranr
Ranunculus repens
Ror i
Rorippa islandica
Rum er
Rumex crispus
Rum obt Rumex obtisifolius
Tar
Taraxacum officinale
T pra
Trifolium pratense
Tr
Trifolium repens
Tris
Trisetum flavescens

Kruipend struisgras
Duizendblad
Geknikte vossestaart
Agrimonie
Kweek
Beemdvossestaart
Frans raaigras
Florin
Gewoon struisgras
Karwij
Tweerijige zegge
Ruige zegge

Aklierdistel
Kale jonker
Zeggesoorten
Kamgras
Kropaar
Smele
Akkerpaardestaart
Waterbies
Moeraspaardestaart
Rietzwenkgras
Beemdlangbloem
Rood Zwenkgras
Moeraswalstro
Mannagras
Liesgras
Bereklauw
Witbol
Gerstgras
Waterrus
Veldbies
Thrincia
Rolklaver
Engelsraaigras
Watermunt
Kattedoorn
Straatgras
Rietgras
Timothae
Smalle weegbree
Grote weegbree
Ruige weegbree
Veenwortel
Vijfvingerkruid
Veldbeemdgras
Brunei
Ruwbeemdgras
Scherpe boterbloem
Kruipende boterbloem
Moeraskers
Krulzuring
Ridderzuring
Paardebloem
Rode klaver
Witteklaver
Goudhaver

