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VOORWOORD
In het kader van het regelmatig overleg tussen medewerkers van de
Rijks Planologische Dienst en de Stichting voor Bodemkartering over de
toepassing van bodemkundige gegevens in de planologie is dit deel-onderzoek verricht.
Het doel was voor een overwegend veenweidegebied de orde van groot
te der investeringen aan te geven, die aangewend moeten worden om de
voorkomende gronden geschikt te maken voor intensieve weidebouw.
Het onderzoek werd uitgevoerd in september-november 1971 door
J.A. van den Hurk Ing. (Stichting voor Bodemkartering) en C.J. Schot
horst Ing. (instituut voor Cultuurtechniek en waterhuishouding), die
tevens gezamenlijk dit concept-verslag opstelden. De coördinatie van het
onderzoek had Ir. G.J.W. Westerfeld (Stichting voor Bodemkartering).
Het ligt in de bedoeling, na bespreking van dit concept-verslag met
de Rijks Planologische Dienst, te zijner tijd een definitief verslag sa
men te stellen.
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Gezien de toenemende intensivering en de steeds verder doorgevoerde
mechanisatie op de weidebedrijven, zullen voor deze vorm van bodemgebruik de gronden met een goede bruto-grasproduktie, die bovendien het ge
hele jaar door goed berijdbaar en beweidbaar zijn, als de beste worden
beoordeeld. Bij een bodemgeschiktheidsbeoordeling is het dan ook zinvol
speciaal te letten op die eigenschappen en hoedanigheden van de grond,
die zowel op de produktie als op de berijdbaarheid en de beweidbaarheid
van invloed zijn.
Het gehanteerde beoordelingssysteem is gebaseerd op het voorkomen
van ongunstige bodemkundige

en/of hydrologische eigenschappen, de z.g.

beperkingen, die afhankelijk van hun aard en invloed de gebruiksmogelijk
heden van de gronden voor intensieve gemechaniseerde weidebouw bepalen.
De aard en

de invloed ofwel "het gewicht" van een beperking is in

drie gradaties aangegeven:
1. geen of geringe beperkingen:
Er isgsen of slechts een geringe invloed
2. lichte tot matige beperkingen;
Er is een duidelijk nadelige invloed. Deze is echter met betrekkelijk
geringe kosten op te heffen.
3. sterke tot zeer sterke beperkingen:
De nadelige invloed is zo groot, dat zonder ingrijpende en kostbare
verbeteringsmaatregelen een verantwoord gebruik nauwelijks mogelijk
is.
Er zijn in dit gebied drie klassen van gebruiksmogelijkheden onder
scheiden met de volgerxle correlatie tussen de klassen en de gradaties
van de beperkingen:
Klasse
Klasse

I : ruime mogelijkheden - geen of geringe beperkingen
II : beperkte mogelijkheden - lichte tot matige beperkingen

Klasse III : weinig mogelijkheden - sterke tot zeer sterke beperkingen.
Deze correlatie geldt alleen voor de beperkingen die klassebepalend
zijn. Niet alle beperkingen hebben nl. dezelfde invloed op het bodemgebruik. Klassebepalend zijn die beperkingen, waarvan de nadelige invloe
den slechts door (ingrijpende) cultuurtechnische maatregelen zijn op te
heffen. Een gebrek aan voedingsstoffen, dat door normale bemesting kan
worden opgeheven, is weliswaar een beperking maar geen klassebepalende.

- 6 Dergelijke beperkingen zijn niet in de beoordeling betrokken. Dit geldt
tevens voor niet-boderagebonden beperkingen, zoals verkaveling, ontslui
ting, enz.
Teneinde de beperkingen van een grond te kunnen aangeven om aan de
hand daarvan de gewenste verbeteringsmaatregelen te adviseren, is het
noodzakelijk de eisen te kennen die de intensieve gemechaniseerde weidebouw ten aanzien van de bodem stelt.
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EISEN TEN AANZIEN VAN DE BODEM VOOR INTENSIEVE
GEMECHANISEERDE WEIDEBOUW
Zoals reeds vermeld vereist een modern, intensief en gemecha

niseerd weidebedrijf een draagkrachtige grond, die zoveel mogelijk
onafhankelijk van de weersgesteldheid bereden en beweid kan worden.
Daarnaast vormt een hoge bruto-grasproduktie een belangrijke voor
waarde om met een hoge (zware) veebezetting een zo hoog mogelijk
rendement te bereiken.
Dit laatste is mogelijk met hoge stikstofgiften. Als gevolg
van deze hoge kunstmestgiften wordt enerzijds frequenter gemaaid,
anderzijds intensiever en vaker geweid.
Om deze redenen, en mede in verband met zwaar transport en
zware werktuigen, worden hoge eisen gesteld aan de draagkracht
van de grond.
De draagkracht van grasland wordt bepaald door de vochttoestand en de dichtheid van de zodelaag. Hierbij spelen het gehalte
aan organische stof van de zodelaag en de diepte van de grondwater
stand beneden maaiveld een belangrijke rol.
Gronden met een hoog gehalte aan organische stof bezitten een
groot poriënvolume en kunnen daardoor onder natte omstandigheden
veel vocht bevatten. De draagkracht van de zodelaag neemt toe bij
een afnemend vochtgehalte en bij een toename van het
minerale delen, speciaal van zand.

gehalte aan

,
'•y
Zo kan de draagkracht van een veengroncj/verbeterd worden door
e/>

/

verlaging van het vochtgehalte in de zodelaag via verlaging van de
grondwaterstand, resp. de slootpeilen. Een draagkracht van circa
6 kg/cm2 (een volgens een bepaalde methodiek vastgestelde indringingsweerstand) wordt voldoende geacht.
Deze situatie kan bereikt worden wanneer men voorkomt dat de
grondwaterstand in natte perioden hoger stijgt dan ca. 0,30 m -rav.
Dit is niet mogelijk bij de huidige in de meeste weidegebieden
voorkomende slootpeilen van circa 0,^0 m -mv. In het algemeen
wordt een belangrijke verbetering bereikt door een verlaging van
het slootpeil tot circa 0,80 m -mv.
Anderzijds is het mogelijk de draagkracht te verbeteren via
verlaging van het gehalte aan organische stof door verschraling
van de zodelaag.
Dit kan door middel van diepploegen, mengwoelen of bezanden.
Ook dan blijft een goede ontwatering gewenst in verband met een
goede grasproduktie.
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DE BODEMGESCHUCTHEIDSKAART VOOR INTENSIEVE
WEIDEBOUW, schaal 1 : 50 000 (bijlage 1)
De voorkomende gronden zijn in eerste instantie beoordeeld

op basis van hun huidige ontwateringstoestand en profielopbouw.
Hierbij zijn de bodemeenheden in combinatie met de erbij behorende
grondwatertrappen ingedeeld in één van de drie hoofdklassen, waar
bij de klassen II en III in subklassen zijn onderverdeeld.
Onder de huidige omstandigheden zijn gilleen de kleigronden
met Gt IV, V/Vl en VI geschikt voor intensieve weidebouw met
ruime mogelijkheden voor een gemechaniseerde bedrijfsvoering
(klasse I). Deze gronden hebben hoogstens een geringe beperking
door vochttekort in "droge" zomers. Alle andere gronden zijn te
nat en bieden slechts beperkte (klasse II) of weinig (klasse III)
mogelijkheden.
De kleigronden met Gt II, III en V en de veengronden met een
klei- en/of toemaakdek met Gt II en III (klasse IIa) hebben een
lichte tot matige beperking door een te geringe draagkracht van
de bovengrond, veelal veroorzaakt door een te hoge grondwaterstand
(ondieper dan 0,30 m -rnv.) vooral tijdens natte perioden in vooren najaar.
Tot klasse IIb behoren de moerige gronden en de veengronden
met een kleiige moerige bovengrond en een kleiondergrond binnen
1,20 m op Gt II, III en V.
Deze gronden hebben eveneens een matige beperking door een te
geringe draagkracht van de zode in natte perioden. Dit wordt behalve
door de hoge grondwaterstanden veroorzaakt door een relatief hoog
gehalte aan organische stof (25 à 35 %) in de bovengrond.
Tot klasse lila behoren veengronden met Gt I en II en een
gehalte aan organische stof in de bovengrond dat hoger is dan 30
Deze gronden hebben in natte perioden een sterke tot zeer sterke
beperking door een te geringe draagkracht. Daarnaast komen er veen
gronden en moerige gronden (klasse Illb) voor, die behalve sterke
tot zeer sterke beperkingen in verband met een te geringe draag
kracht, plaatselijk ook matig tot sterke beperkingen hebben door
vochttekort in normale zomers. Dit laatste als gevolg van het
voorkomen van ingedroogde en/of zure veenlagen.
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VERBETERINGSMAATREGELEN
Aangezien de actuele bodemgesteldheid, inclusief de grond

waterstand in dit gebied (ca. 80 %), slechts beperkte of weinig
mogelijkheden biedt voor een intensieve,gemechaniseerde weidebouw
zullen, teneinde ruime mogelijkheden op deze gronden te verkrijgen,
een aantal verbeteringsmaatregelen moeten worden genomen.
Als belangrijkste beperkingen in de actuele situatie zijn in
het voorafgaande naar voren gekomen:
te geringe draagkracht van de bovengrond als gevolg van te
hoge grondwaterstanden en/of een te hoog gehalte aan organi
sche stof, en het voorkomen van ingedroogde en/of zure veen
lagen.
Verbetering van weinig draagkrachtige gronden is te bereiken
door een verlaging van het vochtgehalte middels verschraling (bezanden, diepploegen, mengwoelen) en/of een diepere ontwatering.
Welke van deze maatregelen gekozen wordt is afhankelijk van
de ter plaatse aanwezige profielopbouw, het te verwachten effect
en de ermee gepaard gaande kosten.
Verbetering van gronden met ingedroogde en/of zure veenlagen
is te verkrijgen middels diepploegen of mengwoelen en bezanden,
waar nodig met kalkrijk zand.
De aan deze verbeteringsmaatregelen verbonden kosten, liggen
globaal in de volgende orde van grootte (per hectare):
a.

Voor het verkrijgen van een diepere ontwatering
+ ƒ 500 à ƒ 1000

b.

Verschraling middels diepploegen of mengwoelen
+ ƒ 1000

c.

Bezanden + ƒ 10 000. •

Na het uitvoeren van de noodzakelijke verbeteringsmaatregelen
zullen mogelijkheden op alle gronden gelijk zijn, namelijk ruim
(klasse I) met geen of slechts geringe beperkingen. Door verschil
in de aard van de maatregelen zijn de investeringen per hectare
echter niet dezelfde. In verband hiermee is naast de actuele geschiktheidskaart (bijlage 1) tevens een geschiktheidskaart op basis
van te maken kosten samengesteld, een z.g. investeringskaart
(bijlage 2).
Op deze investeringskaart zijn de gronden gerangschikt in zes
subklassen (I-O t/m 1-5)» In alle subklassen zijn de mogelijkheden
voor intensieve weidebouw ruim (I), maar de kosten om dit "niveau"
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te bereiken variëren van nihil (I-O) tot + ƒ 12 000 per hectare
(1-5).
Voor een goed begrip zij nogmaals vermeld, dat de genoemde
bedragen geen absolute waarden zijn maar meer dienen om de orde
van grootte voor de investeringen aan te geven. Zo zijn de kosten
van ontwatering gebaseerd op het uitdiepen van de bestaande sloten
en het transport van de bagger. De kosten voor een eventueel te
verbeteren bemaling, ontsluiting en verkaveling zijn niet meege
rekend.
De kosten voor het bezanden zijn gebaseerd op:
zandaanvoer van elders, aangezien het ter plaatse niet binnen
+ 10 m -NAP voorkomt; of
opspuiten door zandwinning op grotere diepte.
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DE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR INTENSIEVE WEIDEBOUW,
SCHAAL 1 : 50 000, OP BASIS VAN KOSTEN TER VERBETERING
(INVESTERINGSKAART) (bijlage 2)
Gezien de ontwateringstoestand van de kleigronden met Gt IV,

V/VI en VI, waarbij de gemiddelde hoogste grondwaterstand dieper
dan 0,30 m beneden maaiveld ligt, zijn voor deze gronden geen
verbeteringsmaatregelen nodig (I-O). In de Vierambaehtspolder
en de Wassenaarsche polder komt een associatie van deze gronden
met minder goed ontwaterde kleigronden voor. Hier zal dan ook
plaatselijk een diepere ontwatering nodig zijn, hetgeen een
investering van ƒ $00 à ƒ 1000 per ha vraagt (I-1). Deze in
vestering geldt ook voor de aaneengesloten oppervlakten klei
gronden met Gt II, III en V en veengronden met een klei- en/of
toemaakdek op Gt II en III (1-2). Na de ontwateringsmaatregel
zijn deze gronden goed geschikt voor intensieve weidebouw met
ruime mogelijkheden voor een gemechaniseerde bedrijfsvoering.
Moerige gronden en veengronden met een kleiige moerige
bovengrond en met een kleiondergrond, leveren ook na een aan
gepaste ontwatering (ƒ 500 à ƒ 1000 per ha) in natte perioden
een zeker risico op t.a.v. de draagkracht vanwege het hoge ge
halte aan organische stof in de bovengrond.
Alleen na verschraling door middel van diepploegen of mengwoelen à ƒ 1000 per ha zijn deze gronden goed geschikt voor
intensieve weidebouw (1-3)»
De veengronden met en zonder een kleiige moerige bovengrond
op Gt I en II zullen door ontwatering aanzienlijk verbeterd
worden. De bovengrond blijft echter in natte periodante weinig
draagkrachtig. Alleen na bezanding (ƒ 10 000 per ha) zijn deze
gronden goed geschikt (i-lj.).
De veen- en moerige gronden met ingedroogde en/of zure veen
lagen op Gt I, II en III zullen behalve goed ontwaterd ook gediepploegd of gemengwoeld moeten worden teneinde de ongunstige
lagen te breken. Aangezien de ondergrond bij de moerige gronden
plaatselijk uit (zure) katteklei bestaat en ook het veen plaatse
lijk zuur is, zal ook bezanding met kalkrijk zand noodzakelijk
zijn om geschikte gronden voor intensieve weidebouw met ruime
mogelijkheden voor een gemechaniseerde bedrijfsvoering te ver
krijgen (1-5)*
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Bijlage 1

CONCEPT BODEMSESCHIKTHEIDSKA ART VOOR
INTENSIEVE WEIDEBOUW;
Geschikt voor intensieve weidebouw met ruime

Klasse I

mogelijkheden voor een gemechaniseerde bedrijfsvoering.
I

Hoogstens een geringe beperking door vochttekort in 'droge" zomers.
Beperkt geschikt voor intensieve weidebouw

Klasse II

met beperkte mogelijkheden voor een gernechaniseerde bedrijfsvoering.
Ha

Een lichte tot matige beperking door te
geringe draagkracht van de bovengrond
vanwege te hoge grondwaterstanden.

IIb

Een matige beperking door te geringe draag
kracht van de bovengrond vanwege te hoge
grondwaterstanden en een te hoog gehalte
aan organische stof in de bovengrond.
Weinig geschikt voor intensieve weidebouw

Klasse III

met weinig mogelijkheden voor een gemecha
niseerde bedrijfsvoering.
lila

Een sterke tot zeer sterke beperking door
geringe draagkracht van de bovengrond vanwege
te hoge grondwaterstanden en een te hoog ge
halte aan organische stof in de bovengrond.

Illb

Een matige tot zeer sterke beperking door
geringe draagkracht van de bovengrond vanwege
te hoge grondwatersganden en een te toog ge
halte aan organische stof in de bovengrond,
en een matige tot sterke beperking door vocht
tekort vanwege ingedroogde en/of zure veen
lägen.
Water, petgaten en onland.

Bijlage 2

CONCEPT BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR INTENSIEVE
WSTDEBOUW OP BASIS VAN KOSTEN TER VERBETERING
i IWESTERINGSKA ART)
Geschikt voor Intensieve weidebouw met ruime

Klasse I

mogelijkheden voor een gemechaniseerde be
drijfsvoering.

1-0

Geen of weinig investeringen.

1-1

Na plaatselijk een investering voor + ƒ 500 à
+ ƒ 1000 in verband met ontwatering.

1-2

Na een investering van + ƒ 500 à + ƒ 1000 in
verband met ontwatering.

1-3

Na een investering van + ƒ 500 à + ƒ 1000 in
verbal«! met ontwatering en + ƒ 1000 in verband
met grondverbetering. Totaal + ƒ 1500 à ƒ 2000.

I-U

Na een investering van + ƒ 500 à +

f

1000 in

verband met ontwatering en + ƒ 10 000 in verband
met bezanding. Totaal + ƒ 10 500 à + ƒ 11 000.

1-5

Na een investering van + ƒ 500 à + ƒ 1000 in
verband met ontwatering, + ƒ 1000 in verband met
grondverbetering en + ƒ 10 000 in verband met
bezanding. Totaal + ƒ 11 500 à + ƒ 12 000.

Water, petgaten en onland.

