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Geschiedenis en eigenschappen van  
veengronden 
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      Veenmosveen, arm       Zeggeveen, matig rijk  bosveen, rijk  

C/N:            50       30        20 
          geen klei      (veel) klei  
 
 
 
Langs de kust bij brak water ook rietveen 
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Veensoorten  
West-Nederland 
rond begin  
jaartelling 

Verbetering veengronden door: 

Verwering bruin veen wordt zwart door 
luchttoetreding 

Rijping veen is niet meer door vingers 
te knijpen 

Veraarding door bodemleven zijn 
plantenresten niet meer 
herkenbaar 
 

Veraarding, de basis van bodemkwaliteit op veen  

De eigenschappen van veengronden worden mede bepaald door: 
 
-indroging en moeilijke herbevochtiging 
 
-knippigheid bovengrond 
 
-katteklei 
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Indrogend veen 

Waar? Overal in west Nederland 
(maar ook: randen 
veenkoloniën, Po-vlakte, Java, 
Sumatra)  

Verschijnsel -Na indrogen moeilijk weer 
vochtig worden 
-korrelige grond 
-contact wortel en bodem 
verdwijnt 
-wortelvilt 

Oorzaak pH 3,3 – 4,5 Fe >4% 
Niet: krimp van humus of 
dicht opeen zitten van deeltjes 
Wel: colloïdale humus wordt 
een soort watervaste lijm 

Oplossing vroeger Toemaak 

Oplossing nu Bodemleven stimuleren pH 
omhoog 
Grondwater niet te laag 

Droog veen in bovenlaag in april bij 27 De   

Knippige grond 

Waar? Voorheen rietmoeras met brak 
water  

Verschijnsel Zeer slechte structuur 

Oorzaak Veel natrium en magnesium 
aan de klei 

Oplossing vroeger Toemaak 

Oplossing nu Bekalken 
Bodemleven 

Katteklei 

Waar? Bij zeeafzettingen 

Verschijnsel Extreem zure grond 
Gele vlekken ijzersulfaat 

Oorzaak Pyriet uit zeeafzetting 

Oplossing vroeger - 

Oplossing nu Bekalken? Zeer veel kalk nodig 
Goede bovengrond maken 
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Belang toemaak 1: 
 
In tweede wereldoorlog was er geen voedergraan en 
bedrijven die in verleden stalmest en toemaak verkocht 
hadden aan tuinbouw of bollenteelt kregen de grootste 
problemen   
(2,2, tot 2,5 stuks rundvee per ha lukt niet meer) 

Belang toemaak 2: 
 
Onderzoek Pons  (1965) 
 
Verschillen tussen veensoorten  sterk verminderd door 
eeuwenlang toemaakgebruik 
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% koolstof in organische stof 

Zien we hier hernieuwd belang veensoort of belang toemaak? 

Ca/Mg verhouding is belangrijk.   

Twee percelen nader bekeken 
 
06: Kea en 08: de Wit 

Perceel Kea 
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06 Kea 08 De Wit 

Opbrengst bij 0 N De laagste De hoogste 

Effect van N gift  Hoogste effect Laag effect 

kruimelstructuur 
 0-10 cm 

50 % 80  % 

beworteling weinig veel 

% org stof 41 38 

pH 4,9 4,8 

Ca/Mg 3,4 5,8 

%C in org stof 53 49 

Koper 9 15 

Zink 44 74 

Maatregelen 
 
 
Waterhuishouding 
 -zorg voor goede ontwatering 
 -bij indroging niet te diep ontwateren 
 -onderwaterdrains? 
  
 
Bodemleven en bodemstructuur 
 -Toemaak nieuwe stijl? 
 -bekalken 
 -mais niet continu 
 -beperk scheuren gras 
 -beperk verdichting door machine en koe 
 -drijfmest kan veel? Beinvloeden eigenschappen van   
  drijfmest? 
 -beoordeel de bodem via een profielkuil 

Jaap Olie van Deltares pleit voor nieuwe vorm toemaak via vrijloopstal 

Jan Duijndam, Delfgauw: slootbagger 3 x omzetten  


