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INHET.AARDEDONKER
Geachtetoehoorders,
Zo ziet de kunstenaar Max Beckmann U als U inhet
aardedonker staat (a). U voelt zich ongemakkelijk. Uw
handentastenaarzelend rond.Uwvoetenlijkentegroeien
wantalleenzijvoelenietsdatvertrouwd is:deaarde.
Deeerstenieuwsgierigezonderlingendiezichbewust
afvroegenwathetaardedonkerverbergt,brachtenlichtin
de duisternis. Zij groeven kuilen,of (wezitten inhet
Tsaristische Rusland)lieten dat doen.Dokuchaev ondekte
dat er systeem zit in de op het eerste gezicht kaleidoskopische verscheidenheid aan bodems.Dieverscheidenheid uit zichvooral indeverticale opbouwvan soms
sterk contrasterende, soms geleidelijk in elkaar
overgaandehorizontalelagen,dezogenaamdebodemhorizonten.Velebodemsvindtmenalleenbijeenbepaaldklimaat
en onder een bepaalde vegetatie. Andere vindt men
onafhankelijk van het klimaat, alleen op een bepaald
gesteente.Weer andere treft men alleen aanwanneer het
grondwater ondiep is.Dokuchaev zag in dat eenbepaalde
combinatie van slechts enkele, grotendeels onafhankelijke,externefaktorensteedsweerleidttoteenbepaald
soort bodem.Deze zogenaamde bodemvormendefaktorenzijn
(1) de tijd gedurende welke (2) het klimaat en (3) de
flora en fauna, inwerken op (4)eenbepaald uitgangsgesteente in (5) een bepaalde topografische positie. Het
vakgebied van de bodemvorming betreft de fysische,
chemische en biologische processen die zich daarbij
afspelen. Gezien het zeer complexe karakter van het
systeem bodem is het niet verwonderlijk dat onderzoek
naar bodemvorming makkelijk ontaardt in een soort
wetenschappelijk catch-as-catch-can, met als middelen
veldwaarnemingen, licht- en electronen microscopie,
ongegeneerd
modderen,
theoretiseren, modelleren,
experimenterenenmetenbuiteneninhetlaboratorium.De
eindresultaten van zulk onderzoek zijn zelden helemaal
bevredigend, want de vaak eeuwendurende processen zijn
zelf onzichtbaar. Bovendien, het stevigste theoretisch
fundamentvanhetonderzoek,dethermodynamica,voorspelt
slechts de eindtoestand, maar niet dewegwaarlangs die

wordtbereikt,nochdetijddiedaarvoornodigis.
Waarom bestuderen we eigenlijk bodemvormende
processen? Kennis ervan is onontbeerlijk voor het
logisch groeperen, of klassificeren en benoemen van
bodems, en dus voor onderwijs envoor communicatie over
bodems voor landbouwkundige en andere doeleinden.Bodems
zijn,net alsmensen,induidelijkverschillende groepen
intedelen.Eveneensvertonenbodemsallerleiovergangen
tussen zwart, bruin en wit. Voor een eenduidige bodemklassifikatie moet men grenzen trekken.Het vaststellen
van zogenaamde 'differentiërende kenmerken' voor een
bodemklassikatie is weliswaar minder onethisch danvoor
het opstellen van rassenwetten, maar vaak nauwelijks
minderarbitrair.Uvoeltweldatbodemklassifikatieniet
mijn hart heeft gestolen. Ik vind het een weinig
inspirerende bezigheid die gemakkelijk leidt tot
verstarring en pseudowetenschappelijke spiegelgevechten.
Kortom,eennoordzakelijkkwaad.
Mijndrijfveervoorhetonderzoekenvanbodemvormendeprocessenisgewoonnieuwsgierigheid.Nieuwsgierigheid
naar de oorzaken vandevele raadselachtige bodemkundige
verschijnselen. Wie dat genant vindt bedenke dat alle
schijnbaar nutteloze natuurwetenschappelijke kennis eens
zeer belangrijk wordt. Noem mij een uitzondering en ik
spreek U over een eeuw graag weer. Een voorbeeld uit
eigen ervaring, van praktische kennis voortgekomen uit
zulkenieuwsgierigheid,isdeontdekkingvanammoniakals
een van de grote verzuurders in Nederland (b).Via
inzicht inbodemvormende processen,engeinspireerd door
Moormann'szgnsequentialtesting,konikinSriLankaen
de Philippijnen begrijpen hoe ijzervergiftiging en
zinkgebrek bij natte rijst samenhangenmet hydrologieen
landschap (c). Doorhetverband tussenlandschappelijken
hydrologisch bepaalde bodemprocessen en gewasgroei,
kondendeoorzakenvandeproblemenopgespoordworden,en
kon de veldsituatie als natuurlijk proefveld gebruikt
wordenvooronderzoeknaarhet-oplossenvandeproblemen.
Hetgenoemdeverband tussenbodemengewasraakthet
onderwerp van het tweede deelvanmijn leeropdracht,de
ecopedologie; dekennis vanwederzijdse beinvloedingvan
de bodem, en de planten- en dierenwereld. Hoe gewasproductie en bodem kunnen samenhangen wordt geillustreerd

doordebevolkingsdichtheidkaart vanIndonesië:hetjongvulkanische, en daardoor vruchtbare Java vormt een
mensenzee gelegen tussen relatief dunbevolkte eilanden
met oudere, diep verweerde bodems. De relatie tussen
bodem en gewasopbrengst isvoor ons allenvanlevensbelang, al zijn slechts weinigen inhet welvarende westen
zichdaardagelijksvanbewust.Ikwilhethierechterin
deeersteplaatshebbenoverdekeerzijdevanhetverband
tussen bodem enplant.Hoebeinvloedenplanten endieren
het productievermogen, of, zo U wilt,devruchtbaarheid
vandebodem?
Alvorens hierop in te gaanwil ikU herinneren aan
eengeschiedenis dieenkelejarengeledendevoorpagina's
haalde. In de Sovjet Uniewas een eennieuwe,gelatineachtige vorm van water ontdekt. Het zouthermodynamisch
stabieler zijn dan ons dagelijkse water. Mocht het
ontsnappeii uit de glascapillairtjes waarin het was
gevormd^dankon dat uitlopen op een ramp.Allewaterop
aarde zou tot de nieuwe, stabielere structuur overgaan.
Zeeën en meren zouden veranderen in gelei met hier en
daareengeimmobiliseerdevisofeenonzichtbaargeworden
kwal.Het bloed zou in onze aderen stollen en heteinde
vanhetaardselevenwasinzicht.Goddankberusttealles
op een vergissing. Het water in de buisjes bleek
verontreinigd met colloidale kiezel,enwerd vervolgens
meteenzuchtvanverlichtingdoordegootsteengespoeld.
Mochten hier onzorgvuldige journalisten aanwezig
zijn, dan zou het vervolg van mijn verhaal tot een
vergelijkbarepaniekaanleidingkunnengeven.Watwilhet
geval. Zoals algemeen bekend bestaat onzeatmosfeervoor
ongeveer viervijfde uit stikstof, voor eenvijfde uit
zuurstof en bevat verder voornamelijk waterdamp, en
sporen aan onder andere kooldioxide en methaan. Deze
samenstelling is uit chemisch oogpunt zeer merkwaardig.
Theoretisch is dit gasmangselnogal reactief,en zouhet
omgezet moeten worden tot een mengsel van stikstof en
salpeterzuur (d). Bij chemisch evenwicht zou alle
zuurstof uit de atmosfeer zijnverdwenen,zouregenwater
uit salpeterzuur bestaan, en zou het zeewatervoornamelijk calciumnitraat bevatten. Gelukkig leert de werkelijkheid dat dit proces niet zo verloopt. Misschien

heeft iemand ooit gedroomd van een katalysator die in
staat is,liefstzonderextraenergie,luchtenwaterin
salpeterzuur om te zetten. Voor de kunstmestindustrie
een aantrekkelijk perspectief. Ontsnappen van een
dergelijke katalystor zou echter aanleiding kunnengeven
tot eenrampwaarbijhetprobleemvanonze zureregenin
het niet valt.Deze fantasie is evenweinig realistisch
alshetverhaaloverhetrussischewaterdatonsingelei
zou veranderen. Interessanter is de vraag waarom onze
echteatmosfeerverschiltvandetheoretische.
Wat is er mis met het model? Niets. De genoemde
reactie vindt in werkelijkheid plaats,maar verloopt zo
langzaam dat voor de omzetting van alle zuurstof tot
salpeterzuur enkelemiljoenen jarennodig zijn.Deaarde
is echter miljarden jaren oud. Waarom kunnen we desondanks nog steeds zuurstof inademen?Hetantwoord ligtin
het modderige duistervanmoerassen envan sedimentenop
de zeebodem. Onder invloed van bepaalde microorganismen
wordt hier nitraat met behulp van organisch materiaal
effectief omgezet in stikstofgas en kooldioxide. Dat
organischmateriaalwasafkomstigvangroeneplanten,die
bovendien met behulp van zonne energie uit kooldioxide
opnieuw organische stof en zuurstof maken. Zowordt de
cirkel gesloten. Onze atmosfeer dankt zijn huidige
heilzame samenstelling dus aan een combinatie van
levensprocessen die deels in het volle licht, deels in
hetaardedonkerplaatsvinden.
De invloed van levensprocessen op de samenstelling
van de atmosfeer gaat veel verder. Het gehalte aan
kooldioxide wordt gereguleerd ondermeer 1)over dehele
aarde,'door de groeivanplanten en opslag van het dode
plantenmateriaal in moerassen en sedimentaire bekkens,
2) in de bodem, doorverwering van calciumsilikaten tot
opgelost calciumbicarbonaat, en 3) in de zee, door de
vorming van schelpen en koraalkalk. Het methaan in de
atmosfeerisafkomstigvanmethaan-vergistendemicroorganismen inmoerassen,enindespijsverteringsorganenvan
termieten en herkauwers. Gassen zoals kooldioxide en
methaan zijn van enorm belang voor de regeling van het
aardse klimaat. Zij zijn transparant voor zichtbaar
licht, maar absorberen door de aarde teruggekaatste
infrarode straling.Hun concentratie indeatmosfeer,in

combinatie met de stralingsenergie van de zon, bepaalt
daarom in belangrijke mate de temperatuur aan het
aardoppervlak. Ondanks een sterke toename van de
zonnestraling over de afgelopen 3 miljard jaar is de
temperatuur aan het aardoppervlak vrijwel constant
gebleven,kennelijk doordat onder invloed vanlevensprocessen de concentraties van de genoemde spoorgassen
werdengereguleerd.DeEngelseonderzoekerLovelockheeft
deze ideeënuitgewerkt inzijnboek "Gaia,Anewlookat
life on earth" (e).Volgens Lovelock's Gaia hypothese,
genoemd naar de griekse godin aarde, zorgen levende
organismengezamelijkvooreenvoorhenoptimaletoestand
aan het aardoppervlak. Ik kan niet met Lovelock meegaan
wanneer hij de aardse biosfeer opvat als één groot
superorganisme, en dat niet alleen omdat ik medelijden
zou hebben met een dergelijk geslachtloos wezen,dat in
opperste eenzaamheid, eeuw in, eeuw uit, door het
doodstille heelal moet suizen. Ik ben er echter van
overtuigd dat Lovelocks' ideeën onze biologische en
aardwetenschappelijke inzichten in de komende decennia
grondig zullenbeinvloeden.
Laten we terugkeren naar het aardedonker. Als het
verenigde leven in staat is met een onwaarschijnlijk
langearmhetaardsemilieunaarhaarhandtezetten,hoe
zit het dan met de bodem, die zoveel dichter onder
handbereik ligt? Past een levensgemeenschap zich bijde
bodem aan of omgekeerd? Om die vraag te beantwoorden,
gaan we eerst na welke eisen planten aan de bodem
stellen.Debodemlevertplantenwaterenvoedingszouten.
Opdat deplant diekanopnemenmoet debodemdoorwortelbaarzijnenzuurstofbevatten.Water,voedingsstoffenen
zuurstof moeten met een voldoende grote snelheid uit
voorraden in de grond zelf, of van daarbuiten, worden
aangevoerd. Aan deze eisen kan worden voldaan, wanneer
bodemmateriaal 1)vastedelenbevatvanwaaruitgelijkmatig voldoende voedingsstoffen vrijkomen, en 2) zeer
poreus is, met dóórlopende poriën die duizendvoudig
variëren in diameter, van millimeters to micrometers,
zodat water en lucht gelijktijdig aanwezig kunnenzijn.
Zo'nluchtigbouwselmoetbovendienvoldoendestevigzijn
ommechanischeverstoringenhethoofdtebieden.
Zou zulk materiaal kunnen ontstaan op een dode

aarde? Eerst moet vast gesteente door fysische en
chemische processen worden verweerd tot de primaire
bouwstenen van bodemmateriaal, de klei-, silt- en
zanddeeltjes. Door de productie van koolzuur enorganischezuren,endooropnamevankationenspelenplantenen
microorganismeneenbelangrijkerolbijverwering.Indien
voldoende tijd beschikbaar is zouden echter ook op een
dode aarde gesteenten omgezet worden tot fijnkorrelige
deeltjes.Het isteverwachten datookopeendodeaarde
eensedimentmeteenredelijkekorrelgrootteverdeling kan
ontstaan. Zo'n sediment is waarschijnlijk fijngelaagd,
als gevolg van kleine verschillen in stroomsnelheid
tijdensdesedimentatie,enverschilt indatopzichtniet
van normale sedimenten die onder invloed van fysische
processenzijnneergelegd.
Een gewas uitgezaaid op een aldus ontstaan oppervlak, zou echter jammerlijkmislukken.Teneerstedeugen
de lucht- en waterhuishouding niet. Elk afzonderlijk
laagjevan het sedimentbestaat uitdeeltjesvanvrijwel
dezelfde korrelgrootte. De daarbij behorende ruimten
tussen de korrels zijn ongeveer even groot. Na een
regenbui zullen relatief fijnporeuze laagjes geheelmet
water zijn verzadigd, terwijl relatief grofporeuze
laagjes slechts lucht bevatten.Eengroeiendewortelpunt
kan dus kiezen uit stikken ofverdrogen. Inhet onwaarschijnlijke geval dat plantenvoldoende diepwortelenom
hun waterbehoefte te dekken, doemt een tweede probleem
op. De meeste voedingsstoffen zullen in voldoende mate
doorverweringuitmineralenvrijkomenomdebehoeftevan
de plant te dekken. Dat gaat echter niet op voor de
onontbeerlijke nutriënten stikstof, fosfor en zwavel.
Deze komen in een echte bodem voornamelijk beschikbaar
door vertering van organisch materiaal. We laten ons
echter niet uit het veld slaan, envoegen deze stoffen
toeindevormvankunstmest.Metsucces:deplantengaat
groeien. Om een voorraad aan organisch materiaal te
krijgen, laten we het gewas aan het eind van het
groeiseizoen op het veld staan.Het volgend jaarblijkt
het echter nodig om opnieuw kunstmest te geven. Deze
geschiedenis herhaalt zich vervolgens jaar,na jaar,na
jaar. Tenslotte ligt er een dikke vezelige laâg van
plantenresten boven het minerale sediment, en van een

vruchtbare'bodemisgeensprake.Bovenstaandgedachtenexperimentisnietzófantastisch.Datkaniederbeamendie
probeert om planten te laten groeien invrijwel steriel
mijnafval of in zogenaamde gesaneerde grond. Gesaneerde
grond ontstaat door een reinigingsproces uit vervuild
havenslibofvervuildbodemmateriaal,enkomtslechtsqua
textuurenchemischesamenstellingmetnormaalbodemmateriaalovereen.
Als het op bovengenoemde wijze niet lukt een
leefbaar, gezellig aardedonker te creeën, hoe lukt het
dan wel met behulp van andere organismen? Hoeksema (f)
heeft er op gewezen dat gravende bodemdieren nodig zijn
voor het doorbreken van genoemde sedimentlaagjes, die
door hun ongunstige lucht- en waterhuishouding voor
planten onneembare barrières vormen. Regenwormen zijn
daartoe instaatendoennogveelmeer.Metbehulpvande
microflora inhun ingewanden verkleinen enverteren zij
dood plantenmateriaal. Bovendien nemen zij minerale
grond op die intensief wordt gemengd met organische
resten. Hun uitwerpselen, vaak op het bodemoppervlak
gedeponeerd, vormen bodemmateriaal met een zodanig
poriënstelseldatluchtenwatergelijktijdigbeschikbaar
kunnen zijn. Dankzij organische kleefstoffen is de
gevormde structuur opvallend stabiel tegen mechanische
verstoring.Ontelbaarsoortenvanveleanderediergroepen
bewonen de bodem, geflankeerd door legers van schimmels
en bacteriën. Die hele, uiterst ingewikkelde levensgemeenschaphelptmeebijhetafbrekenvandoodplantaardig
materiaal. Daarbij worden eerder door planten opgenomen
voedingsstoffen vrijgemaakt, en worden humusachtige
stoffen gevormd die een belangrijke rol spelen bij
adsorptie vanwater envoedingsstoffen.Tenslottehelpen
zowel de grotere bodemdieren als de microorganismen bij
het in standhouden van een luchtige bodemstructuur.Van
altruisme ishierbij geen sprake.Individuele organismen
zijner slechts opuit omeenzodanig deelvandeeerder
door planten gevangen zonne-energie te bemachtigen,dat
ze hun levenscyclus kunnen voltooien. Ze hebben belang
bij een voldoende aanvoer van die energie, en dus bij
voldoende plantengroei. Die is op zijn beurt alleen
mogelijk bij een voldoende fysische en chemische
bodemvruchtbaarheid. Bodemflora en fauna zijn voor die
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fysischeenchemischevruchtbaarheid onontbeerlijk.
Volgens de klassieke Darwiniaanse evolutietheorie
worden de best aan het milieu aangepaste individuen in
het selectieproces bevoordeeld. Het milieuwordtdaarbij
implicietalsonveranderlijkbeschouwd.DeGaiahypothese
leidt, daarnaast enniet daartegenover,totdeconclusie
dat ook die individuen en levensgemeenschappen worden
bevoordeeld die het best in staat zijn om via actieve
beïnvloeding van het milieu een zo groot mogelijk deel
van de zonnebuit binnen te halen.Aan dit aspect wordt
door onderzoekers op het gebiedvannatuurlijke selectie
en systeemecologie nog weinig aandacht besteedt. Ik
verwacht dat dat spoedig zalveranderen.Dediscussieof
Gaia inderdaad via een Darwiniaans evolutiemodel
verklaard kanworden is inieder gevalbegonnen (g).Een
verklaring voor het ontstaan van een causaal verband
tussen bijvoorbeeld globaal klimaat en microbiële
activiteit onder de zeebodem is niet eenvoudig. Een
evolutie van levensgemeenschappen diedebodem teneigen
nutte beïnvloeden ligt, dunkt me, meer voor de hand.
Voorlopig beschouw ik Gaia als een hypothese, die een
grote stimulans kan zijn voor verder onderzoek. Dit is
echter niet de plaats om daarverder uitvoerig op inte
gaan.
Tegenwoordig bezorgt de mensheid Gaia een lelijke
indigestie.Zure regen,de dreigende klimaatsveranderingen onder invloed van onze kooldioxide productie,ende
aantasting van de ozonlaag, halen regelmatig de voorpagina. De bodem staat wereldwijd onder druk als gevolg
van ontbossing, erosie, en vervuiling. Mede daardoor
lopendekwaliteitvangrond-enoppervlaktewater invele
gebieden gevaar.We dreigen deregulatiemechanismenvan
Gaia te verstoren, en de grenzenvan de draagkracht van
dehulpbronnenbodemenwaterteoverschrijden.
Milieudegradatie en uitputting van hulpbronnen
worden vaak als een kwaal van deze tijd gezien. Er is
echternietsnieuwsonderdezon.Gedrevendooreenniets
ontziende voorplantingsdrift hebben we bestaande
technologiën steeds gebruikt om natuurlijke hulpbronnen
zonodig tot de laatste drup op te slurpen.Maar keerop
keer werden, wellicht onder druk van de dreigende
uitputting, nieuwe technologiën ontwikkeld om nieuwe

bronnenaantekunnenboren.Nahetdecimerenvanmammoet
en wolharige neushoorn, boden landbouw en veeteelt de
nazatenvandepaleolitischejagersnieuwemogelijkheden.
Door het vergaren van plantevoedingsstoffen via bosstrooisel en mest konden zwerfbouwers overgaan op een
systeem van permanente landbouw,dathunenhunkinderen
meer zekerheid'bood. De komst van de kunstmest haalde
definitief een streep doorhethierop gebaseerde systeem
van essen enpotstallen,dat aanhet eind van devorige
eeuw op instorten stond. Zandverstuivingen enheidevelden, nu gezien als stukken kostbare natuur, waren
evenzovele tekenen van een grootschalige landdegradatie
als gevolg van dat systeem. Toen het hout bijna opwas
kwamen dekolen.Vervolgenskwamen olieengas,eninde
naaste toekomst zienwewellicht kernfusie.Grondstoffen
die 15jaargeledenbijnaopwarenblijkennuvervangbaar
door geheel andere. Voor U het weet telecommuniceert U
doorglasvezelinplaatsvandoorouderwetskoperdraad.
De milieuproblemen van vandaag verschillen wèlvan
dievanvroeger.Nuwordtnieteenindividueelecosysteem
bedreigd, maar het hele aardse milieu. Ik ben ervan
overtuigd datdemensheid instaatisdooreencombinatie
van nieuwe technologiën en nieuwe hulpbronnen deze
problemen de baas te blijven. De hulpbron bodem lijkt
voorlopig echter onvervangbaar. Zolang,omeenvoorbeeld
uit eigen land te noemen, de Nederlandse veeteler ruim
500kgstikstofperhectareperjaarnodigheeftom80kg
stikstof aan nuttig product (vlees en melk) te leveren
(i), verspillen we energie, en belasten we bodem en
grondwateropeenonaanvaardbarewijze.Eenbeterinzicht
in de mechanismen die de natuur in het verleden heeft
ontwikkeld om haar zaakjes in het aardedonker naar
genoegen van velen te laten verlopen kan ons helpen
nieuwetechnologiënteontwikkelen.Deinvullingvanmijn
leeropdracht zie ikindatperspectief.Inhetaardedonkerterugnaardetoekomst,dus.
Alvorens het woord over te geven aan mijn college
JohanBouma,diedeterugkeernaardetoekomstverderzal
uitwerken, moet mij nog een ding van het hart. De mens
van vandaag is als de bekende tovenaarsleerling.
Nauwelijks belemmerd door gebrek- aan kennis uit het
oneindige boek over de natuur, tovert hij dat het een
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lieve lust is. Dampen van zwavel en salpeter rijzen
kolkend op uit de retorten. De tovenaarsleerling krijgt
het er benauwd van, maakt zich zorgen, maar gaat
onverdroten verder.Deweinigenmetverantwoordelijksgevoelroepenopomdevrijgemaakte krachten tevuur ente
zwaard tebestrijden.Gedragenopgolvenvanbezorgdheid
wordenzijverkozeninkamers,radenenbesturen.Vandaar
stortenzijhunwijsheiduitoverdemensheid.Studieprogramma'swordendoorspektmetprobleemgerichteonderwijselementen.Onderzoek moet relevant enmarktgerichtzijn,
want zokunnen deproblemenvanvandaagwordenopgelost,
en nog wel op de goedkoopste wijze. Beste ministers,
kamerleden, ledenvan de Universiteitsraad, enbezorgde,
ongeduldige studenten,Uvergist zich.Althansgedeeltelijk. Natuurlijk moeten de problemen van nu worden
onderzocht. Maar bovenal moeten de nieuwsgierigste
tovenaarsleerlingen, die onverbeterlijk zijn en nooit
zullen stoppen,optimaal degelegenheid krijgeneenpaar
bladzijden verder te lezen inhet oneindige boekvande
natuur. Studieprogramma's moeten in de eerste plaats
gericht zijn op het leggen van een goed theoretisch
fundament.Laat onderzoekers de ruimte om hungrillige,
ongeremdenieuwsgierigheid tebotvieren.Hetbiedtonsde
beste kans ook deproblemenvan de toekomst,waarvanwe
nu niet meerweten dandat ze zeker zullenkomen,opte
lossen.IkdankUvoorUwaandacht.
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TERUGNAARDETOEKOMST.
Bodeminventarisatie enLandevaluatie (vroeger sprakenwe
gewoon van bodemkartering en interpretatie van bodemkaarten) houden zich bezig met het voorkomen en gedrag
van bodems in een landschappelijke context. Het zal
duidelijk zijn dat er veel raakpunten bestaan met de
Bodemvorming enEcopedologie,eenredenomvandaag samen
metvanBreemeninhet aardedonker terug tegaannaarde
toekomst.
Inveellandenisaluitgebreid aandachtbesteedaan
de inventarisatie en interpretatie van bodems. Veel
programma's zijn klaar of vallen ten prooi aan de
bezuinigingswoede. Zo is bv. de Soil Survey ofEngland
and Wales recentelijk gehalveerd en richt zij zich nu
uitsluitend op betaald opdrachtwerk. De fusie van ons
familielid de Stichting van Bodemkartering met o.a.het
ICW en de daarmee gepaardgaande bezuinigingen betekent
ookminderruimtevoorsystematischebodeminventarisatie.
Ook in de Verenigde Staten wordt het landelijk karteringsprogramma afgerond. InMaart wordt inMinneapolis
een Internationale Workshop gehoudenmet alstitel:soil
resources, their inventory,analysis and inter-pretation
foruse in the 1990's,waar dekeynote address de titel
heeft: "When the mapping is over, then what?". Of,als
alle bodems van eenland geïnventariseerd zijn,watvalt
erdannogverderteinventariseren.Dezelfdevraaghoudt
onsvandaagbezig.
De regionale bodemkunde, veldbodemkunde of, als
meest recente term, de ruimtelijke bodemkunde, is het
oudste beroep binnen de bodemkunde.Het is ontstaanuit
het verschil tussen "kijken" en "zien".Jenny heeft een
analyse gemaakt vandeschilderkunst doordeeeuwenheen
waarbij rotsen wel,en totvervelens toe,maar debodem
kennelijk niet werd "gezien" door schilders,de zieners
van onze maatschappij. Dan wordt aan het eind van de
negentiendeeeuwvoorheteerst"gezien"daterverschillende soorten bodems voorkomen op het raakvlak van
geosfeer en atmosfeer. Er ontstaat een nog steeds
actueel drieluik vanactiviteiten,hetWAT,WAAR enHOE:
(1) De bodemclassificatie: het geven van namen aan
verschillende bodems; (2) De bodemkartering: het op
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kaartenvastleggenvan patronenvanvoorkomenvanbodems
in een landschap,en (3)De interpretatievoorverschillendetoepassingen.
Studiesvanbodemchemische,mineralogische,fysische
en biologische processen hebben delaatstedecenniaonze
kennis over bodemprocessen sterk vergroot en daardoor
hebben onze inventarisaties en evaluaties een steeds
kwantitatiever karakter gekregen. Bodemkundige veldexcursies zijndanooknuandersvankarakterdandievan
de vijftiger en zestiger jaren toen nog in de kuilmet
bredearmgebarenverondersteldeecologischekringlopenin
het landschap werden afgeleid uit soms nauwelijks
waarneembare bodemkenmerken. Bij excursies nu wordt pas
in tweede instantie in de kuil afgedaald en gaat de
aandacht eerst uit naar analysegegevens endebodem- en
geschiktheidsclassificatie. Nog een opmerking over de
eerder genoemde kwantifikatie die voor procesgerichte
studies op bodemchemisch- enbodemfysisch gebied alsnel
leidde tot de juiste conclusie dat het natuurlijke
bodemsysteem te complex was om alle basisprocessen in
onderlinge samenhangkwantitatieftebeschrijven.Vandaar
processtudies uitgaande vanvereenvoudigde ionensystemen
en van homogene, isotrope poreuze media.Wat deruimtelijke bodemkunde betreft mag in deze korte blik terug
niet onvermeld blijven de ontwikkeling in de jaren
zeventig van het Framework for Land Evaluation van de
FAO,gebaseerdvooralophetwerkvanBeekenBennema.De
bodemkundigekijktopvanuitzijnofhaarkuil,beseffend
dat het praktisch gebruik van de bodem ook -envooralwordt'bepaald door omgevingsfaktoren, zoalshetklimaat,
hetlandgebruikstype,gebruikseisen,ensocio-economische
randvoorwaarden. Deze impuls is erg nuttig geweest.Wel
zie ik het probleem datveelbodemkundigen zich zodruk
bezighouden met het verzamelen van klimaatsgegevens,
gewaseisen e.d. datzeaandebodem zelfnauwelijksmeer
toekomen. 'Dat is jammer omdat voor bodemkundigen de
specifiek bodemkundige inbreng in een landevaluatieteam
of, meer actueel, in de Agrosysteemkunde, centraalmoet
staan. Die bodemkundige inbreng is belangrijk ook al
wordt de waarde van grond primair door economische,
sociale, politieke en teelttechnische aspecten bepaald.
Wel moet worden opgemerkt dat verschillen tussenbodems
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weer belangrijker worden: "alles"kannietmeer"overal"
wanneer wordt gedacht in termen van een geïntegreerde
landbouwwaarintoedieningvan,bijvoorbeeld,mestenvan
bestrijdingsmiddelen niet alleen qua gewasopbrengsteffectenmaarookquamilieueffectenwordtbeoordeeld.
We schrijven sinds kort 1988.Er zijnnugedetailleerdevoorschriftenombodemsteclassificeren;erwordt
nog wel gediscussieerd,maardeschema's liggen ingrote
lijnenvast.Erzijngedetailleerdevoorschriftenvoorde
profielbeschrijving,dekartering envoor delandevaluatie volgens het Framework van de FAO.Ook dekwantitatieve landevaluatie isdankzij,onderanderen,hetwerk
van Driessen inSOWverband,gerealiseerd.Wekunnendus
onzebodems inventariserenenevalueren.Eengepastmoment
voor zelfgenoegzaamheid en eenverrassend snelbeginvan
de receptie? Helaas,zo simpel liggen de zakenniet.De
ruimtelijke bodemkundige wordt namelijk geconfronteerd
met veel vragen die hijmet behulp van de bovengenoemde
schema's moeilijk kan beantwoorden. Het feit dat
bestaandestructurenmindergoedgaanfunctionereniseen
algemeen maatschappelijk fenomeen. Daarom nu een
uitstapje naar het boek van Alvin Toffler: "The Third
Wave" (j)waarin ookhijmet zeer brede armgebaren drie
golven in de geschiedenis onderscheidt. De eerste
beschrijft de traditionele landbouw met een laag
technologieniveau, gekenmerkt door individualiteit, een
sterke plaatsgebondenheid en een grote kwetsbaarheid.
Het laatste resulteert in sterke sociale structuren.De
tweede golf beschrijft de industrialisatie, gekenmerkt
door eenvormige massaproductie aan de lopende band,
uniformiteit enweinigruimtevoorindividueleexpressie.
De triomfvanhet gemiddelde,dus.Dandederdegolfvan
de informatiemaatschappij met een steeds groterwordende
dienstensector. Ruimte voor het individu in termen van
vraag en aanbod. In zekere zin terug naar de eerste
golf, maar dan met veel meer mogelijkheden en met een
veel lagere kwetsbaarheid. Hoewel de tijdschaal niet
klopt zou ikhet beeld van de drie opeenvolgende golven
willen hanteren bij het beschrijven van ontwikkelingen
binnen de ruimtelijke bodemkunde. De eerste golf loopt
tot de jaren zestig: iedere bodemkundige heeft zijn
eigen systemen; de diverse scholenbestrijden elkaarmet
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vuur.De tweede golf loopt tot indejaren tachtig:het
isvooral detijdvoor destandaardschema's zoalseerder
beschreven. We zitten nu in de overgang naar de derde
golf waarin nieuwe vragen worden gesteld waarop onze
standaardantwoorden tekort schieten.Enkelewillekeurige
voorbeelden van dit soortvragen: (1)Mochthetpolitiek
haalbaar zijn om bodems uit produktie te nemen, welke
bodems komen hier dan primair voor in aanmerking? (2)
Welkebodemszijnhetmeestgeschiktvoormodernegeïntegreerde landbouwsystemen, enhoeverschillen desystemen
tussen de bodems onderling? (3)De bodembescherming zal
volgens Brinkman, nu verbonden aan de FAO in Rome,een
hoofdaccent blijven houden inhet onderzoek,metnamein
Afrika.Welkebodembeschermingsmaatregelen zijnhetmeest
efficient in verschillende bodems en klimaatszones? en
(5) Een andere dimensie: Hoe kun je in een ontwikkelingsland zinvol bodemonderzoek verrichten terwijl er
nauwelijks faciliteitenzijn?
Bijdeanalysevandezeenanderehiernietgenoemde
vragen komen een aantal aspecten naar voren: (1)Er is
steeds sprake van een gebiedsgewijze problematiek, een
typisch aspect van ruimtelijke bodemkunde dus, (2)Veel
vragen zijn nieuw en specifiek, en kunnen vaak niet op
basis van bestaande ervaring worden opgelost. Een
typisch fenomeen van de derde golf. (3) Veel vragen
hebben betrekking op een gevoelige maatschappelijke
problematiek: uitspraken op basis van metingen of
berekeningendieeenjuridischetoetsingkunnendoorstaan
zijn daarom nodig.(4) Er is een toenemend accent op
landbouwenmilieu:kringlopenvanvoedingsstoffeninhet
milieu moeten onder controle worden gebracht. Deze
aspecten gelden voor tropen, subtropen en gematigde
streken hoewel de accenten verschillend zijn.Helaas is
ergeentijdomhiernudieperopintegaan.
Er zijn in het onderzoek een aantal ontwikkelingen
gaande die aansluiten op bovengenoemde aspecten.
Simulatiemodellen worden numet succes toegepastbijhet
kwantificeren van gewasproducties en van nutriëntenstromen in de bodem. Verder is er de ontwikkeling van
statistische methoden die interpolatie van punt,,-naar
vlakgegevens mogelijk maakt, op een wetenschappelijk
verantwoorde manier. Zoals gezegd,veel belangen spelen
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een rol bij het bepalen van alternatieve landgebruiksvormen. Studies monden daarom steeds vaker uit in
alternatieve gebruiksscenario's die op specifieke wensen
zijn toegesneden -een typische derdegolfbenadering- dan
inbepaalde geschiktheden zondermeer,diepassenbinnen
de tweedegolfbenadering.We zijnnietmeer dekruidenier
die een produkt uit de kast haalt, afweegt, inpakt en
verkoopt,maarwevullendeschappenindesupermarkt.De
klant wil kiezen.Ophetpuntvan alternatievegebruiksscenario's is door de Wit e.a. recentelijk met succes
interactive multiple goal programming toegepast, (k)De
uitgebreide manipulatie van zeer diverse gegevens die
nodigzijnvoorhetformulerenvanalternatievegebruiksscenario's blijft hanteerbaar en overzichtelijk wanneer
opdejuistewijzegebruikwordtgemaaktvanGeografische
InformatieSystemen.
Terug nu naar de bodeminventarisatie en landevaluatie. Kunt U zich voorstellen dat een ervaren
bodemkarteerder zich gaat afvragen wat zijn plaats is
binnen het bovengenoemde digitale geweld? Wordt, zoals
Klijn laatst opmerkte, de bodemkundige een beleidsgerichte bediener vandePersonalComputer?Ofwordthij
een boorder die volgens van tevoren vastgestelde
puntennetten, standaardgegevens verzamelt dievervolgens
digitaalwordenverwerktviasimulatie-eninformatiesystemen? Wordt hij iemand die dingen doet die anderen ook
al doen? Zoja, dan zijn we klaar, zettenwe een streep
onder een roemrucht verleden en gaan we nu onder het
motto: "Vooruit naar de toekomst" over tot dereceptie,
omeentochwatbitterenasmaaksnelwegtespoelen.
Ik stel U opnieuw teleur, want ik denk dat de
ruimtelijke bodemkundige in de toekomst veel meer moet
bijdragen en ik wil dat toelichten. Het gaat vooral om
een drietal punten: (1) Het karakteriseren van bodems,
(2)Het bepalenvandebodemkundigevariabiliteit binnen
een landschap, en (3) Het creatief gebruiken van de
enormehoeveelheidbodemgegevensdiereedszijnverzameld
en die niet worden gebruikt. Eerst aandacht voor het
karakteriserenvanbodems.Bijhetsimulerenvanbodemprocessen wordt nog vrijwel algemeen uitgegaan van een
stromingstheorie voor een homogene bodem. Ik verwijs
naar een eerdere opmerking over de complexiteit van
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natuurlijke processen diehetnodigmaakte totschematisering over te gaan.Wanneer we nu echter gaan rekenen
met een model waarin de natuurlijke heterogeniteit niet
tot uiting komt, krijgen we resultaten die niet met de
werkelijkheid overeen komeri. Dit blijkt inderdaad het
geval te zijn inkleigronden, zoals ik in anderverband
al te vaak heb aangetoond (1).Van Ommen, Hendriks en
Dekkerhebbenlatenziendatookinonverdachtezandgrondendestromingspatronenvanwatersterkafwijkenvanhet
ideale, homogene model.Deze op zichzelf niet onbekende
verschijnselenhebbentotgevolgdatmodeluitkomstenvoor
veldbodems vaak niet realistisch zijn. Door matching,
calibratie of door op andere wijze aan de knoppen te
draaien kan natuurlijk altijd overeen-stemmihg worden
bereikttussenberekeningenmeting.Hetisduidelijkdat
hiermee welhet obj-ectievevoorspellende karaktervande
simulatie verloren gaat. De recente verschuiving van
deterministische naar stochastische simulatiemodellen
betekentvoorhethiergesignaliseerdeprobleemuiteraard
geen oplossing. Van Lanen (m) toonde aan dat bij
beregening van een klei op zavelgrond, bin-nen enkele
minuten bevochtiging op drie niveaus optrad: aan het
oppervlak, onderin de scheuren op 60 cm diepte en
onderin wormgangen op 120cm diepte.Dit gemetenbevochtigingsprofiel kon op basis van de waargenomen porienpatronen worden verklaard. Belangrijker is de constatering dat de bodemmorfologische waarnemingen werden
gebruikt om onafhankelijke randvoorwaarden tedefinieren
voor het simulatiemodel. Zo kon het waargenomenbevochtigingsprofiel worden berekend, terwijl een simulatie
uitgaande van homogene grond eenbevochtiging totmaar4
cm.dieptevoorspelde.Zoalsmij dezezomerbleektijdens
een bezoek aan het ICRISAT in India, is oppervlakkige
waterbeweging in scheuren een belangrijk fenomeen in
Vertisolen. De mogelijkheid om deze processen te
simuleren biedt intrigerende uitgangspunten voor de
ontwikkeling van nieuwe managementsystemen. Een ander
voorbeeld in dit verband is het bewortelingsonderzoek
van DeWilligen,envanNoordwijk (n)dieaantoondendat
het contact tussen wortel en grond in verschillende
bodemstructuren een duidelijk effect heeft op de
wateropname.Onderzoek inJapandoorHasegawaenSato(o)
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resulteerde ineenrealistische simulatievanwateropname
door wortels die groeiden over vertikale structuurvlakken. Leffelaar, tenslotte, bestudeert nu, na een
theoretische studie in een homogeen medium, denitrificatieinnatuurlijke structuurelementen,waarbijopkorte
afstand grote verschillen kunnen bestaan.Duidelijke
aanzetten dus tot, laten we zeggen, individualisering
van debodem -een typische derdegolf-benadering-waarbij
het inventariseren van debodemstructuur eenbelangrijke
rolspeelt.
Nuhettweedepuntvanderuimtelijkevariabiliteit.
Interpolatietechnieken kunnen worden gebruikt om puntinformatie om te zetten tot vlakinformatie. Dit was
vanouds een kernactiviteit van de bodeminventarisatie.
Vlakken werden op de bodemkaart afgegrensd opbasisvan
boringen en landschappelijke kenmerken en voor iedere
kaarteenheid werd een "gemiddeld en representatief
bodemprofiel" gedefinieerd,opbasis waarvan interpretaties werden verricht. Te lang, denk ik, hebben ruimtelijke bodemkundigen deze lijn kritiekloos gevolgd.Er
dreigt nu een enigszins scheef gegroeide situatie te
ontstaan waarin enerzijds creatief modellen worden gebruikt voor de landevaluatie terwijl daarna, net als
dertig jaar geleden, vlakjes van de bodemkaart op
verschillende wijzen worden ingekleurd of gerasterd met
behulp van een GIS. Ruim twee jaar geleden bij het
vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Bodemkundige
Vereniging isvanafdezeplaatsdoordeWitenvanKeulen
(p) een pleidooi gehouden voor het makenvan simulatieberekeningenvoorpuntgegevensperboring,endezedaarna
ruimtelijk te middelen. Dit in tegenstelling tot de
gebruikelijke procedure waarbij bodemkundige eigenschappen per bodemeenheid werden "gemiddeld" tot een
"representatief" profiel waarvoor berekeningen werden
uitgevoerd. "Average first,calculate later" of "Calculate first,average later".Ineenrecentsamenwerkingsproject tussen Stiboka en deVakgroep isdeze suggestie
getest met behulpvanhetvoor500waarnemingspuntenmet
simulatie berekende vochttekort van bodems in een
zandgebied.IkbespaarUdedetailsvandezestudie,maar
wijs op een aspect in het kader van deze discussie.
"Calculate first,averagelater"gaatuitvanhetbepalen
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vaneengemiddelde,eninmiddelsherkennenweditalseen
typisch fenomeen van de tweede golf. Eerder sprakenwe
over de "individualiteit" van bodems die niet homogeen
waren, nu komt de "individua-liteit" van de bodem in
landschappelijk verband aandeorde.Hoehanterenwedit
aspect? Als eenDeus-ex-machinawordt indejarenzestig
een nieuwe tak van de statistiek ontwikkeld,degeostatistiek,waarinnietwordtgespro-kenvangemiddeldenmet
standaardafwijkingen, maar van variatie van punten
onderling als functie van de onder-linge afstand en
locatie.Dit uitgangspunt is deruimtelijkebodemkundige
uit het hart gegrepen: Immers ook hij ervaart dagelijks
dat punten die dicht bij elkaar liggen vaak sterker op
elkaar lijkendanpuntendieverdervanelkaarliggen.De
geostatistiek is een typisch derdegolffenomeenomdathet
despecificiteitvandeindividuelewaarnemingbenadrukt.
Wellicht ishet geen toeval dat deze takvan destatistiek zichontwikkelde ineentijdwaarinmaatschappelijk
gezien deovergang vandetweedenaardederde golfzich
aankondigde. De tijd was er rijpvoor.Goed, terug naar
destudievanhetvochttekort.Stein (q)heeftlatenzien
dat interpolatie van puntberekeningen goede resultaten
leverde.Resultaten worden echter beterwanneerinterpolaties worden uitgevoerd binnen reeds op basis van
geologieengeomorfologieonderscheiden,landschappelijke
bodem-eenheden. Wanneer alle puntwaarnemingen in een
gebied samen worden bewerkt is de variantie van de
verkregen schattingen relatief hoog.Wanneer deinterpolatie na stratifikatie per bodemeenheid of pergrondwatertrapwordtuitgevoerd,blijktdezevariantiebinnende
afzonderlijke eenheden zeer karakteristiek verschillend
te zijn.Het lijkt daarom zinvol om de suggestie vande
Wit envan Keulen temodificeren als:"Calculate first,
then interpolate within landunits".Wathier geldtvoor
eengesimuleerdelandkwaliteit,hetvochttekort,heeftin
principe een algemene geldigheid. Het betekent dat wij
bestaande bodemkaarten kunnen gebruiken voor het
efficiënter voorspellen van de variabiliteit met behulp
van geostatistische methoden. Naarmate de variabiliteit
van een bepaalde eigenschap groter is in een^bepaald
gebiedmoetdeeropgebaseerde interpretatieglobalervan
karakterzijn.
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Er isnog eenbelangrijke toepassingvandegeostatistiek en die heeft betrekking op de verkregen schattingsnauwkeurigheid als functie van de observatiedichtheid. Vanouds is dit aspect binnen de kartering
benaderd door het maken van kaarten op verschillende
schalen, waarbij kaarttechnische aspecten zoals het
mogelijkeaantalkaarteenhedenofhetaantalboringenper
vierkante centimeter kaartoppervlak teveel op de voorgrond traden. De kaart is een middel, geen doel. Met
MarshallMcLuhan constaterenwedatookhier somsgeldt:
"The medium is the message".Het gaat uiteraard primair
om debodemkundige variabiliteit binnenhet landschapen
die kan schaalonafhankelijk met geostatistische methoden
worden bepaald binnen landeenheden. Een zeer praktische
toepassing van ditprincipe isuitgewerkt aandeUniversiteit van Minnesotawaareensysteem isontwikkeldvoor
het verschillend bemesten van bodemeenheden binnen één
perceel. Een bodemkaart is in gedigitaliseerde vorm
beschikbaaropdetractorendebemestingwordtaangepast
wanneer eenbodemgrenswordt gepasseerd.Besparingentot
30% zijngerealiseerd,onderhetmotto:"Bemestdebodem,
niet het perceel". Uitgaande van de gemiddelde bodemvruchtbaarheidstoestand vanhetperceel,wordenonvermijdelijkdelenvanhetperceelonder-endelenoverbemest.
Nog eenopmerking overhet derdepunt,hetcreatief
gebruik van de enormehoeveelheid bestaande gegevensdie
de afgelopen decennia zijnverzameld. Opslag enmanipulatie in Geografische Informatie Systemen maakt het
mogelijk deze en nieuwe gegevens dienstbaar te maken
voor moderne toepassingen. Dit houdt in dat relaties
tussen bestaande,niet directbruikbare ennietbeschikbare, maar gewenste gegevens moeten worden vastgesteld.
Dit kan worden gedaan met zogenaamde vertaalfuncties,
zoals die o.a. door Breeuwsma (r) zijn ontwikkeld. De
co-kriging techniek, zoals deze wordt toegepast door
Stein en Corsten, biedt ook veel perspectief in dit
verband. Internationaal gezien is het door Sombroek
geinitieerdeSOTERprojectvanveelbelang.
Als U uit de analyse van de drie bovengenoemde
punten de indruk zou krijgen dat ruimtelijke bodemkunde
alleen met de computer kanworden bedreven,dan isdeze
indrukonjuist.Metnadrukisbijdeeerdergenoemdevijf
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vragen een vijfde vraag geformuleerd die betrekking had
opwerkenzondergeldengegevens.VanBarneveldlaatmet
zijn succesvolle werk in Tanzania zien hoe zeer relevante resultaten worden bereikt doordoelgericht enzeer
specifiek te werken. Geen geld voor een bodemkaart: in
plaats daarvan studie van enkele catena's. Geen geld
voor grote series standaardanalyses: in plaats daarvan
enkele cruciale bepalingen:voorbeelden infeitevaneen
eerste golfbenadering, die zichnet alsdetechnolgische
derde golfbenadering specifiek op een bepaalde vraag
richt zonder zichprimair telatenleidendoorbestaande
inventarisatieenevaluatieschema's.
Deruimtelijkebodemkundigezal,denkik,eeneffectieve partner zijn inhet agrosysteemteamwanneer hijof
zij zich profileert in termenvan de drie bovengenoemde
punten. Ik suggereer het kennen van, maar het toch
afstand kunnen nemen van de bestaande schema's en een
terugkeer naar het onbevangen "zien"van bodem enlandschap zoals in de beginperiode van de bodemkunde. De
grotetechnischemogelijkhedendieonsnuterbeschikking
staan maken een kwantitatieve en specifieke aanpak
mogelijk die wonderwel past in de geest van Toffler's
derdegolf.Terugnaardetoekomstdus.
Studenten; om U ishet begonnen.Umoet tijdens de
studie voldoende basiskennis vergaren, want later lukt
het niet meer. Daarnaast vereist een academische studie
dat U creatief en liefst erudiet bezig bent. (s)Onze
opleidingmoetzodanigzijndattenminsteenkelenonderU
tijdigdemogelijkhedenenproblemenvan,latenwezeggen
het jaar 2010, zullen voorzien. Nu zure regen enmest;
dandeklimaatsverandering -anderenzijnuopditpuntal
voor geweest- maar wat nog meer? Wij zullen proberen U
een goede voedingsbodem te leveren. Meer duidelijkheid
is nodig over het studieprogramma. De nu uitzakkende
eerste-fase opleiding is een soort MSc, zonder dat
formeel een BSc punt wordt gepasseerd. Het voorstelvan
Bolt om tot een echte graduate school te komen met als
logisch eindpunt een PhD is ook in internationaal
verband zeer aantrekkelijk. Nog een opmerking over de
verwarrende discussie betreffende specialisten en
generalisten.Er bestaat eentragischmisverstand datje
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als generalist leider van een multidisciplinair team
kunt worden doorhetkiezenvaneenalgemeen,breedvakkenpakket. Zoiets wordt je alleen opbasisvanpersoonlijkheid enervaring.Grijp daarom dekansomeenaantal
procesgerichte basisvakken te kiezen tijdens de studieik sluitme op ditpunt graag aanbijNicovanBreemenmaar houd wel een open oog voor de bredere context
waarin het werk zich afspeelt. Generalisten, die
verschillende vakgebieden moeten kunnen integreren,
zullen goed kunnen functioneren wanneer ze zich de
systeemanalyse eigenmaken.Er isbehoefte aanonderzoek
op dit gebied, uitmondend in promoties. Verantwoord
generaliseren is één van de moeilijkste bezigheden en
vormteenvaardigheidwaarveelbehoefteaanis.
Collega onderzoekers; samenwerking is geboden en
dient te worden gefundeerd op wederzijdse inbreng, die
ook als zodanig wordt ervaren. Ik ben gelukkig met de
programma-overeenkomst met Stiboka en ICW en de twee
gemeen-schappelijke door de EEG gefinancierdeprojecten.
Het concrete plan om onze veldtraining voor zowel de
WageningseMScalsvoordeeigenstudentenmethetITCin
Enschede te combineren, is een verheugende ontwikkeling
dietoteenverderesamenwerking zalleiden.Desamenwerking met verschillende vakgroepen, zoals Tropische
Plantenteelt, Sociologie niet westers en Ontwikkelingseconomie in o.a.het LU steunpunt CostaRica,vindt een
steedsconcreterevormenisbelangrijkommeerinhoudte
gevenaanhetbegrip 'landevaluatie'.
Hetafgelopenjaarismoeilijkgeweest.Tijdnuvoor
eennieuwestartdie,hoopik,nietdooreenpostSKGzal
worden verstoord. Mijnheer de Rector Magnificus, mijne
Heren leden van het College van Bestuur, mede namens
collega Van Breemen dank ikUvoor het vertrouwen datU
inonsheeftgesteld.Totslot:Terugnaarhetheden;wij
nodigen U nu graag uit voor de receptie.Ook ikdanku
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