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ENKELE BESCHOUWINGEN O V E R
D E LANDBOUWGESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE
O P BASIS V A N D E NEBOKAART1)
Some Comiderations on Landclass$cation Based on the New Soil Map of the Netherlands 1:200.000

Dr. Ir. A. P. A. Vink
1. I N L E I D I N G

De bodemgeschiktheidsclassificatie voor Akker- en Weidebouw, kortweg genoemd: Landbouwgeschiktheidsclassificatie, zoals door de Stichting voor
Bodemkartering bedreven, draagt tot dusverre een sterk empirisch karakter.
Deze empirie is het resultaat van een groot tekort aan exacte experimentele
gegevens. Dit is ten dele een gevolg van de complexe aard van het vraagstuk
van de geschiktheid. De geschiktheid van een grond voor bepaalde teelten
resp. vruchtwisselingen is afhankelijk van de wijze van grondgebruik, en van
de intensiteit waarmee en het bedrijfstype waarin dit grondgebruik plaatsvindt.
De invloed van de individuele boer op een algemene geschiktheidsbeoordeling wordt vaak overschat. O p een individueel bedrijf kan deze wel grote
invloed hebben, maar ook dan blijft men gebonden aan de mogelijkheden,
die de betrokken grond in het te verwezenlijken bedrijfstype geeft (vgl.
Minderhoud, 1953). Het is per streek zeer wel mogelijk de erkende ,,goede
boeren" aan te wijzen waarop men het produktievermogen van de grond kan
beoordelen. Hieronder worden niet verstaan de enkele ,,artiestenH die men
in iedere streek vindt, en die door een bijzonder grote vakkennis, gepaard aan
een zeer fijne ,,feeling" onder vaak moeilijke omstandigheden verbluffende
resultaten weten te bereiken. Het zou niet billijk zijn om laatstgenoemde
resultaten als maat voor het produktievermogen van de grond te nemen.
Hoewel de empirische methode voor de bodemgeschiktheidsclassificatie
door zoveel mogelijk exacte waarnemingen gekwantificeerd en gecontroleerd
moet worden, heeft zij toch op zichzelf reeds toepassingsmogelijkheden. Deze
worden dan gebaseerd op de praktijkervaring die aan deze empirie ten grondslag ligt. De uitspraak, dat bodemkartering eigenlijk ,,gesystematiseerde
1)
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boerenervaring" is, krijgt daarbij nieuwe betekenis. De bodemgeschiktheidskaart geeft in de eerste plaats aan, welke gebieden voor een bepaalde toepassing als min of meer homogeen beschouwd kunnen worden. Hoe groot de
verschillen tussen deze homogene gebieden (Klassen) precies zijn, is daarmee
nog niet bekend. Vaak kan de gebruiker van de bodemgeschiktheidskaart
zich uit andere bronnen (streekonderzoek, bedrijfistudie) een idee hierover
vormen.
Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de ontwerper van de bodemgeschiktheidskaart zich van iedere kwantificering kan of moet onthouden. Integendeel, hoe meer exact materiaal ter documentatie van de indeling verstrekt
kan worden, des te meer waarde krijgt de bodemgeschiktheidskaart (Van
Diepen en Vink, 1956; Vink, 1956~).
De voornaamste facetten die de geschiktheid van een grond bepalen, t.w. :
opbrengst, oogstzekerheid, kwaliteit, kosten en schakering (relatieve oppervlakte) van de gronden werden reeds meer genoemd (Vink, 1956a). Hiervan
verdient de oog.rtzekerheid de bijzondere aandacht. Het risico dat men o p een
bepaald perceel met de teelt van een bepaald gewas loopt, is vaak doorslaggevend voor de gewassenkeuze. Afgezien van bijzondere maatregelen als beregening, infiltratie e.d. die lang niet overal toepasbaar zijn, heeft de boer bijvoorbeeld het droogterisico niet zelf in de hand. Dit geldt ook voor te veel
vocht, slechte structuur, bewerkbaarheid van de grond, beweidbaarheid van
grasland en soortgelijke risico's.
Zelfs als de boer door goede drainage, goed tijdstip en goede methoden van
grondbewerking of goed systeem van beweiding alles doet wat redelijkerwijze
van een goede boer verwacht mag worden, blijft een grote mate van onzekerheid over. Deze onzekerheid ontleent zijn aard in de eerste plaats aan de niet
te voorspellen weersomstandigheden, maar ook aan de per definitie beperkte
hoeveelheden arbeid en kapitaal die de boer binnen een bepaald bedrijf ter
beschikking staan.
Zowel de klimatologische als de bedrijfstechnische en bedrijfseconomische
begrenzing hebben op het ene bodemtype een geheel andere betekenis dan
op het andere. Beide dienen in de waardering van de bodemtypen tot uiting
te komen. Een nader onderzoek naar de kwantitatieve betekenis van een en
ander is noodzakelijk (zie ook Dewez, 1954).
Andere facetten die waarschijnlijk in de praktijk meer invloed op de waardering van de gronden hebben dan wel eens gedacht werd, zijn de kwaliteit
van het produkt en de kosten die men op een bepaald bodemtype moet aanwenden om een bepaalde hoeveelheid produkt binnen een bepaalde bedrijfsgrootte en bedrijfstype te verkrijgen. Onderzoek naar deze beide is gaande.
De schakering of relatieve oppervlakte van de gronden is een zeer moeilijk
te onderzoeken factor. Dat zij van zeer veel belang is voor het bedrijfstype en
de bedrijfsstijl in een bepaalde streek kan aan eenvoudige voorbeelden vastgesteld worden (Vink, 1957a).
De hieronder te behandelen bodemgeschiktheidskaarten voor akker- en
weidebouw werden gebaseerd op de zg. Nebokaart, d.i. de Bodemkaart van
Nederland op schaal 1 :200.000 (zie Pons, 1955). Bij regionale classificaties
zijn vaak nog min of meer exacte gegevens beschikbaar die ter kwantificering gebruikt kunnen worden. Ook de meer gedetailleerde bodemkaarten
lenen zich daartoe beter. Voor de hier te behandelen classificatie werd een
geheel empirische werkwijze gevolgd. Daarbij werd allereerst een beoordelingsschaal, zowel voor akkerbouw als voor weidebouw, opgesteld. Nadat
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alle gekarteerde bodemeenheden aan de hand van deze schaal gekwalificeerd
waren, werden hieruit verschillende landbouwgeschiktheidskaarten samengesteld. Deze landbouwgeschiktheidskaarten zijn te beschouwen als samenvattingen, telkens weer voor een bepaald doel, van de eenmaal opgestelde
beoordelingen.
2. D E BEOORDELINGSSCHAAL
a. Algemeen
De rol die de beoordelingsschaal (zie tabel 1) speelt ten opzichte van de
b~dem~eschiktheidskaart
kan gelijk gesteld worden aan de rol die de bodemclassificatiespeelt ten opzichte van de bodemkaart. Zowel beoordelingsschaal
als bodemclassificatieschema zijn indelingsschema's die de meest karakteristieke punten van de ,,populatie" van bodemeenheden belichten. De bodemclassificatiedoet dat al naar het gekozen systeem, uit een oogpunt van bodemmorfologie of bodemgenese. De beoordelingsschaal in de bodemgeschiktheidsclassificatie doet dat vanuit het ingenomen standpunt van toepassing
(akkerbouw, weidebouw, tuinbouw, cultuurtechniek).
Deze karakteristieke punten komen in het algemeen niet in grote oppervlakten onvermengd voor. De bodemkaart resp. de bodemgeschiktheidskaart
geven daarom steeds min of meer complexe oppervlakken als eenheden aan
(zie tabel 2,3 en 4). De beoordelingsschaal geeft een eerste poging in de richting van wat in ander verband als ,,classificatieraam" is aangeduid. Beide
zijn schema's die zich enigszins distanciëren van het oppervlaktebeeld dat op
de bodemgeschiktheidskaart wordt vastgelegd. In principe zijn zij daardoor
ook niet aan een bepaalde kaartschaal gebonden. Maar wel zal men bij meer
gedetailleerde beschouwing van de bodemeenheden, dus bij kaarten op
grotere schaal ( l : 10.000, 1 : 25.000) behoefte hebben aan een meer verfijnde beoordelingsschaal dan bij het opstellen van kaarten op kleine schaal
(1 : 200.000).
De in tabel 1 weergegeven beoordelingsschaal draagt sterk het karakter van
zijn empirische ontstaan. Bij de opzet hiervan werd aanvankelijk een beoordeling van de geschiktheid voor bouwland in 10 punten mogelijk geacht
(nos. 1 t/m 10), terwijl daarnaast alle bodemeenheden op hun eigenschappen
voor grasland beoordeeld zouden worden in een uit 9 punten bestaande
schaal (letters a t/m j). Naarmate de verschillende bodemeenheden door de
karteringsleiders ieder in hun gebied aan beoordeling onderworpen werden,
bleek uitbreiding van de schalen gewenst, zodat ten slotte het hierbij gegeven
beeld ontstond.
Zodoende werd een zo goed mogelijke karakterisering van de bodemeenheden verkregen, gebaseerd op de schaal van de bodemkaart en de aanwezige kennis. I n vele provincies werd daarbij waardevolle hulp verkregen
van de Rijkslandbouwconsulentschappen en andere plaatselijke deskundigen.
In tabel 1B is een voorbeeld van provinciale beoordeling weergegeven.

TABEL
1. A. Beoordelingsschaal v a n de Nebobodemeenheden
Table 1. A. Scale of qualifcation of the Nebo soil-units.
(n.a.v. Subcommissievergaderingen 1413 t / m 1713-'55)
(according to subcommission sessions from 1413 to 1713255)

1 ) Bouwland/Arable land
1.
Geschikt voor uitgebreide, ,,zwarey' vruchtwisseling.
Suitablefor extensive crop rotation with wheat asprinc$al cereal crop.
2.
Geschikt voor beperkte, ,,zwarey' vruchtwisseling.
Suitablefor restricted crop rotation with wheat asprinc$al cereal crop.
3.
Geschikt voor zeer beperkte, ,,zwarey' (meestal zeer goede produkties v a n tarwe
vruchtwisseling
e n suikerbieten).
(generally very goodyields of wheat and sugarSuitablefor very restricted crop rotation
beek).
with wheat as princ$al cereal crop)
3a. Alleen geschikt voor graanbouw.
Only suitable for cereals.
3 b l . Alleen geschikt voor graanbouw e n enkele zaadgewassen.
Only suitable.for cereals and some seed crops.
3b2. Geschikt voor tarwe, aardappelen e n handelsgewassen; matig geschikt (riskant)
voor erwten e n bonen; weinig geschikt (te droog) voor suikerbieten.
Suitablefor wheat, potatoes and market crops, moderately suitable (hazardous) for peas and
beans, poorly suitable (too dry) for sugarbeets.
3b3. Matig geschikt voor tarwe, gerst e n haver; g.eschilct voor rogge, vroege handelsgewassen (zaaduien, pootaardappelen) ; matig geschikt voor bonen; weinig geschikt voor suikerbieten, consumptie-aardappelen en erwten ( t e droog).
Moderately suitable for wheat, barley and outs, suitable for rye, early market crops (seed
onions, seed potatoes), moderately suitable for beans, poorly suitable for sugarbeets, edible
potatoes and peas (too dry).
3cl. Geschikt voor d e meeste gewassen, echter matig geschikt voor kalibehoeftige
- -gewassen, zoals : vlas, bewaäraardappelen, e r w t e n e n bonen.
Suitable for most crops, however moderately suitable for potassium-requiring crops as: jîax,
store potatoes, peas and beans.
3c2. Geschikt voor d e meeste granen, echter hoogstens matig geschikt voor tarwe;
matig geschikt voor suikerbieten, voederbieten e n koolzaad; ongeschikt voor de
meesteandere gewassen.
Suitablefor most cereals, however at most moderately suitable for wheat; moderately suitable
for sugarbeets, mangolds and coleseed; unsuitablefor most other crops.
Weinig geschikt voor wintergranen; geschikt voor zomergranen; matig geschikt
voor suikerbieten, voederbieten e n koolzaad; ongeschikt voor d e meeste andere
gewassen.
Poorly suitable for winter cereals, suitablefor summer cereals, moderately suitablefor sugarbeets, mangolds and coleseed, unsuitablefor most other crops.
Geschikt voor uitgebreide, ,,lichte" vruchtwisseling.
Suitablefor extensive crop rotation with rye as principal cereal crop.
Geschikt voor beperkte, ,,lichte" vruchtwisseling ( R H A V I C , iets droog).
Suitable for limited crop rotation with rye as princ$al cereal crop ( R H AVK, somewhat dry).
Geschikt voor droge, beperkte, ,,lichte9' vruchtwisseling ( R H A ) .
Suitablefor dry limited crop rotation withe . asprincipal cereal crop ( R H A ) .
Geschikt voor natte, ,,lichte3' vruchtwisseling ( H A B , zomergewassen).
Suitablefor wet crop rotation with rye as princ$al cereal crop ( H A B , summer crops).
Geschikt voor zeer beperkte, droge, lichte vruchtwisseling ( R Ao f R H ) .
Suitablefor very limited dry crop rotation with rye as$rinc$al cereal crop (RA or W ) .
Ongeschikt voor bouwland (te nat enlof t e zwaar).
Unsuitablefor arable land (too wet andlor too heavy).
Onderverdeling: a. t e nat (meestal zand o f veen),
too wet (mostly sand or peut),
Subdivision:
b. te zwaar,
too heavy,
c. t e nat e n t e zwaar,
too wet and too heavy,
cl. t e slechte structuur (knippig)
structure too bad (sticky).

]
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.

10.

T e droog voor bouwland.
Too dry for arable land.
V o o r verklaring v a n de termen, zie hieronder.
For explanation of terms used see under-neath.
A Aardappe1enlPotatoe.s
B Suiker- e n voederbieten/Sugarbeets and mangolds
H HaverlOats
K KunstweidelLevs
R RoggelRye
V Voederbieten1Mangolds
r

d

2 ) GraslandlPastures
Hieronder wordt alleen blijvend grasland verstaan. De kunstwei (IC) is bij het bouwland gerekend.
Only permanent pastures are mant. Leys ( K )are included among arable land.
a.
Geschikt voor grasland met goede produktie e n goede groei gedurende het gehele
jaar.
Suitablefor pastures with goodyklds and good growth the year round.
b l . Geschikt voor grasland met goede produktie, maar matige zomerdepressie.
Suitable for pastures with good yields but with moderate summer depression.
b2. Geschikt voor grasland met goede produktie, maar sterke zomerdepressie.
Suitablefor pastures with goodyields but with heavy summer depression.
c l . Geschikt voor grasland met matige produktie e n matige zomerdepressie.
Suitablefor phtures with moderateyields and moderate summer depression.
c2. Geschikt voor grasland met matige produktie en sterke zomerdepressie.
Suitable for pastures with moderateyields and heavy summer depression.
d l . Geschikt voor grasland met goede produktie en laat in het voorjaar, geen o f nauwelijks zomerdepressie.
Suitable for pastures with good yklds and late in spring, no or hardly any summer depression.
Idem, met matige produktie.
Ditto, with moderateyields.
Geschikt voor grasland met matige tot goede produktie, laat, meestal i n de herfst
nat, met sterke zomerdepressie.
Suitable for pastures with moderate to good yields, late, mostly wet in autumn, with heavy
summer depression.
Grasland met slechte tot matige groei (produktie) e n sterke zomerdepressie.
Pastures with bad to moderate growth (yields) and heavy summer depression.
Geschikt voor grasland, echter zeer nat e n daardoor weinig stevige zode, vaak zeer
goede groei en produktie (variant d l met slappere zode).
Suitableforpastures,however very wet cauiing a rather un$m sward, often very goodgrowth
andyields (variant dl with a weaker sward).
f l . Beweidbaar.
Pasturable.
f2. Niet o f slecht beweidbaar, maar goed hooiland.
Non- or badly pasturable, but good meadow-land.
T e droog voor grasland.
g.
Too dry for pastures.
h.
T e nat voor grasland (hoogstens matig hooiland).
Too wetfor pastures (at the most moderate meadow-land)
T e zout voor grasland.
j
Too saliferousfor pastures.

.

Verklaring van de termen voor beoordeling v a n de gronden volgens de Nebo-landclassificatie.
Explanation of the termsfor the alipraisal of the soils according the JVebo-landclassijication.
,,Zware1' vruchtwisseling
Vruchtwisseling met tarwe als voornaamste graangewas.
Crop rotation with wheat as firincipal cereal crop.
Uitgebreide, ,,zware'1 vrucht- Alle gewassen van de goede kleigronden, dus behalve tarwe
wisseling.
e n suikerbieten, o.a. ook: vlas, erwten, blauwmaanzaad,
ev. cichorei, enz., dus gronden zonder beperkingen.
Extensive crop rotation with
Al1 crops of the good clay soils, so in addition to wheat and sugalwheat as principal cereal trot.
beets a.0. also:JIax,peas, blue maw seed, evt. chicory, etc., thus sozls
without limitations.

Beperkte, ,,zware1' vruchtwisseling.
Limited crop rotation with
wheat as principal cereal crop.

Voornamelijk goed geschikt voor tarwe en suikerbieten,
weinig mogelijkheden voor handelsgewassen.
Generally wel1 suitable for wheat and sugarbeets, smal1 use capabilities for market mops.

Zeer beperkte, ,,zware9'
vruchtwisseling.

Alleen geschikt voor graanbouw (3a), of geschikt voor bepaalde gewassen van de kleigronden (3b), zoals bijv. op
bepaalde kattekleigronden, waar tarwe het slecht doet en
gerst niet mogelijk is.
Very limited ofop rotation with
Only suitable for cereal growing (3a) or suitable for specijîc mops
wheat as principal cereal crop.
of the clay soils (36) e.g. certain ,,katteklei" soils on wlzich wheat
grows bad& and barley growing is impossible.
,,LichteH vruchtwisseling.
Vruchtwisseling met rogge als voornaamste graangewas.
Crop rotation with rye as principal cereal mop.
Uitgebreide, ,,lichte9' vrucht- Alle gewassen van de goede zandgronden en tevens met
redelijk succes tarwe en suikerbieten.
wisseling.
Al1 crops of the good sand soils and at the Same time wheat- and
Extensive crop rotation with rye
sugarbeet growing with reasonable succes.
as principal cereal crop.

Limited crop rotation with
rye as princ@al cereal crop.

Alle gewassen van de zandgronden, inclusief raaigraskunstweide (R: rogge, H: haver, A: aardappelen, V: voederbieten, I<: raaigraskunstweide).
Al1 crops of the sand soils including rye grass leys (R: rye, H: outs,
A: potatoes, V: mangolds, K: rye grass leys).

Droge, beperkte, ,,lichtem
vruchtwisseling.
Dry limited crop rotation with
rye as principal cereal crop.

De rogge-haver-aardappelengronden, weinig of matig geschikt voor raaigraskunstweide en voederbieten.
Rye-outs-potatoes soils, poorly or moderately suitable for rye grass,
leys and mangolds.

Natte, beperkte, ,,lichteH
vruchtwisseling.
Wet limited crop rotation with
rye as princ$al cereal crop.

De zomergewassen van de zandgronden. Dus in het algemeen in de winter te nat voor rogge.
Sumnzer crops of the sand soils. Thus in winter generally too wet
for rye.

Beperkte, ,,lichtey'vruchtwisseling.

Zeer beperkte, droge, ,,lichtey' Alleen rogge, of eventueel nog met matige geschiktheid
vruchtwisseling.
voor haver of aardappelen (ook de gronden, waarop regelmatig nog rogge en lupinen verbouwd worden, resp. rogge
en mais).
Only rye, or moderately suitable for oats or potatoes (also soils on
Very limited dry crop rotation
~ i t rye
h as a principal cereal crop. which
and lupin, resp. rye and maize are still regularly grown) .
Groep 3c (3~1,3c2, 3 ~ 3 ) .

Dit zijn de kalifixerende gronden uit rivierklei en estuarium; 3c2 en 3c3 hebben bovendien een betrekkelijk ongunstige structuur, die niet aan verwaarlozing toegeschreven
kan worden; 3cl is bijna gelijk aan 1.
Potassiumjxating river clay- and estuarine soils; moreover 3c2 and
3c3 have a relatively unfavourable structure not originating from
neglect; 3cl almost equals I .

b. De geschiktheid voor bouwland
De beoordeling van de geschiktheid voor bouwland is zoveel mogelijk ingesteld op bepaalde typen van vruchtwisselingen. Hoewel de moderne ,,landbouwtechniek" maakt dat de vruchtopvolgingsschema's niet meer zo streng
zijn als honderd jaar geleden (Staring, 1864; Minderhoud, 1927), blijft de
vruchtwisseling nog steeds een van de meest karakteristieke factoren in de
akkerbouw. De beoordeling van de grond wordt zodoende ook in zijn betekenis op langere termijn, met veranderend rendement voor de verschillende gewassen, benaderd. Een grond met vele mogelijkheden zal onder alle omstan119

TABEL
1. B. Voorbeeld van een provinciaal beoordelingstabel
Table l. B. Example of a provincial qualiJication table.

Nebocijfer
(bodemeenheid)
Nebo number
(soil unit)
202
203
2041204g
204bc
204h
205
208
2 10
211
2 12
2 17c/d
2 19~12
19cg
221c/221cg
22%
232
234
234bc/d
234bc/dg
235
235bc/d
235e

)

Waardering
voor bouwland :
Appraisal for
arable land
9a
9a/7
9a/7
9a/7
9a/7
9a
5/6/17
6/5//9a/7
4/6/5//ga/7
6/5//9a/7
516
515
6

516
8/10
6
1018

Grasland
Pastures
f l/dl
bl/dl/fl
bl/dl/d2
bl/dl
e
f l/h

I11
I1
I11
I11
I11
I11

$E
$/l
g/c//b2/bl
g/e//bl/dl
de
?de
de

;!;//I1
I1
III//II
I11
111
I11
111
I11
I11
I11
I11
I11
I11

f2
eb
e/b2
g
e/g
g

Opmerkingen
Remarks
I

= prima veevoederkwaliteit
superiorfodder
quality
11 = goede veevoederkwaliteit
good fodder
quality
I11 = matige veevoederkwaliteit
moderate fodder
quality

digheden rendabele teelten kunnen dragen. Een grond met zeer goede, maar
sterk gespecialiseerde, teeltmogelijkheden geeft een veel grotere economische
kwetsbaarheid.
In tabel IA staan de gebruikte termen voor vruchtwisselingen gedefinieerd.
Deze terminologie heeft geen andere betekenis dan het hanteerbaar maken
van de bedoelde complexen gewassen, die op bepaalde gronden en binnen bepaalde bedrijfstypen als een samenhangend geheel beschouwd kunnen worden. Bij de onderverdelingen werd de behoefte gevoeld om bepaalde gewassen afzonderlijk te noemen ter typering van de mogelijkheden. Er is niet gestreefd naar het volledig in beschouwing nemen van alle gewassen die weleens verbouwd worden. I n principe is zoveel mogelijk rekening gehouden
met de lijst van kengewassen, opgesteld door de Werkgroep Landclassificatie,
t.w.: rogge, haver, zomergerst, tarwe, aardappelen, voederbieten, suikerbieten, groene erwten, vlas.
De beoordeling van de gekarteerde bodemeenheden is, zoals gezegd, geheel empirisch geschied. Achteraf werd echter de behoefte gevoeld om het
verband van deze beoordeling met het verloop van enkele belangrijke eigenschappen van de bodem te beschouwen. I n onderling overleg met de karteringsleiders werden daarom een tweetal grafieken opgesteld, waarin enige
ruwe correlaties zijn weergegeven (fig. 1). Deze correlaties berusten evenals
de gehele beoordelingsschaal op algemene tendensen, die in vele gevallen
aanwezig zijn. Zij maken geen aanspraak op nauwkeurigheid, algemene geldigheid ofvolledigheid. In het bijzonder geldt dit ook voor het aantal van de

weergegeven factoren. Er is slechts een greep gedaan uit de bij de kartering
zowel voor de Nebokaart als voor andere doeleinden algemeen geconstateerde eigenschappen. De verschillende punten uit de beoordelingsschaal worden
hierdoor echter min of meer in hun onderling verband geplaatst.
Dit is ook daarom nuttig, omdat uit de grafieken volgt, dat de nummering
van de schaal geen absolute rangorde inhoudt. Weliswaar hebben de als
beter beschouwde bodemtypen in het algemeen een lager cijfer, met cijfer l
voor de beste akkerbouwgronden, maar uitdrukkelijk dient vooropgesteld,
dat de nummering slechts als hanteerbare codering werd ingevoerd, waarbij
geen rangorde bedoeld werd.
c. De eigenschappen voor grasland
De juiste aanduiding van de betekenis die de bodemtypen voor gebruik als
blijvend grasland hebben, biedt in vele gevallen grote moeilijkheden. I n zeer
grote trekken speelt de potentiële brutoproduktie hierbij een rol. Bedrijfstype
en bemestingsbeleid zijn in de praktijk echter zo gevarieerd, dat een verdere
onderverdeling op grond van de brutoproduktie van het grasland niet doelmatig zou zijn.
Een tweede wijze van beschouwing is de botanisch-landbouwkundige, zoals
door De Vries en De Boer C.S. (1949) toegepast. Deze berust ten dele op de
meer tijdelijke eigenschappen van bemesting en verzorging, maar ten dele op
de invloed die de bodemtypen op de grasgroei hebben. De correlatie van de
laatstgenoemde facetten van de botanische graslandkartering met de resultaten van de bodemkartering is dan ook vaak zeer goed (De Boer en Pons,
in voorbereiding).
Er zijn echter nog andere facetten van de graslandexploitatie, die sterk
door het bodemtype beïnvloed worden en die bij de tot dusver gevolgde
methoden vaak slecht tot hun recht komen.
Dit zijn:
I. de verdeling van de groeiperioden over het groeiseizoen,

2. de aard van de zode (beweidbaarheid),
3. de veevoederkwaliteit.
Bij het vervaardigen van landbouwgeschiktheidskaarten in enkele weidegebieden werd, in het bijzonder in samenwerking met Dr. Ir. J. C. F. M.
Haans, Dr. L. J. Pons en Ir. J. van der Linde, de overtuiging gekregen dat de
gebruikte empirische beoordelingswijze zich meer in het bijzonder leent voor
het geven van een globale indruk van deze drie facetten.
De in tabel 1 weergegeven beoordelingsschaal voor blijvend grasland is
hiervan het resultaat. Ook voor deze schaal geldt uiteraard, hetgeen reeds
hierboven werd betoogd, dat nadere kwantificering noodzakelijk is. Er is
echter zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande praktijkervaring,
zodat naar onze mening ook hier een stuk ,,gesystematiseerde boerenervaring"
is neergelegd. Figuur 2 geeft de analyse van deze zeer globale beoordeling,
zoals reeds hierboven besproken werd.
Ook hier geldt weer, dat geen absolute rangorde gegeven kan worden. Het
zal vaak van het bedrijfstype en van de voorkeur van de boer afhangen, aan
welk bodemtype in een bepaald bedrijf meer waarde gehecht wordt. Zo zal
een boer die veel grasland met late groei maar zonder zomerdepressie heeft,
een enkel stuk grond met goede voorjaarsgroei maar sterke zomerdepressie
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Fig. 2. Analyse van de Nebobeoordelingsschaal.
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bijzonder hoog waarderen, terwijl ook het omgekeerde het geval zal kunnen
zijn. I n het algemeen zullen de bodemtypen die met a. gewaardeerd worden
als de beste beschouwd moeten worden.
Vertrapping van een weinig stevige zode in grasland kan ten dele aan een
minder goede exploitatie geweten worden. Gronden die hiertoe bijzondere
neiging vertonen, zullen echter ook bij goede exploitatie gevoelig blijven en
bijvoorbeeld in zeer natte jaren een ongunstige verhouding tussen bruto-grasproduktie en netto-opbrengst vertonen. Bovendien kan een eenmaal vertrapte zode zijn ongunstige invloed nog vele jaren laten gelden. De niet-beweidbare kragge-hooilanden zijn extreme gevallen.
De veevoederkwaliteit is een begrip dat vaak aan vooroordeel van de zijde
van de boeren is toegeschreven. Na overleg met verschillende deskundigen
op dit gebied hebben wij echter gemeend, dat het verantwoord was, een
uiterst globale karakterisering van dit in de praktijk telkens weer opduikende
verschijnsel te geven (zie tabel IB). Dat ook door anderen in deze richting
wordt gezocht, bewijst de publikatievan Brandsma (1954). De aanduiding in
onze beoordeling van de bodemtypen bedoelt niet meer dan het probleem in
zijn landelijke omvang te stellen.
Wat de gebruikte indeling in drie groepen met verschillende veevoederkwaliteit betreft, kan gezegd worden (Haans, 1956) dat in groep I, zeer goede
veevoederkwaliteit, devanouds bekende fokgebieden liggen. De praktijk acht
hier opfok van jongvee en vetweiderij bij uitstek op zijn plaats. De indruk bestaat dat ook wat de melkproduktie betreft het rendement per voedereenheid
van het gras groter is.
Groep I1 wordt beschouwd als behoorlijk geschikt voor de hierboven genoemde doeleinden. Vele van de nieuwere fokgebieden liggen op de met dit
cijfer gekarakteriseerde bodemeenheden. De topprestaties die in de eerste
groep behaald worden, schijnen hier weliswaar soms ook te gelukken, echter
met meer moeite en kosten en vaak ook in financieel opzicht met groter
risico.
Groep I11 zou volgens het praktijkoordeel die gronden omvatten, waarop
weliswaar zeer goede melkprodukties mogelijk zijn, maar waar zowel opfok
als vetweiderij meer moeilijkheden opleveren. In extreme gevallen kunnen
hier diverse ziekteverschijnselen optreden. Een groot deel hiervan is wellicht
te verhelpen, maar dan blijft de kans, dat de moeite en kosten die hiermee gepaard gaan dit minder lonend maken, dan wel dat aan de capaciteiten van de
boer zulke hoge eisen gesteld worden, dat dit slechts voor de ,,artiesten" is
weggelegd, maar dat dit van normale goede boeren niet meer verwacht mag
worden.
De geschiktheid voor gebruik van de gronden als kunstweide werd in onze
beschouwingen niet opgenomen. I n regionale classificaties wordt hieraan
vaak meer aandacht besteed. I n principe is dit ook op basis van de Nebokaart nog wel, zij het globaal, mogelijk. I n eerste instantie meenden wij ons
echter tot het blijvend grasland te moeten beperken.
3. V E R S C H I L L E N D E LANDBOUWGESCHIKTHEIDSKAARTEN
O P BASIS VAN DE N E B O K A A R T

Een bodemgeschiktheidskaart moet gezien worden als een samenvatting van
de bodemkaart voor een bepaald doel. Dit doel kan meer of minder beperkt

zijn. Aan de hand van de beschikbare gegevens kan dan nagegaan worden,
welke classificatieuitvoerbaar is en zoveel mogelijk aan het doel beantwoordt.
Als eerste beperking hebben wij gesteld, dat slechts de bodemgeschiktheidskaarten voor akker- en weidebouw, ook genoemd landbouwgeschiktheidskaarten, tot ons terrein behoren. Echter zijn, op grond van de gegevens zowel
als van het gevraagde, ook hierin nog vele verschillende indelingen mogelijk.
Wat de gegevens betreft kan allereerst onderscheid gemaakt worden tussen
de Nebokaart in het stadium D (Kladkaart op schaal 1 : 100.000) die medio
1955, voor intern gebruik ter beschikking kwam met een voorlopige legenda
van ongeveer 300 punten, en de definitieve Nebokaart, vereenvoudigd tot
een legenda van ruim 100 punten, die medio 1956 in een bewerkbaar stadium
kwam (stadium E). Eerstgenoemde kaart leent zich in het bijzonder voor gebruik op provinciaal niveau, aangezien de bodemkundige correlatie nog niet
geheel ten einde was. Hij heeft het voordeel van de meer gedetailleerde indeling waardoor provinciale problemen vaak beter tot hun recht komen.
Bovendien was hij ruim een jaar eerder beschikbaar. De vereenvoudigde
Nebokaart leent zich beter voor een landclassificatie op landelijk niveau
door zijn meer uitgebalanceerde bodemkundige legenda.
De volgende typen van landclassificatie werden tot dusverre op basis van
de Nebokaart ontworpen.
I. Op basis van de Nebokaart stadium D ( l : l00.000, medio 1955) :
I.1. uiterst globale landclassificatie schaal l : 100.000 voor akkerbouw (zie
tabel 2), alle provincies (t.b.v. de Werkgroep Ruilverkaveling) ;
1.2. enkele provinciale landbouwgeschiktheidskaarten, schaal 1 : 100.000
(voorbeeld zie De Smet, 1957 en tabel 3).
11. O p basis van de Nebokaart, stadium E (vereenvoudigd, publikatie
schaal 1 : 200.000) :
11.I. ontwerp van landclassificatie Nebo-A [zie tabel 4), een voorstudie voor
de te publiceren landelijke bodemgeschiktheidskaart voor akker- en
weidebouw ;
11.2. een landclassificatie in 3 klassen van West-Nederland t.b.v. de Rijksdienst voor het Nationale Plan.
Van deze 4 kaarten heeft 1.1. alleen statistische waarde. O m deze tot
uiting te brengen zijn bij wijze van experiment normatieve bouwplannen en
opbrengsten geconstrueerd. Het resultaat was zoal niet bevredigend dan toch
belangwekkend (zie Deelrapport van de subgroep Landbouw van de Werkgroep
Ruilverkaveling).
1.2. omvat classificaties van verschillende provincies met de bedoeling de
bestaande landbouwproblemen van bodemkundige kant te belichten. Met
opzet en toepassing van deze classificaties wordt geëxperimenteerd.
11.1. zal t.z.t. in een afzonderlijke publikatie nader omschreven worden.
Bij wijze van voorbeeld wordt hier een ontwerp voor de legenda gepubliceerd. Het is niet onmogelijk dat de definitieve classificatie zowel wat tekst als
wat indeling betreft, hiervan nog zal afwijken.
11.2. is sterk toegespitst op de hoofdlijnen die als basis kunnen dienen ter
discussie met stedebouwkundigen. Naast de bodemgeschiktheidskenmerken
voor akker- en weidebouw zijn hier ook de belangrijkste tuinbouwgegevens
in verwerkt (zie Pijls en Hulshof, 1953 en 1955).

TABEL
2. A. Uiterst globale landclassificatie voor akkerbouw op basis van de Nebokaart

schaal 1 :100.000
Table 2. A. Extremely rough landclassffcationfor arable land based on the Nebo map scale 1: 100,000
(voorbeeld van indeling)
(examble of classffication)

Klasse 1 - Overwegend geschikt voor akkerbouw met een uitgebreide zware vruchtwisseling (geen beperkingen), eventueel plaatselijk droogtegevoelig.
- Predominantly suitable for arable land with an extem've mop rotation with wheat as
Class l
principal cereal crop (no limitations), eventually locally drought-susceptible.
Klasse 2 - Overwegend geschikt voor akkerbouw met een vrij ruime zware vruchtwisseling, maar of door structuur, of door zwaarte, of door profielstoringen minder
geschikt voor een aantal meer gevoelige gewassen (vlas, cichorei, blauwmaanzaad, erwten en bonen).
- Predominantly suitablefor arable land with afairly extem've mop rotation with wheat as
Class 2
princzpal cereal erop but less suitable for a number of more susceptible mops (Jlax,chicory,
blue maw seed, jeas, beans) owing to unfavourable strwture, clay content or disturbancesin
the profile.
Klasse 3 - Slechts geschikt voor een beperkt aantal gewassen uit de ,,zwarewvruchtwisseling, meestal t.g.v. veelzijdige beperking.
Class 3
- Only suitablefor a limited number o f crojs o f the crop rotation with wheat asprincipal
cereal crop, mostly owing to multiple limitations.
Klasse 4 - Overwegend geschikt voor akkerbouw met een uitgebreide ,,lichtey' vruchtwisseling, doch t.g.v. de complexe aard van de bodemeenheden plaatselijk
beperkingen.
Class 4
- Predominantly suitable for arable land with an extensive crop rotation with rye as princ@al cereal crop, however locally with limitations owing to the comjlex character o f the
soil units.
Klasse 5 - Overwegend geschikt voor de volledige, normale zandvruchtwisseling (rogge,
haver, aardappelen, voederbieten), doch t.g.v. de complexe aard van de
bodemeenheden plaatselijk beperkingen.
Class 5
- Predominantly suitable for total normal crok rotation on sand soils (rye, outs, potatoe.
mangolds), however locally with limitations owing to the complex character o f the sozl
unzts.
Klasse 6 - Uitsluitend geschikt voor de teelt van rogge, haver en aardappelen en een
aantal nevengewassen van de zandgronden (hoogstens plaatselijk matig geschikt voor suikerbieten enlof voederbieten).
Class 6 - Exclusively suitable $r growing o f rye, outs and potatoes and a number of subsidiav
crops of the sand soils (at the most locally moderateb suitable for sugarbeets andlor
mangolds)
Klasse 7 Overwegend natte gronden met zeer beperkte mogelijkheden voor akkerbouw
(vnl. zomergewassen), plaatselijk te nat.
G'lass 7
- Predominantly wet soils with very limited use capabilities $r arable land (principalb
summer crops), locally too wet.
Klasse 8 - Overwegend zeer droge gronden met zeer beperkte mogelijkheden voor akkerbouw (vnl. rogge).
Class 8 - Predo.minantly very dry soils with very limited use capabilities $r arable land (principal0 rye)
Klasse 9 - Overwegend ongeschikt voor akkerbouw (te nat enlof te zwaar).
C h s 9 - Predominantly unsuitable for arable land (too wet andlor too heavv).
Klasse 10 - overwegena te droog"voor akkerbouw (hoogstens plaat&íijk min of meer geschikt voor rogge enlof aardappelen enlof zaadteelt van serradella en lupinen).
Class 10 - Predominant1 too dry for arable land (at the most more or less suitable for rye andlor
pntatoes a n d b seed-growing o f serradella and lupins).

-

.

TABEL
2. B. Normatief bouwplan op basis van de uiterst globale landclassificatie.
Table 2. B. Normative crop rotation plan based on the extremely rough landclassz~catwn.
(voorbeeld van indeling)
(example of dktribution)
Klasse
Class
Gewassen (in %)
Crops (in %)
Wintertarwe
Winter wheat
Zomertarwe
Summer wheat
Rogge
RY~
Zomergerst
Summer barley
Wintergerst
Winter barley
Haver
Oats
Mais
Maize
Mengsels van granen
Mixed cereals
Bonen
Beans

- per groep van provincies zijn hier percentages ingevuld.

- separate data (percentages) are given here for each group of provinces.

Opmerking: Uiteraard zijn bovengenoemde percentages sterk normatief en in hoofdzaak
bruikbaar bij statistische verwerking, Vooral de klassen 2 en 3 zijn sterk heterogeen.
Naturally the above mentioned percentages are strongly normatbe and generally for w e
Remark:
in statistical treatment. Especially classes 2 and 3 are strongly heterogeneous.

TABEL
2. C. Normatieve opbrengstcijfers op basis van de uiterst globale landclassificatie

.

(in ton/ha)
Table 2. C. Normativeyieldr based on the extremly rough 1andclassiJication ( i n tomlha).
(voorbeeld van indeling)
(example of dktribution)

Klasse
Class

l

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

Gewassen
Crops
Wintertarwe
Winter wheat
Zomertarwe
Summer wheat
- per groep van provincies zijn hier getallen ingevuld.
Rogge
- separate data are given here for each group of provinces.
RY~
Zomergerst
Summer barley
Wintergerst
Winter barley
Haver
Outs
Mais
Maize
Mengsels van granen
Mixed cereals
Bonen
Beam
Opmerking: De opbrengstcijfers zijn gerekend bij goede boeren bij zoveel mogelijk goede
ligging van de percelen. Uiteraard zijn de cijfers sterk normatief. Ten dele
zijn zij getoetst aan de gegevens van het Produktieniveau-onderzoek (30ste
percentiel van de hoogste opbrengst per vochtklasse en per gebied).. Ten
dele zijn zij gebaseerd op eigen gegevens, o.a. verkregen door besprekingen
met boeren en uit proefveldcijfers.
Remark:
Zbyieldjigures are calculatedjòr ablefarmers and an, as much as possible, favourable
situation of the lots. Naturally the jigures are strongly normative. They are partb
ckcked with .data of the Produktieniveau-investigatiom (30th percentile of the highest
yzeld per draznage class and per area). Partly they are based on authors' data obtazned
a.o. from discussiom with farmers and from sample plot data.

TABEL
3. Ontwerp voor een zeer globale landclassificatie voor akker- en weidebouw o p
provinciaal niveau.
Table 3. Preliminary draft for a very rough landclassijication for arable land and pastures on a
prouincial level.
(voorbeeld van indeling, zie ook De Smet, 1957)
( f o r example of diviswn, see also De Smet, 1957)
doorlby
Ir..T. M. M. v. D. BROEKC.S enland Dr. Ir. A. P. A. VINK
Provinciale
Klasse
Provincial
Class

Omschrijving
Description

Klasse 1

Gronden in het algemeen geschikt voor akkerbouw met een ruime vruchtwisseling: geschikt tot zeer geschikt voor blijvend grasland.
Class I
Soils generally suitable for arable land with an extensive crop rotation; suitable to very
suitable for permanent pastures.
Subklasse la Met normale bemestingseisen, zeer geschikt voor blijvend grasland.
Subclass l a
With normal fertilitation requirements, very suitable for permanent pastures.
Subklasse I b Een meer dan normale bemesting vragend ten gevolge van mineralogische
eigenschappen; geschikt voor blijvend grasland; riskanter dan de beste gronden van klasse 2.
Subclass I b
Asking a more than normaljèrtilitation because of mineralogicalproperties; suitable for
permanentpastures; more hazardous than most soils of class 2.
Klasse 2

Class 2

Klasse 3

Clars 3
Klasse 4

Class 4
Klasse 5

Class 5

Klasse 6

Class 6
Klasse 7
Class 7

Gronden waarvan de gebruikswaarde in de eerste plaats bepaald wordt door
de hellende topografie. I n het algemeen geschikt voor akkerbouw met ruime
vruchtwisseling, doch met beperkingen in de mogelijkheid van bewerking;
geschikt voor blijvend grasland. Voorzover de hellinggraad meer dan 8 %
bedraagt, weinig tot matig geschikt voor bouwland en grasland.
Soils of which the me capabilities are primariky determined by sloping topography. Generally suitable for arable land with extensive crop rotation, however with limited possibilities as regards tillage; suitable for permanent pastures. As far as the slope gradient
exceeds 8%, poorly to moderately suitable for arable land and pastures.
Gronden geschikt voor akkerbouw met een ruime vruchtwisseling, doch beperkingen t.o.v. enkele gewassen; grasland met matige zomerdepressie en
matige tot goede produktie.
Soils suitabb for arable land with an extensive crop rotation, but with limitations as
regards some crops; pastures with moderate summer depression and moderate to gocd
yields.
Natte gronden, geschikt voor blijvend grasland; weinig geschikt voor akkerbouw.
Wet soils, suitable for permanent pastures; poorb suitable for arable land.
Gronden, matig geschikt voor blijvend grasland, afhankelijk van de hoogteligging; meestal geschikt voor bouwland met een uitgebreide lichte vruchtwisseling met mogelijkheden voor vrij veel tarwe en suikerbieten.
Soils moderateb suitable forjermanent pastures, depending on groundwater level; mostly
suitable for arable land with an extensive crop rotation with rye as principal cereal crop
with possibilities for fairly much wheat and sugarbeets.
Gronden, weinig of matig geschikt voor blijvend grasland (sterke zomerdepressie); geschikt voor graanbouw, weinig tot matig geschikt voor de teelt
van hakvruchten en handelsgewassen.
SoQ oorly or moderately suitable fqr permanent pastures (strong summer depression);
suita lefor cereal growing, poorky suztablefor fallow crops and market crops.

B

Gronden, ongeschikt voor akker- en weidebouw.
Soils unsuitablefor arabb land andpastures.

TABEL
4. Ontwerp voor een Bodemgeschiktheidsclassificatie van Nederland, schaal
1:200.000.
Table 4. Preliminary draft of a Soil Suitability ClassiJicationof the Netherlands, scale 1:200,000.

Hoofdklasse BG : geschikt voor bouwland en voor weiland.
Major Class BG : suitable for arable land and pastures.
Klasse BG 1: met zeer ruime gebruiksmogelijkheden.
Class BG l : with uery wide use capabilities.
Klasse BG 2 : met ruime gebruiksmogelijkheden.
Class BG 2: with wide use capabilities.
Klasse BG 3 : met zekere beperkingen.
Class BG 3: with certain limitations.
Klasse BG 4: met beperkte gebruiksmogelijkheden.
Class BG 4 : with limited use cababilities.
Klasse BG 5: met zeer beperkie gebruiksmogelijkheden.
Class BG 5: with very limited use capabilities.
Klasse BG 6 : Krijtland complex.
Class BG 6: Chalk soil complex.
Klasse BG 7 : complex met beperkte gebruiksmogelijkheden.
Class BG 7: comblex with limited use cababilities.
Hoofdklasse GB : geshikt voor grasland i n vaak ook voor bouwland.
Maior class G B : suitable for bastures and often also for arable land.
O~lasseGB 1: met zeEerê beperkingen.
Class G B I: with certain limitations.
Klasse GB 2 : met beperkte gebruiksmogelijkheden.
Class G B 2: with limited we cababilities.
Klasse GB 3 : complex met beeerkte gebruiksmogelijkheden.
Class G B 3: complex with limited use capabilities.
Hoofdklasse B
: alleen geschikt voor bouwland.
Major class B
: suitable for arable land only.
Klasse B 1 : met betrekkelijk ruime gebruiksmogelijkheden.
Class B 1 : with rather wide use capabilities.
Klasse B 2 : met beperkte gebruiksmogelijkheden.
Class B 2 : with limited use capabilities.
Klasse B 3 : met zeer beperkte gebruiksmogelijkheden.
Class B 3 : with very limited use capabilities.
Hoofdklasse G : alleen geschikt voor grasland.
Major Class G : suitable for pastures only.
Klasse G l : geschikte gronden met stevige zode, maar gevoelig met betrekking tot
de waterhuishouding.
Class G l : suitable soils with stijf sod but with certain limitations as to hydrology.
Klasse G 2 : geschikte gronden ,,laatJ' in het voorjaar.
Class G 2 : suitable soils late in spring.
Klasse G 3 : geschikte gronden met slappe zode en gevoelig met betrekking tot de
waterhuishouding.
Class G 3 : suitable soils with weak sod and with certain limitations as to hydrology.
Klasse G 4 : gronden met wisselende geschiktheid.
Class G 4 : soils with varying suitability.
Klasse G 5 : matig geschikte gronden.
Class G 5 : mediocre soils.
Hoofdklasse O : ongeschikte gronden.
Major Class O : unsuitable soils.
Klasse O 1 : overwegend te droge gronden.
Class O l :predominantly too dry soils.
Klasse O 2 : overwegend te natte gronden.
Class O 2 :predominantly too wet soils.

4. B E T E K E N I S VAN D E
LANDBOUWGESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE

a. Algemeen
De Nebolandclassificatie is een duidelijk voorbeeld van ,,teamwork". Kennis
en inzicht van alle karteringsleiders en hun medewerkers werd hierbij zoveel
mogelijk uitgebuit. Dit gebeurde gedeeltelijk door ,,hearingsu die de Landclassificatiecommissie van de Stichting voor Bodemkartering met groepen
van karteringsleiders hield. Deze ,,hearingsv werden voorbereid en later
weer uitgewerkt, in talloze besprekingen in beperkte kring. Ten slotte werd
een en ander op een dienstvergadering besproken en voorlopig vastgesteld.
De kennis die de karteringsleiders ieder van hun gebied gekregen hebben,
hebben zij op hun beurt weer grotendeels te danken aan de door hun medewerkers aangedragen bouwstenen en aan de medewerking die zij van talloze
plaatselijke landbouwdeskundigen ondervonden.
b. 3Viveau
I n een vorige publikatie (Vink 1956a) wezen wij op de mogelijkheid, dat
verschillende niveaus voor de landclassificatie gehanteerd worden. In fig. 3
hebben wij een voorbeeld van dergelijke niveaus afgedrukt. Als niveau waarop wij de mogelijkheden van een grond beoordelen, kiezen wij in het algeZonder grondverbetering
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Fig. 3. Gebruiksmogelijkheden en verbeteringsmogelijkheden.
Soil and potential land use.

De letters C, D , E, F, G, H verwijzen naar de niveaus1zoals behandeld in de tekst (par.
4b), de niveaus A en B betreffen theoretische gevallen (zie Vink, 1956a), die in deze
publikatie niet behandeld worden.
T k e letters C, D, E, F, G, H refer to the levets, mentioned in bar. 4b, levels A and B giue theoretica1
cases (Vink, 1956a), not mentioned M tkis artzcle.
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meen het niveau F: ,,goede boeren, bij goede ontsluiting en verkaveling en
bij de bestaande ontwateringstoestand." Ook voor de Nebolandclassificatie
is naar benadering van dit niveau gestreefd. Gezien de grote verschillen in
ontwateringstoestand bij gelijksoortige gronden in verschillende delen van
Nederland, hebben wij de neiging, de gunstigste ontwatering die in de
praktijk over min of meer grote oppervlakten van een bodemtype voorkomt,
als maatstaf te nemen. Dit betekent, dat daarmee in sommige streken niveau
E (zie fig. 3) benaderd wordt. Gezien de vele pogingen om de waterbeheersing voor verschillende gebieden te verbeteren, achten wij dit geenszins een
bezwaar.
De keuze van niveau F als voornaamste beoordelingsniveau geschiedde
omdat dit het beste peil is om de mogelijkheden van de bodem bij bestaande
landbouwstelsels te ijken en af te zonderen van andere factoren. Als studieobject en voor een algemene oriëntatie omtrent de landbouwkundige mogelijkheden is dit het meest geschikte niveau. Wat de verkaveling betreft, is dit
niveau niet concreet gedacht. Een uitspraak over de verkaveling die in een
bepaald geval optimaal is, behoort niet tot het terrein van de bodemkundige.
Men dient de verkaveling bij niveau F te zien alsof alle percelen direct aansluiten aan de bedrijfsgebouwen en een niet nader gepreciseerde gunstige
vorm en oppervlakte hebben. De concrete gevallen dienen van deze fictieve
positie afgeleid te worden.
Dit sluit echter het gebruik van classificaties op een ander niveau geenszins
uit. Zo zou voor de beoordeling van de huidige produktiviteit van een, bepaald gebied het niveau G (goede boeren bij de bestaande verkaveling) zeer
geschikt zijn. I n dit niveau spelen, behalve de bodemverschillen, ook verschillen van andere factoren, zoals verkaveling en ontsluiting, een rol. Deze
factoren behoren niet tot het terrein van de bodemkundige. I n teamwork
met andere deskundigen moet het echter mogelijk zijn om niveau G voor een
concreet geval te bepalen. Dit zou kunnen geschieden door het toepassen
van een aftrek, of het toepassen van een vermenigvuldigingsfactor op de
voor niveau F gevonden potentiële geschiktheid. Voor de bestudering door
de bodemkundige heeft niveau F het voordeel, dat deze vermenigvuldigingsfactor = 1 is, m.a.w. de factoren van verkaveling e.d. worden als constanten
gehanteerd.
Een ander niveau, dat in de toekomst steeds interessanter gaat worden, is
niveau C (zie fig. 3) dat de toestand na een herverkaveling of een ruilverkaveling nieuwe stijl benadert. Vooral ook de vergelijking van de niveaus C
en G zou van groot praktisch belang zijn. Wij denken hierbij o.a. aan de bepaling van het rendement van ruilverkavelingen en aan het verkrijgen van
een objectieve basis voor de kostenverdeling van dergelijke werken.
Het bepalen van niveau C kan slechts geschieden in nauwe samenwerking
met de cultuurtechnische onderzoeksinstellingen. Wij moeten immers aangeven welke de grootte en de betekenis van verschillende niet bodemkundige
factoren zijn, met name van:
verkaveling,
ontsluiting,
waterbeheersing,
grondverbetering.
Er zal nog veel onderzoek nodig zijn voordat een en ander kwantitatief
benaderd kan worden.

c. De kaart
De landbouwgeschiktheidskaart die bij de Nebokaart werd ontworpen (Nebolandclassificatie A, zie paragraaf 3, sub I.I.), is een van de vele samenvattingen die uit deze bodemkaart gemaakt kunnen worden. Hij geeft als
het ware een algemene interpretatie van de mogelijkheden die bepaalde
vruchtwisselingen in de verschillende gebieden van ons land hebben, voorzover dit bij de gegeven schaal van de bodemkaart is aan te geven. Als zodanig
geeft hij een bijdrage tot de algemene kennis van de Nederlandse gronden.
Voor bepaalde toepassingen zal deze kaart wellicht geschikt zijn, maar voor
vele andere niet. Zo zal voor bepaalde doeleinden de voorkeur worden gegeven aan een eenvoudiger schema van classificatie, met een kleiner aantal
klassen. I n die gevallen waarin deze vraag ons ,,in concreto" gesteld werd,
konden wij daaraan tegemoet komen (zie par. 3).
Ten onrechte wordt over de landbouwgeschiktheidskaart soms gesproken
als een ,,stap terug" ten opzichte van de bodemkaart. De bodemgeschiktheidskaart is een stap vooruit, echter in een bepaalde richting. Voor verschillende toepassingen is deze richting verschillend. Voor grondverbetering of
voor waterbeheersingsplannen is een bodemgeschiktheidskaart in geheel
andere richting nodig dan voor een inzicht in de bestaande landbouwkundige mogelijkheden van de bodemtypen.
Daarnaast staat de bodemkaart zelf, die voor ieder onderzoek steeds de
basis levert en waarop te allen tijde teruggegrepen moet kunnen worden.
d. Geschiktheid
Onder ,,geschiktheidn verstaan wij in het bovenstaande: ,,wat een goede
boer, bij goede verkaveling en ontsluiting, binnen het ter plaatse normale bedrijfstype en bij de daarbij behorende bedrijfsgrootte, geschikt noemt." O m
deze geschiktheid tot kwantitatieve grootheden te herleiden is de economie
onmisbaar. Echter kan ook de bodemgeschiktheidskaart zonder kwantificering praktische betekenis hebben. Deze ligt voornamelijk in de mogelijkheid om ligging en omvang van verschillende regionale problemen te bezien.
Dergelijke kaarten zouden van economisch standpunt als een ruwe taxatie
aangemerkt kunnen worden. Gezien de behoefte die er bestaat aan een beter
inzicht in de regionale problemen, menen wij dat het maken van dergelijke
oriënterende kaarten zeker nuttig is. Zij geven de bodemkundige een beter
inzicht in de betekenis van de door hem bestudeerde problemen. De nietbodemkundige kan uit deze kaarten een beter inzicht in de mogelijkheden
van de bodemkaarten krijgen.
Daarnaast bestaat echter de behoefte aan nadere kwantificering, zowel
natuurwetenschappelijk als economisch. Wat dit betreft, staan wij nog aan het
begin van ons onderzoek.
Bij de keuze van niveau F staat ons het doel voor ogen, de mogelijkheden
van de grond zelf in het gecompliceerde geheel van de landbouw tot zijn
recht te doen komen. Daarbij moet gezocht worden naar methoden die de
overige factoren niet verwaarlozen, maar deze wel op een zo aanvaardbaar
mogelijke wijze als constanten behandelen. Uitgaande van de aldus verkregen objectieve basis zullen daarna in een tweede fase, een of meer nietvan de
bodem afhankelijke constanten als veranderlijken genomen kunnen worden.
Zodoende komt men bijv. van niveau F naar niveau G. Deze tweede fase behoort niet tot de taak van de bodemkundige, al zal hij daaraan in bepaalde
gevallen door het geven van nadere toelichtingen kunnen meewerken.

5. S U M M A R Y

The article describes the problems encountered with in the production of
soil suitability maps for arable land and pastures, based on the new genera1
soil map of the Netherlands, scale 1 : 200,000. As sufficient experimental
data are not available, the suitability is estimated according to the genera1
knowledge and experience of the partychiefs of the Soil Survey Institute in
the various districts of the Netherlands.
The estimates are made according to a scale, developed in co-operation
with the partychiefs. Separate scales for arable land and for pastures were
made (table 1). For arable land the principal characteristicis the suitability for
various rotation systems. Figures 1,2 and 3 give estimates of the influence of
some soil characteristics on the estimates. They do not pretend to give more
than some genera1 tendencies. The scales do not give any kind of absolute
order of preference. The preference given to a certain suitability class depends
on the point under consideration. The suitability of various soil units for use
as pastures is partly determined by such factors as: growth periodicity, stiffness of the sod and fodder quality.
Various soil suitability maps were based on these scales. The four following
classifications are mentioned: 1.1. soil suitability map for arable land, for
each province, in 10 classes scale l : 100,000 (table 2)) 1.2. various provincial
classificationsto study the special provincial problems scale 1 : 100,000 (table
3 ;De Smet, 1957)) 11.1. genera1 soil suitability map of the Netherlands for
arable land and pastures (to be published on scale 1 : 200,000; table 4))11.2.
soil suitability map in 3 classes, of the Western-Netherlands, for general town
and country planning.
The landclassification project described is a typical demonstration of the
teamwork needed to study the suitability problems of soils.
I n paragraph 4 some genera1 problems of soil suitability classification are
discussed (see also Vink, 1956c and 1957b). The economic valuation should
be based on the soil suitability classification.
Afgesloten november 1956

Boer, Th. A. de en L. J. Pow: De Vijfheerenlanden. In voorbereiding.
Brandsma, S., 1954: Over de minerale bestanddelen en hun onderlinge betrekkingen in
weidegras van normale bedrijven. Meded. Landbouwhogeschool 54, 6, 245-309.
Dewez, W. J., 1954: Oogstzekerheid. Rede Wageningen.
Diepen, D. van en A. P. A. Vink, 1957 : Een voorlopige landbouwgeschiktheidskaart van de
Gemeente Heeze. Boor en Spade 8, 7-25.
Haam, J. C. F. M., 1956: Bodemgeschiktheidsclassificatie voor akker- en weidebouw van
Overijssel. Nota Stichting voor Bodemkartering no. 433 (niet gepubl.).
Minderhoud, G., 1927: Landbouwbedrijfsstelsels.Rede Wageningen.
Minderhoud, G,, 1953: Waardering van landbouwgronden. Rede Wageningen.
Pons, L. J., 1955: De bodemkaart van Nederland op schaal 1:200.000. Landbouwk. Tijdschr. 67,335-343.
Pijls, F. W. G. en J. A. Hulshof, 1953: Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaart van Noord-Holland. 's Gravenhage.
Pijls, F. W. G. en J. A. Hulshof, 1955: Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaart van Zuid-Holland. 's Gravenhage.
Rapport van de Werkgroep Ruilverkaveling (niet gepubliceerd). Deelrapport Sub-groep Landbouw.
Smet,L. A. H. de, 1957: Het bouwplan op verschillende bodemtypen van de zeekleigronden.
Landbouwk. Tijdschrift 69, 326-332.
Sturing, W. C. H., 1864: Landbouwstelselsin Nederland. Tijdschrift v. Volksvlijt (overdruk).
Vink, A. P. A., 1955: Landclassificatie. Landbouwk. Tijdschr. 67, 377-389.

134

Vink, A. P. A., 1956a: De betekenis van de landclassificatie voor de practijk. Landbouwk.
Tijdschr. 68, 82-86.
Vink, A. P. A., 1956b: Applications of Soil Survey in the Netherlands. 11: Agriculture.
Transactions VIth Int. Congr. of Soil Science, Parijs, D: 639-644.
Vink, A. P. A., 1956c: Een landbouwgeschiktheidskaart van de gemeenten Ottersum,
Gemep en Bergen. Boor en Spade 8, 26-55.
Vink, A. P. A., 1957a: Ecologie en bouwplan. Landbouwk. Tijdschr. 69, 180-183.
Vink, A. P. A., 1957b: Principles and Objectives of Landclassification. Int. Seminar for
Landdevelopment, Wageningen. (Stencil)
Vries, D. M. de, Th.A. de Boer en J. G. P. Dirven, 1949: Waardering van grasland en beoordeling van bodemeigenschappen op grond van botanische samenstelling. Landbouwk. Tijdschr. 61, 347-356.

KUNSTMATIGE GRONDEN I N NEDERLAND
Man-made Soils in the ~Vetherlands

A. de Visser
1. I N L E I D I N G

Door de activiteit van de mens is veel grond uit zijn oorspronkelijke toestand
gebracht. Landbouwkundig gezien is de grond soms in gunstige zin, in andere
gevallen in ongunstige zin veranderd. Door het opbrengen van Mei en bagger
bijv. zijn zeer veel te laag liggende gronden sterk verbeterd. Door het af- en
uitgraven van veen voor turf, is echter veel land verslechterd.
I n totaal is in ons land een oppervlakte van f 838.000 ha land door toedoen van de mens veranderd. Hiervoor heeft men ongeveer 10 milliard m3
grond op de schop of in de baggerbeugel gehad. Voor een deel werd deze
grond omgezet in handelsprodukten, bijv. turf, steen, zout. Voor een ander
deel gebruikte men de grond voor het winnen van goede cultuurgronden.
Verder heeft men door indijking en droogmaking uit grote oppervlakten
water, land gemaakt.
We onderscheiden de volgende door de mens gemaakte gronden:
1. Afgekleide en afgezande gronden.
2. Afgeveende, uitgeveende en gemoerde gronden.
3. Opgebrachte gronden.
4. Diep omgewerkte gronden.
5. Drooggelegde gronden.
I n het hier volgende zullen we deze aan een nadere beschouwing onderwerpen.
2. DE A F G E K L E I D E E N AFGEZANDE G R O N D E N

De afgekleide en afgezande gronden danken hun ontstaan aan afgraving ten
behoeve van de steen- en pannenbakkerijen, plaatselijk echter omdat men
klei of zand nodig had voor wegaanleg en aanleg, versteviging en ophoging
van dijken.
Doordat ons land arm is aan natuursteen, was men al vroeg genoodzaakt
kunststeen te gebruiken. Grote hoeveelheden klei en zand zijn dan ook verbruikt voor de steen- en dakpannenfabricage. Vooral de laatste eeuw, waarin

