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1. I N L E I D I N G

Zoals elders is uiteengezet, wordt het gewenst geacht om iedere bodemkaart
zo veel mogelijk vergezeld te doen gaan van een of meer afgeleide kaarten,
die a.h.w. excerpten van deze bodemkaart zijn. De bedoeling van deze kaarten is het groeperen van verschillende bodemtypen op grond van hun gelijke
gedragswijze of mogelijkheden voor een bepaald doel (Vink, 1955a). Bij de
oudere, reeds gepubliceerde bodemkarteringen is dit slechts gedeeltelijk
geschied. Wij willen daarom trachten om hiervoor achteraf het nodige materiaal te verzamelen en op grond hiervan bodemgeschiktheidsclassificaties
voor akker- en weidebouw, kortweg genoemd landbouwgeschiktheidsclassificaties, te maken.
Dat wij allereerst het karteringsgebied ,,Noord-Limburg" omvattende de
gemeenten Ottersum, Gennep en Bergen, hiervoor uitkozen, berust in hoofdzaak op twee redenen:
1. bij de publikatie van genoemde kartering werden, meer dan bij vele
andere, landbouwkundige gegevens vermeld, die reeds een zeker inzicht
geven (Schelling, 1951).
2. de landbouwkundige mogelijkheden van de rivierleem- en rivierzandgronden, die in dit gebied een belangrijke oppervlakte innemen, zijn minder
bekend dan die van welke andere groep van gronden ook.
Alvorens tot de behandeling van ons onderwerp over te gaan willen wij gaarne diegenen bedanken, die een belangrijke rol speelden bij het verzamelen
van de gegevens. I n de eerste plaats noemen wij Dr. J. Schelling, die ons,
ook buiten de gepubliceerde gegevens, cijfermateriaal over dit gebied ter
beschikking stelde. Voorts Ir. W. C. A. C. Franken, Rijkslandbouwconsulent voor Noord-Limburg en zijn staf, die ons uit de gegevens van proeven
en door de op verschillende velddagen verstrekte inlichtingen, onmisbaar
materiaal verschaften.
Mijn beide assistenten, C. de Visser en J. M. M. Th. Houben, verrichtten
niet alleen de gewasopname, maar verzamelden daarbij zeer vele waardevolle gegevens. Ook bij het uitwerken van de gegevens en bij de samenstelling van de classificatie stonden zij mij met hun onmisbare raad terzijde.

Tenslotte dank ik gaarne Ir. J. M. M. v. d. Broek en zijn assistenten voor
hun steeds gul gegeven raad en daadwerkelijke hulp.
De algemene principes van de Landbouwgeschiktheidsclassificatie (Bodemgeschiktheids-classificatie van Akker- en Weidebouw) als onderdeel van de
Landclassificatie werden ter andere plaatse uitvoerig beschreven (Vink 1955
en 1956). De hierbij afgedrukte classificatie moet worden gezien als een poging
tot classificatie op het zogenaamde ,,Niveau F". Hieronder wordt verstaan,
het benaderen van de mogelijkheden, die verschillende gronden bezitten :
a. binnen het bestaande bedrijfstype
b. bij goede, vakkundige boeren
c. bij een zo gunstig mogelijke verkaveling
d. zonder wijzigingen in de waterbeheersing.
Als basis zijn verschillende gegevens gebruikt. Als maatstaf is echter zo veel
mogelijk naar dit ,,potentiëlen niveau toegewerkt. Wij zijn er ten volle van
overtuigd, dat hiermee de mogelijkheden voor landclassificatie niet zijn uitgeput. Aan de hand van de beschikbare gegevens menen wij echter niet meer
te kunnen geven. Ook dan nog is vaak meer vertrouwd op de ervaring, zowel
van plaatselijke deskundigen als van de samenstellers van deze classificatie,
dan op de, voor sommige bodemtypen ongetwijfeld summiere, cijfers. Als
door deze publicatie enerzijds de landbouwkundige problemen van deze
gronden meer in de belangstelling komen en anderzijds de problematiek van
de landbouwgeschiktheidsclassificatie meer aan de dag komt, is voorlopig
ons doel bereikt.
Voor een uitvoerige beschrijving van de bodemgesteldheid van dit gebied
wordt verwezen naar het oorspronkelijke karteringsrapport (Schelling, 1951) .
De symbolen en benaming van de bodemtypen wordt bij de hieronder te
bespreken landbouwgeschiktheidslegenda vermeld (tabel 8).
I n grote trekken kunnen vier verschillende groepen van gronden onderscheiden worden :
I. de rivierzand- en rivierleemgronden, waarbij inbegrepen de venzandgronden.
11. de uiterwaardkleigronden in een betrekkelijk smalle strook langs de
Maas.
111. de stuifzandgronden in een enkele kilometers brede strook ten oosten
daarvan.
IV. een klein complex loessleemgronden in het uiterste noorden van het
gebied.
I n ieder van deze bodemassociaties worden verschillende bodemreeksen
onderscheiden, welke weer onderverdeeld zijn in bodemtypen. De gemaakte
onderscheidingen berusten op de profielbouw en de ligging in het terrein.
I. De rivierzandgronden en zandige rivierleemgronden
S<owa, S<owb, S<owc: resp. Affersven-,Wellsmeer- en Hamert-zandgronbetrekkelijk grofzandig, in een
den, Ven~nt~innings-Rivierzandgronden,
aantal genummerde vochttrappen (bodemtypen), waarbij het hoogste nummer het vochtigste type aangeeft. De lagere, nattere typen zijn meestal tevens
Iemiger.
S z b : Hoge en middelhoge, bruine rivierzandgronden. De typen SZbl,

SZ b2 en SZb3 nemen in deze volgorde toe in lernigheid en worden tevens
minder droog; SZb4 is iets minder lenig dan SZb3.
Szg: Hoge tot lage, grauwe rivierzandgronden met een toenemende lemigheid gecombineerd met een vochtiger ligging naarmate men met een
hoger nummer uit de reeks te doen heeft. I n feite zijn de typen SZg3 en
SZg4 lichte leemgronden.
Stom: Moerasontginnings-rivierzandgronden. Deze zwarte, humeuze
gronden waren oorspronkelijk zeer nat, maar zijn door bevordering van een
goede ontwatering duidelijk verbeterd. Er komen plaatselijk banken in de
ondergrond voor.
Sh: Hoge en middelhoge rivierleemgronden in drie vochttrappen, waarmee
over het algemeen ook een toenemende lenigheid (zwaarte) gepaard gaat;
Sh3 heeft soms wateroverlast.
SZ: Lage rivierleemgronden, in beide gevallen zwaar, maar bij
S12: een lichter bovengrond. Vaak is S12 ook iets hoger gelegen en minder
nat dan S11.
5'ou:Veenontginnings-rivierleemgronden, een tengevolge van onregelmatige
vervening zeer heterogene groep. In deze groep komen meer natte gronden
voor dan in de andere rivierleemreeksen.
S U Oude bouwland-rivierzandgronden. SZf2 is lemiger dan SZf l en is
daardoor minder droog. SZf3 is weer lemiger dan SZf2. Alle gronden van
deze reeks zijn hooggelegen t.o.v. het grondwater.

11. De uiterwaardgronden
UZ: Deze uiterwaard-zandgronden vertonen sterke vochttrappen i.v.m.
de hoogteligging. Het droogst is Uzs : uiterwaard-stuifzandgronden,het laagst
Uz3 : lage, kleihoudende uiterwaard-zandgrond. In de tussen gelegen trappen, die over het algemeen vrij hoog zijn, is het toenemende kleigehalte het
voornaamste kenmerk.
Uh: Hoge uiterwaard-kleigronden, die nauw verwant zijn aan de rivierleemgronden. Uh, is zandiger dan Uh,.
Uk: Middelhoge en lage uiterwaard-kleigronden, die vooral door de periodieke overstroming te nat zijn in de winter en voorjaar.
111. De zandgronden
zse en SSO:
Stuifzandgronden,resp. met oud bouwland en als jonge ontginning, in resp. hoge, middelhoge en lage ligging t.o.v. het grondwater. In de
Zse-reeks ontbreekt de zeer natte derde trap.
Y. Grindzandgronden, hoog boven het grondwater gelegen.
I n hoeverre de hier gegeven landbouwgeschiktheidskaart voor toepassing in
aanmerking komt, zal moeten blijken. De uitvoering is eenvoudig gehouden.
De eerste indruk is daardoor ongetwijfeld minder fraai dan die van een gekleurde bodemkaart. In bepaalde gevallen kan het echter een voordeel zijn,
dat het grote aantal (136) bodemtypen en varianten tot een hanteerbaar
aantal van 19 klassen is teruggebracht.
Voor de niet bodemkundig geschoolde gebruiker is een bodemkaart vaak
moeilijk te interpreteren. Veel verschillen, die bodemkundig als belangrijk
genoteerd worden, zijn voor de praktijk slechts in een of enkele opzichten van
belang. Zo kan het zijn, dat de bestaande mogelijkheden van twee gronden
voor de teelt van gewassen hetzelfde zijn, maar dat zij verschillende moge-

lijkheden voor cultuurtechnische verbetering hebben. Ook kan het zijn dat
deze twee gronden na ontwatering verschillend gaan reageren. Tenslotte is
het zeer goed mogelijk, dat de gronden voor akker- en weidebouw hetzelfde
reageren, maar bijvoorbeeld geheel verschillende mogelijkheden voor tuinof bosbouw hebben. Zo zijn er talloze bodemverschillen, die voor het ene
doel niet, maar voor het andere juist wel van belang kunnen zijn. De hierbij
gegeven landbouwgeschiktheidskaart is dan ook zeker niet de enig mogelijke
landclassificatie voor dit gebied. Als algemene oriëntatie over de mogelijkheden van akker- en weidebouw op de verschillende gronden geeft hij ongeveer aan, wat bij de huidige stand van onze kennis daarover te zeggen valt.
Bij de toepassing van deze kaarten is ook de gebruikte schaal van groot
belang. De hier gekozen schaal van 1 :25.000 is die van de bodemkaart, die
de basis vormt. Het is niet toegestaan deze kaart te vergroten. Dit wil zeggen
dat men deze kaart ook niet meer dan als algemeen oriënterend mag beschouwen. Kleinere verschillen, die op deze kaartschaal niet weer te geven zijn,
zijn doelbewust verwaarloosd. Wil men dus nauwkeuriger gegevens over
bijvoorbeeld een bepaald bedrijf of een bepaald perceel, dan zal men een
bedrijfskartering dienen te maken en vervolgens van de gedetailleerder
schaal (1 :1000 a 1:2500) een nieuwe landclassificatiekaart (zie ook Vink
1955).
2. D I V E R S E L A N D B O U W K U N D I G E G E G E V E N S

Door Schelling (1951) worden reeds tal van gegevens over de landbouwkundige mogelijkheden van de gekarteerde bodemeenheden vermeld. In het
bijzonder wordt verwezen naar hoofdstuk IV (pag. 67-8 1) en tabel 3 bij zijn
publicatie. Van de aldus aanwezige gegevens werd naar behoefte een dankbaar gebruik gemaakt. De tabel die de geschiktheid van de voornaamste
bodemtypen voor de verschillende gewassen aangeeft, werd met hulp van
de rayonassistenten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst herzien. Deze
herziening had betrekking op een betere beoordeling in het algemeen, maar
ook op de sinds de kartering in dit gebied voltrokken wijzigingen in de waterhuishouding. Deze laatste zijn vooral een gevolg van het voortschrijden van
de werkzaamheden aan de ruilverkaveling. Aldus bijgewerkt vormen deze
gegevens een van de basisstukken van onze classificatie.
Bij de kartering verzamelde Schelling een vrij groot aantal opbrengstschattingen voor verschillende gewassen en op verschillende bodemtypen.
Terecht wijst hij bij de behandeling hiervan op de grote variabiliteit, die aan
alle schattingscijfers inhaerent is. Toch leidde hij daaruit enkele interessante
dingen af, zoals o.a. blijkt uit zijn afb. 13 (pag. 80), die aangeeft de samenhang van de geschatte rogge- en haveropbrengsten met de pachtwaarde van
enkele bodemtypen. De oorspronkelijk niet door hem gepubliceerde tabel
stelde hij ons welwillend ter beschikking. Met behoud van alle reserve, hierbij door de oorspronkelijke auteur aangenomen, menen wij goed te doen,
een uittreksel uit zijn gegevens in een door ons aangenomen rangschikking
te publiceren (zie tabel 1). Alle cijfers zijn gerekend in normale jaren bij
goede bedrijfsvoering.
Het is niet onze bedoeling om uit deze cijfers uitvoerige conclusies te trekken.
Bij aandachtige beschouwing zijn echter wel enkele aanwijzingen voor verschillen in geschiktheid voor de belangrijkste gewassen te vinden. Gezien de
geringe hoeveelheid cijfermateriaal waarover men beschikt i.v.m. de ver29

TABEL
IA. Rivierleem en rivierzandgronden.
Table IA. Fluvial ioamsoils andjufluvial sand soils.
Opbrengstschattingen in ton/ha jaar van enkele bodemtypen.
Estimation of yields of s o m soil @types, tonlha Year.
M . gemiddelde van de verkregen schattingen / average of the estimatwns.
H. hoogste schatting / highst estimation.

N.B. 1. Voor de betekenis van de symbolen der bodemtypen zie tabel 8.
For the explanation of symbols see table 8.
2. Indien slechts 1 cijfer aanwezig was, is alleen de kolom M ingevuld.
g o n l y onefigure was available thisjgure was entered in column M.

krigbare opbrengsten op verschillende gronden, leek het ons belangrijk
deze cijfers af te drukken. I n fig. 1 worden de schattingscijfers van enkele
graangewassen vergeleken.
Een andere bron van cijfers die ons een idee gaf van de mogelijke produkties
op verschillende bodemtypen, vormen de uitkomsten van de oude proeven
van de rijkslandbouwconsulenten in dit gebied. Deze gegevens werden ons
door het Rijkslandbouwconsulentschapte Horst ter beschikking gesteld. Hoewel deze proeven uiteraard voor andere doeleinden zijn aangelegd, leek het
30

TABEL
IB. Stuifzandgronden en uiterwaardgronden.
Table IB. Inland dune soils nnd riverside land soils.
Toelichting zie tabel I A / Explanation see table la.
Opbrengstschattingen in ton/ha van enkele bodemtypen.
Estimation of yields of some soil types, tontha year.
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ons nuttig, de bruikbare cijfers hier uit te zoeken, n.l. de cijfers van de proeven, waarvan de plaats achteraf nog nauwkeurig bepaald kon worden en die
geheel op één bodemtype gelegen hadden. In tabel 2 zijn deze cijfers vermeld.
TABEL
2. Enkele opbrengstgegevens uit oude proeven van het Rijkslandbouwconsulentschap, in kg/ha jaar.
Table 2. S o m yield data taken from old experiment plots of the State Agricultural Adviser. Kglha,
rear.
en gewas

SOi'typc

"Op

Zsobl aardapp.
potatoes
Zse l
YY
Zsel
Y>
Sh 1
YY
UZ l
YY
Zse
rogge
rye
Zse
YY
S1 1
tarwe
wheat
S1 1
haver
outs
Sh 1 voederb.
mangolds
SL 1
YY
ZsoblL
,,
,, suikerb.
sugarbeets

Hoogste objectopbrengst
en ras
Highmi yield and oaricty

Gem. opbrengst proefveld
en ras
Aucrage yield and variety

Jaar en no. v. d. proef

""and

'f

16.014 (Industrie)

13.420 (diverse)

1948 - L 1226

28.642
49.050
30.200
39.812
3799 -

26.535 (Bintje)
42.100 (diverse)
28.100 (Bintje)
30.174 (diverse)
3556 -

1949 - L 1090
1953 - NL 100
1953 - NL 105
1949 - L 1285
1948 - L 1090

3185 4428 -

2403 3705 -

1950 - L 1090
I950 - NL 965

5181 -

4449 -

1947 -

98.200 (Corona)

92.499 (Corona)

1953 - NL 76

41.892 (Groeningia)
52.100 39.600 -

40.133 (Groeningia)
44.800 33.566 -

1949 - NL 965
1947 - L 1075
1947 - L 1075

(Bintje)
Industrie)
Bintje)
Gloria)

i

I n deze tabel vallen allereerst de lage aardappelprodukties op bodemtype
Zsob 1 op. Verder blijken de haverprodukties op type S1 1 in het droge jaar
1947 zeer bevredigend te zijn geweest. Ook de tarweproduktie in 1950 op
dit type was bevredigend te noemen.
Uit de gemeentelijke gegevens van de Landbouwstatistiek, die wij destijds
van wijlen Ir. G, Davidis ontvingen, drukken wij met toestemming van de
afdeling Akker- en Weidebouw de volgende af (Tabel 3).
De actuele toestand in de gemeente Ottersum blijkt globaal genomen iets
beter te zijn dan die in Bergen. Slechts de gemiddelde bedrijfsgrootte lijkt
in Bergen gunstiger. Vermoedelijk is dit cijfer echter sterk beïnvloed door de
aanwezigheid van een beperkt aantal zeer grote bedrijven op de venontginningsgronden.
3. DE G E W A S O P N A M E

Onder gewasopname verstaan wij het perceelsgewijze noteren van de te
velde staande gewassen in een bepaald gebied in een of meer jaren. Deze
opname is gebaseerd op het idee, dat er bij de boeren in het algemeen de
neiging zal bestaan, om op de verschillende gronden die vruchtwisseling en
gewassenkeuze toe te passen, waarvoor de gronden het meest geschikt zijn.

TABEL
3, Cijfers uit de landbouwstatistiek (gemiddelden over 19481'50).
Table 3. Data taken fiom the Agricultural Statbtics (Auerage Jigures covering 1948/1950).

l Ottersum I

Gemeente / Municipalitj
Oppervlakte cultuurgrond
Area cultiaated land

.

Bezetting / Proportional acreage
bouwland / arable land . .
grasland I pasture
bedrijfsgrootte . . . . . .

.....

1

Bergen

l

58,6 %
40,O %
80,3 %

id.
id.
hectare v. h. bouwl.
of the arable land area
id.
id.
id.
id.
id.

.......
.

..

.

11 %

...
...

3167
3367
26667

...

l

hectare v. d. cult@
of the cult. area

62 %
13 %
31 %
13 %
26 %

Opbrengst / Yield
rogge / l;ye . . . .
haver / outs . . . .
aardappelen / potatoes

Gemep

2190

.
.
.

granen totaal I cereals total
tarwe l wheat . . . . .
rogge l rye . . . . . .
haver / outs
hakvruchten totaal . . .
fallow crops total
aardappelen 1potatoes . .
suikerbieten / sugar-beets

l

I

I

5%

l 1 3 %

1

3%
2333
1833
25000

1

9%

3%
2500
2067
24000

id.
lid.
kglha-jaar
kg/ha- Year
id.
id.

Deze neiging wordt natuurlijk doorkruist door de behoefte om binnen een
bepaald bedrijf over bepaalde gewassen, bijvoorbeeld voedergewassen, in
voldoende mate te beschikken. Bovendien heeft de wenselijkheid van het
opnemen van hakvruchten in de vruchtwisseling invloed op de gewassenkeuze op een bepaald perceel. En tenslotte kan natuurlijk de meer of minder
gunstige ligging t.o.v. de bedrijfsgebouwen resp. de afvoerwegen een belangrijke invloed hebben op de gewassenkeuze. Er bestonden echter gegronde
redenen om te verwachten, dat toch een zekere tendens aanwezig zou zijn.
Deze werden versterkt door de waarnemingen die Pons (1953) gedaan had
in Wychen. Tevens werd verwacht, dat hoe groter het opgenomen gebied is,
des te meer zou een statistische behandeling van de resultaten mogelijk zijn,
waardoor toevallige invloeden die van bedrijf tot bedrijf verschillend werken, ten dele uitgeschakeld zouden kunnen worden.
De gewasopname in het gebied Ottersum-Gennep-Bergen geschiedde in
de zomer van 1954 door de Heren C. de Visser en J. M. M. Th. IloubenDe gemiddelde dagprestatie in dit gebied, waarin een groot aantal kleine
percelen voorkomt, was ongeveer 150 ha per dag. De kleine landarbeiderspercelen en soortgelijke percelen die duidelijk niet tot een normaal landbouwbedrijf behoorden werden niet opgenomen. Dit betekent dat
de percelen kleiner dan 10 are buiten de opname vielen. De opname gescl6edde OP de bodemkaart schaal l :25.000, een schaal die voor het doel
beqekkelijk klein is. Liever hadden wij de schaal 1 :10.000 gekozen, maar
het b ~ c m b a r ekaartmateriaal moest daarvan afgezien worden. De
t e l k geschiedde per bodemtype en per perceel, zodanig dat indien binnen
perceel 2 of meer bodemtypen voorkwamen, dit perceel bij ieder bodem'we
meegeteld werd. Gezien het ingewikkelde bodempafroon komen
dus mJ
dubbeltellingen van percelen voor. Wij menen echter de be34

keer

staande verhoudingen op deze wijze het best te kunnen benaderen. Er werd
afgezien van het berekenen van de oppervlakteverhoudingen van de verschillende gewassen. Ongetwijfeld zou het in aanmerking nemen van de oppervlakte de uitkomsten dichter bij de realiteit hebben gebracht. Gezien de
kaartschaal, maar ook gezien het zeer tijdrovende werk dat hiervoor noodzakelijk zou zijn geweest, was dit niet mogelijk. Voor het aannemen van een
correctiefactor i.v.m. de oppervlakte bestond niet voldoende aanleiding te
meer daar ook in andere gebieden de indruk was verkregen, dat het aantal
percelen zelf reeds belangrijke aanwijzingen zou geven.
Bij de gewasopname werd tevens gepoogd, een ruwe taxatie te geven van
de stand van het gewas, in resp. drie groepen: goed, matig en slecht. Deze
ruwe taxatie is door iedereen met een zekere kijk op de gewassen uit te voeren
en geeft een mogelijkheid om bij de geschiktheidsbeoordeling een indruk te
krijgen van de hoedanigheid van de gronden. Door de twee opnemers werd
op een verschillende wijze beoordeeld. De ene gaf alleen de extreem goede
resp. extreem slechte percelen, gezien vanuit landelijke normen, aan. Dit
systeem bleek bij de uitwerking te weinig spreiding te geven. De andere
waarnemer stelde zich in op de algemene indruk van de gewassen in het
gebied, mede aan de hand van gesprekken met boeren ter plaatse. Van enkele bodemtypen, die, in de uiterwaarden gelegen, voor verreweg de grootste
oppervlakte uit grasland in aaneengesloten complexen bestonden, werden
de graslandpercelen niet afzonderlijk geteld. I n de tabel van de bezettingspercentages werd dit met ,,veel" aangegeven (tabel 4).
Ieder van de opnemers verbleef ongeveer 4 weken in dit gebied. Daardoor
werd tevens de gelegenheid verhegen om in gesprekken met boeren en andere plaatselijke deskundigen kennis te verzamelen over de ervaring die men
ter plaatse met de gronden heeft opgedaan. Wij beschouwen dit als een belangrijk onderdeel van de gewasopname te velde, vooral in die gebieden,
waar de landclassificatie enkelejaren na de kartering moet geschieden. Voor
gebieden waar kartering en landclassificatie op elkaar aansluiten en door
dezelfde personen uitgevoerd worden, zou het ongetwijfeld te overwegen zijn,
de gewasopname aan de hand van recente luchtfoto's te verrichten. Een
ander bezwaar hiervan is echter ook, dat dan geen beoordeling van de stand
van het gewas kan plaatsvinden.
I n tabel 4 worden enkele bezettingspercentages weergegeven. De percentages van de akkerbouwpercelen zijn uitgedrukt in
van het totaal aantal
akkerbouwpercelen. De percentages blijvend grasland zijn uitgedrukt in %
van het totaal aantal akkerbouw plus graslandpercelen. Vooruitlopend op de
in de volgende paragraaf te behandelen landbouwgeschiktheidskaart is, voor
de overzichtelijkheid, de volgorde van de te gebruiken landklassen gekozen.
I n figuur 2 is een samenvatting gegeven van de percentages der gewassen,
gerangschikt naar bodemreeks en bodemtype. De gewassen zijn hierbij in
enkele groepen samengevat. In verband met hun speciaIe karakter werden
tarwe en maïs afzonderlijk aangegeven.
In tabel 5 zijn enkele percentages betreffende de stand van enkele gewassen op de voornaamste bodemtypen weergegeven. Tabel 6 geeft enkele cijfers over voederbieten, suikerbieten en maïs.
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In bos / Underforest.
Weinig blijvend grasland / Little permanent pasture.
Idem.
Idem.
Zeer veel bl. grasland (57 %) / Very much permanent pasture.
Idem (92

SZb3
Shl
Shfl
SZf2
SZf3

x)

Matig % bl. grasland (50 %) / Moderate % permanent pasture.
Veel bl: grasland (80
/ Much permanent pasture.
') Veel bl. grasland (75 %) / Much permanent pasture.
Zeer veel bl. grasland (97 %) / Very much permanent pasture.
0) Idem (95% ) .
Idem (100%).

TABEL
5. Min. 10 perc. per gewas I Minimum 10 plots per crop.

Percentages betreffende de stand van enkele gewassen op de voornaamste bodemtypen, in
het noordelijk deel van het gebied (t.n.v. de weg Afferden-Siebengewald).
Table 5. Percentage with regard to t h condition of crops on t h princ$al soiltypes, in t h northcrn part of the area
(north of the road Afferden-Siebengewald).
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De beschouwing van dit cijfermateriaal geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
1. Niet alle gewassen geven duidelijke verschillen in bezettingspercentages. Duidelijk verschillen geven : blijvend grasland en de gewassen: tarwe,
rogge, maïs, en suikerbieten. Voederbieten, mengteelt en haver vertonen
belangrijke verschillen die echter moeilijker te interpreteren zijn. De verschillen in de bezetting van de aardappelen zijn over het algemeen klein; als
norm kan hiervoor aangenomen worden ongeveer 15 Van de overige gewassen is het aantal percelen gering, al kan bijvoorbeeld uit het voorkomen
van erwten, vooral bij goede stand, wel e.e.a. geconcludeerd worden.
2. Bij een vrij arbitraire samenvoeging van de gewassen tot drie groepen,
resp. van veeleisende, matig eisende en weinig eisende gewassen (fig. 2) is
het verband duidelijker. Dit lijkt ook logisch, aangezien men zich zodoende
meer los maakt van de invloed die andere landbouwkundige factoren op de
gewassenkeuze uitoefenen.
3. Bij de beoordeling van de stand der gewassen, die alleen in het noorden
van het gebied (ten noorden van de weg Afferden-Siebengewald) een verwerkbaar resultaat gaf, valt het volgende op (zie tabel 5) :
a. 'I'arwe: Er is een grote groep van gronden waarop weinig of geen tarwe
voorkomt (de zandgronden, waar dit ook niet te verwachten was), verder
een aantal bodemtypen waar wel tarwe op voorkomt, maar met een hoogstens matige stand en vervolgens een aantal bodemtypen, waarop een,
~ e l i ~ ~wisselend,
aar
aantal goede tarwepercelen voorkomt.
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b. Rogge: De bodemtypen waarop tarwe voorkomt vertonen alle een min
of meer hoog percentage roggepercelen met goede stand (minimaal 52
Bij de overige bodemtypen is er duidelijk een groep met een gering aantal
goede rogge-percelen en een groep met min of meer grote aantallen goede
roggepercelen. Het type SZgs is geflatteerd i.v.m. het feit dat dit meestal
binnen hetzelfde perceel overgaat in betere bodemtypen van dezelfde serie.
c. Haver: Hier vallen de bodemtypen duidelijk uiteen in een groep met
weinig goede percelen (de hoge zandgronden) en een grote groep met
overwegend goede percelen (alle betere gronden). Ook hier beschouwen
wij Szgs als geflatteerd.
d. Aardappelen: de frequentie van de stand vertoont ongeveer hetzelfde
beeld als bij de haver, zij het met iets andere cijfers: minder hoge topcijfers en minder lage cijfers voor het slechte deel van de gronden.
e. Ekwten: Een nauwkeurige vergelijking van de cijfers heeft weinig zin,
wegens de kleine absolute aantallen. Dit gewas werd in de tabel opgenomen om een beeld te krijgen van enkele bodemtypen waarop een goed
gewas erwten voorkwam.

x).

4. De in tabel 6 opgenomen percentages van bieten en maïs werden samengevoegd, omdat uit een ander gebied de indruk werd verkregen dat de
maïs op de droge gronden in de vruchtwisseling vaak de plaats van de bieten
gaat innemen. Ook hier is deze tendens waar te nemen. De suikerbietenpercentages zijn over het algemeen laag, maar toch is wel een duidelijke toename naar onderen in de tabel te constateren. De totale voederbietenpercentages van de hier beschouwde bodemtypen wisselen weinig. Toch komen
er wel verschillen in de voederbietenverbouw voor.
TABEL
6. Percentage van enkele hakvruchten op een aantal bodemtypen (in % van het
totaal aantal percelen bouwland per bodemtype).
Table 6. Percentage ofsome fallow crops on a number of soiltypes (in % of total number old arable
land plots per soillype).

5. De voederbieten werden als belangrijk gewas voor het gemengde bedrijf
apart bekeken. I n tabel 7 geven wij de cijfers voor de bodemtypen waarop
in totaal meer dan 10 percelen voederbieten voorkwamen. Allereerst vallen
daarbij de hoge totale percentages op bij de uiterwaarden, uitgezonderd de
zeer zandige Uzl. Bovendien blijkt het voederbietenareaal in de uiterwaarden voor verreweg het grootste deel door groenkraagtypen ingenomen te
worden. Het enige venzandgrond-type waarop voldoende percelen voederbieten waren, SZowb3, heeft voor 100 % groenkraag. Ongetwijfeld is de
kwaliteit van de boeren hiervan mede de oorzaak. Toch mag dit wel gezien
worden als een aanwijzing, dat de voederbieten op deze gronden goed verbouwd kunnen worden.
TABEL
7. Voederbietenpercentages van de bodemtypen waarop minstens 10 percelen
voederbieten voorkwamen.
Table 7. Percentages of Mangolds of th soil Qpes on which at least l0 plots of mangolds occur.
Voederbieten
Mangoldr
Bodemtype
Smlt~pc

1

Suiker in % Totaal aan- Id. in % tot
Sugar in % tal percelen Akkerbouw
Total numbc. Id. in % of
total nrablc
of
land

. ..
. ..

Zsol
.
Zsel
.
Zsobl .
Zso2 . .
Zse2 . .
SZgs . .
Uzl
SZowb3
SZb2. .
SZom2
Sov2 .
SZg2 . .
SZb31
Shl . .
Si2.. .
Sh2 . .
Sh3 . .
s11 . .

..
. .
. .
. .
.. ..
..
..
...
. ..
. .
...
..
. .
. .
..
..
U22 . . . .
Uz2k. . . .
Uh1 . . . .

Gemiddeld

1,5
0,6
0,8
4,5
3,O
2,2
4,O
0,9
4,l
2,4
335
2,8
3,5

20
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28
20
11
20
21
11
26
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15
67
29
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40

2,O
10,l
4,3
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12

0,3
0,5
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van tot. voederbieten
In % of total mangoldr

Groeukr.

Barres

i
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% Groenkr.:
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12,8
13,5
8,5
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8,7
12,5
8,6
7,4
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14,O
12,8
12,9
g,g

56
75
52
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75
36
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100
45
38
50
62
33
48
52
27
71
57

33
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42
25
15
36
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38
30
24
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33
21
41
21
15

10
24
20
12
34
19
27
32
8
28

1,O0
1,O0
1,67
2,58
1,00
1,45
2,47
0,66
3,38
3,80

23,9
21,O
25,6

89
97
58

7
3
25

-

4
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32,33
2,32

-

11
13
6
25
10
28
-

1,67
7,50
1,24
2,OO
5,OO
1,O0

-
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12,5%

I n het algemeen blijkt er een neiging te zijn naar een bezettingspercentage
van ongeveer 12 % voederbieten. Het is daarom niet mogelijk om alle bodemtypen duidelijk te onderscheiden op grond van de gegeven percentages.
Ongetwijfeld is dit een gevolg van het feit, dat in het gemengde bedrijf een
bepaalde vaste behoefte aan dit produkt bestaat. Enkele tendenties behalve
de bovengenoemde, zijn wel aan te geven. Zo is het opvallend dat van de 5
aanwezige stuifzandtypen er 3 zijn, die het gemiddelde cijfer van 12,5
niet halen. De typen Zsof! en Zse2, de twee vochtigste (minst droge) typen
behalen het gemiddelde of komen daar iets boven. Tevens valt het op, dat
op de oude bouwland-stuifzanden belangrijk meer groenkraag verbouwd
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wordt dan op de jonge ontginningen, resp. ongeveer 75 en 50 %. Het percentage voederbieten op SZgs is zeer laag, vooral als men in aanmerking
neemt, dat de gewassenkeuzeop dit type soms bepaald wordt door de op
hetzelfde perceel voorkomende beter geschikte bodemtypen. Het bodemtype
SZowb3 heeft eveneens een laag percentage. Dit wordt ten dele veroorzaakt
door het feit, dat dit een type is dat ligt te midden van vochtiger typen en ten
dele wellicht door het feit, dat de bedrijven in het Wells-meer overwegend
akkerbouw hebben, zoals blijkt uit de percentages voor blijvend grasland op
deze bodemreeks.
Bij de bodemtypen SZom2 en S11 wordt het betrekkelijk lage percentage
voederbieten aangevuld door een toename van het percentage suikerbieten.
Opvallend bij de bruine rivierleemreeks Sh) is het vrijwel constante bezettingspercentage voor dit gewas, dat om et gemiddelde ligt. Wel valt op,
dat bij Sh2 de verhouding Groenkraag :Barres ongunstig is. Bij beschouwing
van de hier niet afgedrukte gewasopnamekaart blijkt hier een verband aanwezig te zijn met de ligging van dit bodemtype (grotendeels langs de rijksgrens). I n het vlak van dit bodemtype bij de rijksgrens kwamen 6 Barrestegen 2 Groenkraag-percelen voor. I n de andere oppervlakken van dit bodemtype overheerste de groenkraag. Bij het type Sh3, het laagste van de
reeks, valt het hoge percentage groenkraag op.
Aangezien een ruwe taxatie van het gewas bieten te grote moeilijkheden
oplevert, werd deze niet uitgevoerd. Hierdoor ontbreken ons interessante
gegevens, die zeker, gezien de praktijkervaring, een dieper inzicht gegeven
zouden hebben. Wij menen dat een intensiever studie van de opbrengsten
van dit gewas op de zand- en rivierleemgronden alleszins de moeite waard
zou zijn.
6. Incidenteel zijn nog wel enkele andere interessante cijfers te vinden.
Zo 6 j z e n wij op het onverwacht hoge percentage (21,3 %) voor het gewas
haver op bodemtype Sov2. Het zou ons te ver voeren al deze cijfers te bespreken.

b

Tenslotte leek het ons gewenst de overige gegevens en ervaringen, die bij de
gewasopname werden verkregen, te boek te stellen. Deze waren mede van
invloed op de samenstelling van de landbouwgeschiktheidskaart. De bedrijfsgrootte ligt in dit gebied in het algemeen tussen 5 en 15 ha (zie ook
tabel 3). Vooral bij de kleinere bedrijven is de oppervlakte per gewas vaak
kleiner dan l ha, terwijl dikwijls nagenoeg 50 % van de oppervlakte in grasland ligt. De boeren van de hoge zand- en leemgronden pachten veelal weiland in de uiterwaarden. Als gebied langs de Rijksgrens heeft deze streek zijn
speciale eigenschappen. Vooral de gronden langs de grens zijn dikwijls sterk
verwaarloosd. De grensstrook schijnt echter in de laatste jaren beter te zijn
geworden t.g.v. de diepere ontwatering. Op de slechtere gronden komen
nogal eens percelen aardappelen voor die duidelijk met slecht, vaak ziek,
pootgoed geplant zijn. Verder vindt men daar nogal eens rogge met haver
als voorvrucht. Dit komt uiteraard de stand van de rogge niet ten goede.
Soms moet dit mede geweten worden aan de geringe teeltkeuze die de boeren
OP dergelijke gronden hebben. Sommige boeren telen de rogge voornamelijk
voor het stro. Speciale teelten komen in dit gebied, waar de akkerbouwprodukten in hoofdzaak in eigen bedrijf als veevoer, kippenvoer of varkensvoer
verwerkt worden, weinig voor. De teelt van voederbieten is, zoals hierboven
reeds vermeld, met name sterk afhankelijk van de behoeften van het bedrijf.
42

Opvallend is ook het betrekkelijk veel voorkomen van mengteelt, die hier in
de meeste gevallen bestaat uit ongeveer 80 % haver en 20 gerst. Afzonderlijke vermelding verdienen de grote bedrijven met overwegend akkerbouw,
die vooral op de venontginningsrivierzandgronden, met name in het Wellsmeer voorkomen. Dit zijn moderne ontginningsbedrijven van soms meer dan
80 ha oppervlakte. Voorzover deze bedrijven op goede, humeuze en vochtige gronden liggen, komen hierop goede gewassen voor. Naar de mededelingen die wij o.a. van de bedrijfsleider van de N.V. Wellsmeer kregen, wordt
juist hier ook met de gewassenkeuze sterk gelet op de hoedanigheden van de
verschillende gronden.
Men zou het beschouwde gebied globaal kunnen verdelen in de volgende
groepen van gronden.
A. De stuifzandgronden
B. De venontginningsrivierzandgronden
C. De hoge tot middelhoge rivierleemgronden en lemige rivierzandgronden
en de uiterwaardzandgronden
D. De middelhoge tot lage rivierleemgronden en grauwe lemige rivierzandgronden
E. De veenontginningsrivierleemgronden, de moerasontginningsrivierzandgronden en de veengronden.
F. De loessleemgronden
G. De uiterwaardkleigronden.
De gronden in ieder van deze groepen vertonen onderling nog vrij belangrijke verschillen.
De stuifzandgronden zijn alle uitgesproken droogtegevoelig en geven ook
bij normale regenval slechts zeer matige opbrengsten. De voornaamste gewassen zijn hier rogge, haver, aardappelen en maïs. Type Zso3 als laagste
type is vaak in de winter te nat en in de zomer te droog. O p de betere typen
kan men met flinke stalmestgiften nog een matig gewas voederbieten verbouwen. Dit is nodig als voer voor het vee, dat meestal op de uiterwaarden
zijn weide heeft. Bij de zeer kleine bedrijfjes met weinig vee is de cultuurtoestand van de grond vaak zeer slecht. Doordat de oogstzekerheid bij het
vrijwel ontbreken van organische stof zeer gering wordt, gaat men bezuinigen op pootgoed, zaaizaad en meststoffen met als uiteindelijk gevolg dat
slechts rogge en haver, met slechte tot matige stand al naar gelang van het
weer in een bepaald jaar verbouwd kunnen worden.
Bij de venontginningsrivierzandgronden treft men zowel goede vochtige
en humeuze gronden als zeer droge zandgronden aan. De droogste typen
(Szowa,, SZowb,, XZowc,) zijn eigenlijk alleen geschikt voor zaadteelt van
serradella, lupinen en misschien enkele andere soortgelijke gewassen. Voor
rogge zijn de gronden al rijkelijk droog. Daarentegen is bijvoorbeeld SZowb4
een zeer goede landbouwgrond, die vrijwel nooit droogteschade heeft. De
natste typen (SZowa5, SZowb5) zijn in het voorjaar wel eens te nat, maar
overigens goede landbouwgronden. Al deze gronden hebben gemeen, dat ze
onregelmatig zijn, een gewoon kenmerk van jonge ontginningen. Voorts
wordt algemeen gezegd, dat deze gronden zeer dankbaar zijn voor een goede
voorziening met organische stof.
De hoge tot middelhoge rivierleemgronden en lemige rivierzandgronden
(o.a. Shl, Sh2, Szl, SZi2) omvatten een aantal zeer goede gronden, zij het

dat sommige hiervan droogtegevoelig zijn. Dit zijn goede gronden voor rogge, haver, aardappelen en voederbieten, terwijl op de beste clpen ook tarwe,
gerst en suikerbieten tot goede produkties komen. Als produktieno-en voor
deze typen bij goede verzorging werden ons genoemd (vgl. tabel 1):
tarwe
gemiddeld 3.500 kglha
3.000
,,
rogge
>Y
haver
3,
4.000
,,
aardappelen
,,
35.000
,,
voederbieten
,, 80.000 ,,
suikerbieten
,,
50.000
,,
Hoewel in het bijzonder het getal voor de suikerbieten ons als gemiddelde
rijkelijk hoog lijkt, zijn dit in het algemeen gronden die belanglijk meer en
betere mogelijkheden hebben dan de meeste zandgronden. Wij vragen ons
met name voor deze gronden af, of zij door het landbouwkundig onderzoek
en door de praktijk van de voorlichting niet al te veel als zandgronden zijn
behandeld en of het niet de voorkeur zou verdienen om te onderzoeken of
deze gronden niet bij behandeling als kleigronden (b.v. wat betreft bekalking)
tot veel beter resultaat te brengen zouden zijn.
De middelhoge tot lage rivierleemgronden en de grauwe lemige rivierzandgronden hebben in het algemeen dezelfde mogelijkheden als de vorige groep.
Dit geldt vooral sinds zij een belangrijk verbeterde ontwatering hebben gekregen. Toch zijn vele van de hiertoe behorende bodemtypen niet geheel
gelijk te stellen met de beste bruine rivierleemgronden. Dit komt ten dele
doordat zij soms in het voorjaar wateroverlast hebben. Maar minstens even
belangrijk achten wij het, dat deze gronden duidelijk minder gunstige structuureigenschappen vertonen. De zwaarste typen zijn bovendien zwaar te
bewerken. Deze drogen sterk uit in de zomer en worden dan vaak keihard.
Het zijn ook gevoelige gronden, m.a.w. een goede boer kan er onder (toevallig) goede weersomstandigheden goede produkties van halen, maar bij tegenslag kunnen deze gronden tot sterke oogstdepressies aanleiding geven. Voor
grasland zijn deze gronden i.h.a. beter geschikt dan de vorige groep. Door
structuurbezwaren zijn deze gronden voor suikerbieten beslist minder geschikt dan de vorige groep. Vooral in natte perioden zijn zij stopverfachtig,
in de zomer scheuren zij sterk. Het zijn koude gronden, die bij late zaai
slechte opbrengsten geven, en bij vroegere zaai veel misplaatsen en schieters
vertonen.
De veen- en moerasontginningsgronden zijn humeuze, maar over het algemeen zure gronden, waarvan de grondwaterstand wel belangrijk verbeterd is. Men teelt op deze gronden bij voorkeur: Rogge, haver, aardappelen en voederbieten, terwijl de resultaten met tarwe en erwten slecht zijn.
De tarwe geeft een ñinke stro-ontwikkeling te zien, maar krijgt een zeer
lichte verschrompelde korrel. De erwten hebben te veel last van onkruid,
o.a. van heermoes (Equisetum aruense). De laagst gelegen en venige gronden worden b i voorkeur voor blijvend grasland gebruikt.
De loessleemnonden komen in dit gebied slechts in een zeer kleine oppervlakte voor. De echte loessleemtypen worden voor de hier geteelde akkerbouwgewassen tot de beste gronden gerekend.
De uitemaardkleigronden hebben door hun ligging in de winter regelmatig wateroverlast- Het zijn over het algemeen typische weilandgronden.
De laagste gedeelten zijn in het voorjaar te lang nat,
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I n het voorgaande gaven wij een korte karakteristiek van de verschillende
groepen van gronden. Er komen echter veel nuanceringen en overgangen
voor, die wij zo goed mogelijk in onze classificatie weergegeven hebben.
Daarbij is getracht aan te geven, wat de mogelijkheden van de gronden zijn
voor goede boeren bij het bestaande bedrijfstype, bij zo gunstig mogelijke
verkaveling en bij de bestaande waterhuishouding. De toestand in het jaar
1954 is hiervoor als norm genomen.
De indeling in hoofdklassen, waarvan hier de hoofdklassen 0, I, I1 en
I11 gebruikt zijn, beantwoordt aan een ontwerp, dat wij bij wijze van proef
voor geheel Nederland opstelden en dat acht hoofdklassen (O t/m VII) omvat
(Vink, 1956). De classificatie is niet op een absoluut rangorde-principe gebouwd. Zou men een dergelijke rangorde baseren op geldswaarden, dan
moet men deze periodiek herzien. Zou men een of ander speciaal kenmerk
als maatstaf nemen, dan verliest de rangorde en daarmee de classificatie zijn
algemene betekenis. Wij ontkennen niet, dat beide vormen van classificatie
op een gegeven moment zeer nuttig kunnen zijn. Voor het hier nagestreefde
doel: een algemene indeling te geven van de teeltmogelijkheden van de
verschillende gronden, leent een dergelijke rangordebepaling zich minder.
Wel vindt men in hoofdklasse I1 dus in het algemeen gronden met meer
mogelijkheden dan in hoofdklasse I of O en evenzo in hoofdklasse I meer dan
in 0, maar onze classificatie wil niet zeggen, dat daarom de gronden van de
hoogst genummerde hoofdklasse ook steeds meer opbrengen en onder alle
omstandigheden altijd voor ieder doel beter zullen zijn.
Evenzo, zij het in mindere mate, geldt dit voor de verschillende klassen
binnen een hoofdklasse. Deze klassen zijn zo goed mogelijk omschreven.
Voor de indeling in hoofdklasse I is een volgorde gekozen, die vrijwel geheel
met de vochttrappen overeenstemt. Hierbij is 1.1 de droogste klasse en 1.9
de natste. Over het algemeen kan 1.6 als de beste klasse beschouwd worden.
Dit betekent niet dat alle gewassen op deze klasse van gronden steeds meer
en beter produceren dan op sommige andere gronden. Zo zullen rogge en
maïs wellicht gemiddeld o p iets drogere gronden (1.5) meer produceren, terwijl grasland en voederbieten op iets vochtiger gronden hogere produkties
zouden kunnen leveren.
Voor hoofdklasse I1 is in principe een indeling gekozen, waarbij de droogste gronden in klasse 11.1en de vochtigste in 11.5 vallen. I n deze hoofdklasse,
die in het algemeen lemiger gronden bevat, spelen naast de vochttrappen
echter in sterker mate ook andere factoren een rol. Hiervan moet de structuur met name genoemd worden.
Hoofdklasse I11 zou in een absolute rangorde bijzonder moeilijk te plaatsen zijn. Hierin zijn namelijk al die gronden ondergebracht die, om vaak
zeer verschillende redenen, weinig geschikt zijn voor akkerbouw, terwijl zij
voor grasland min of meer en soms zeer geschikt te noemen zijn. In landelijk
verband komen daar zowel waardeloze kraggelanden als de allerbeste weilandgronden in voor. De geringe geschiktheid voor akkerbouw beperkt de
mogelijkheden van deze gronden dermate, dat wij toch gemeend hebben
deze alle tezamen in één hoofdklasse onder te moeten brengen. I n deze
hoofdklasse onderscheiden wij voorlopig drie klassegroepen : 111-A, Kleigraslandgronden, 111-B, Klei-op-veen en Veen-graslandgronden en 111-C
Zand- en Keileemgraslandgronden (Vink, 1955b). Voor het onderhavige ge45

bied hebben wij slechts 2 klassen aangegeven, t.W. 111-A-1 en 111-A-3, aansluitende op het ontwerp voor het Land van Vollenhove, dat wij tezamen
met Dr. Haans en zijn medewerkers hebben opgesteld.
De bodemwen die binnen een klasse zijn samengevoegd gedragen zich
niet steeds in alle opzichten hetzelfde. Zo is type S11 in zijn extreme vorm
belangrijk zwaarder en daardoor soms moeilijker te bewerken dan de overige, eveneens in klasse 11.4 opgenomen typen. Ook zijn soms twee vochttrappen van l reeks in.dezelfde klasse opgenomen omdat in het traject van dit
vochtverschil geen belangrijk verschil voor de praktijk (meer) gelegen bleek
te zijn. Dat de varianten van verschillende bodemtypen met een bank of
andere bijzondere kenmerken soms niet tot verdeling over verschillende klassen hebben geleid, wil niet zeggen dat deze bijzondere ~rofielkenmerken
geen betekenis hebben. Soms is dit gebeurd omdat deze varianten op de
bodemkaart niet goed omgrensd konden worden (een kwestie van schaal van
de bodemkundige opname) of omdat de oppervlakte van de varianten te
klein was om afzonderlijk beschouwd te worden. Ook komt het voor, dat er
weliswaar bepaalde landbouwkundige verschillen waargenomen werden,
maar dat deze verschillen te klein waren om apart in de classificatie vermeld
te worden.
Tenslotte dient erop gewezen te worden dat ieder bodemtype zoals aangegeven op de gedetailleerde overzichtskaart, een zekere spreiding wat betreft ligging, humeuziteit, lernigheid e.d. kan hebben. Het doel van een
dergelijke overzichtskaart en van de daarop gebaseerde classificatie is niet
anders dan het geven van een zeker algemeen overzicht en een zekere mate
van inzicht in aard en mogelijkheden van de gronden. I n par. 1 wezen wij
reeds op de betekenis die de schaal van de kaart heeft (zie ook Vink, 1955).
Voor wat betreft de betekenis van de termen ,,zeer geschikt, geschikt, matig geschikt, weinig geschiktyyverwijzen wij naar reeds geciteerde publikaties.
Kort gezegd zijn dit praktijktermen, die aangeven wat een goede boer
bij de bestaande bedrijfstypen geschikt noemt. Wij bezitten niet genoeg
exacte gegevens om deze termen, wat betreft opbrengst, oogstzekerheid, kwaliteit of produktiekosten voor dit gebied scherper te defieren. In het voorgaande erd den mkele cijfers genoemd. Nader onderzoek op dit punt achten
wij zeer gewenst.
I n tabel 8 wordt de aldus samengestelde ,,Voorlopige landclassificatiefl
voor het karteringsgebied ,,Noord-LimburgH vermeld. In de bijlage is deze
in kaart gebracht. Een volledige bespreking per bodemtype zou ons te ver
Voor een bespreking van de verschillende bodemtypen zie men het
meer vermelde apport van Schelling (195 1). Daarbij dient aangetekend te
dat
bodemtypen door de geleidelijk verbeterde ontwatering
thans een betere indruk maken.

TABEL8. Voorlopige landclassificatievoor akker- en weidebouw van het karteringsgebied
,,Noord-Limburg" (de gemeenten Ottersum, Gennep en Bergen).
T a b k 8. Provisional landclassification for arable land and pastures o f the soil survey area of
,,Northern-Limburg" (rnunicipalities Ottersum, Genmb and Bergen).
Schaal / Scale: 1:12.000.
KarteringlSoil Survey: Dr. J. Schelling, 1951 (zie blz. 235 :VLO 57.17 .lseepage 235: VLO57.17).
Niveau der classificatie / Level of Classijcation: F.
HOOFDKLASSE
O Gronden weinig geschikt voor Akker- en Weidebouw.
Soils poorly suitable for arable land and pastures.
Principal class
Klasse
Woeste gronden, weinig geschikt voor ontginning (bodemtypen).
Class
Waste land, poorly suitable for reclamation (soilopes).
Zsw2 droge tot vochthoudende woeste stuifzandgronden.
dry to moist waste blown sand soils.
Zsw3 natte woeste stuifzandgrond.
wet waste blown sand soil.
Lb
loessleem-bosgronden.
loessloam-jörest soils.
Zlb loessleemhoudende boszandgrond.
loamy sand forest soil.
Gronden waarop plaatselijk bouw- en weiland voorkomt, maar die ml.
Class
door droogte regelmatig misoogsten geven.
Soils locally with arable land and pastures, but regularly giving cropfailures caused
by drought.
Zsw l droge woeste stuifiandgronden.
dry waste blown sand soils.
SZb l hoge bruine rivierzandgrond.
high brownjiuvial sand soF1.
-

v

HOOFDKLASSE
I Gronden geschikt voor Akkerbouw met een beperkte ,,lichte9' vruchtPrincipial class
wisseling en voor Weidebouw in gemengd bedrijf.
Soils suitable for arable land with limited ,,light" moprotation and for pastures
in mixed farming.
Klasse I.
a. Weinig geschikt voor rogge en aardappelen, geschikt voor zaadteelt
van serradella en lupinen, ongeschikt voor alle andere gewassen.
Class
a. Poorly suitable jör rye and potatoes, suitable for growing of serradella- and
lupinseed, unsuitable for al1 other crops.
jonge uiterst droge st~ifzandontginnin~s~rond.
Zso l
young, extremeb dry reclaimed blown sand soils.
Zsold
idem met bank.
idem with hardpan in subsoil.
overgang van Zsol naar Zso2 met bank.
Zsol-2d
transition of .@l to 3 0 2 with hardpan in subsoil.
Zsol-Zsel
idem met humeuze bovengrond.
idem with humic topsoil.
Zsol-Szow3 idem met rivierondergrond.
idem withjiuvial sandy subsoil.
Zsoi-Uzi
uiterst droge jonge stuifzand~ntginnings~rondmet iets
kleihoudende uiterw. zandgrond.
Very dry newly reclaimed blown sand soil with a slightly clayey
foreland sandsoil.
b. Weinig tot matig geschikt voor rogge en aardappelen, zeer geschikt
voor zaadteelt van serradella en lupinen, ongeschikt voor alle andere
gewassen.
b. Poorb to moderate& suitable for rye and potatoes, very suitable for serradellaand lupimeed growing, unsuitable f07 aìl other C ~ O ~ S .
Zsel
ZselL

droge, oude bouwlandstuifzandgrond.
dry old arable land on blown sand soil.
idem met leemondergrond.
idem with loamy subsoil.

Bol-2

overgang Zsol naar Zso2.
transition from <sol to <s02.
Zso2-Szow3/4 droge jonge stuifiandontginningsgrondop rivierzand.
dry reclaimed blown sand soil onjluvial sand.
UZS
hÓge uiterwaardstuifkandgrond.
high foresand dune sand soil.
Y
grindzandgrond.
gravelly sand soil.
1Y
lemige grindzandgrond.
loamy gravel& sand soil.
SZowal
middelhoge Affersvenzandgrond met bank.
Medium high Affersven sand soit with hardpan.
Szowbl
middelhoge Wellsmeerzandgrond met bank.
Medium high Wellsmer gravelly sand soil with hardpan.
Szowcl
middelhoge Hamertzandgrond.
Medium high Hamert sand soil.

klasse I.2
Class

Matig geschikt voor rogge en aardappelen, weinig tot matig geschikt
voor haver, weinig geschikt voor voederbieten en blijvend grasland.
Moderately suitable for rye and potatoes, little to moderately suitable for oafs,
poorb suitable for mangolds and permanent pastures.
Zsobl
bruine, zwak lemige stuifzandontginningsgrond.
brown slightly loamy reclaimed blown sand soil.
Zsobel
idem met humeuze bovengrond.
idem with humic topsoil.
Zsol-21
overgang van Zso, naar Zso2 met leemondergrond.
transitionfrom <so to ,302, with loamy subsoil.
Zs02
jonge droge tot vochthoudende stuifiandontginningsgronden.
dry to moist newly reclaimed blown sand soil.
Zso2-SZow3L idem met rivierzandondergrond met leemondergrond.
idem withjluvial sand subsoil with loam i n subsoil.
Zs02 1
idem met leem in de ondergrond.
idem with loam in subsoil.
Zso2-SZow4 idem met rivierzandondergrond.
idem withjluvial sand subsoil.
Zso2d
idem met bank.
idem with hardpan.
Zso2v
idem met veeh in de ondergrond.
idem with jeat in subsoil.
ZS-SZowb2 idem met rivierzandondergrond.
idem withfluvial sand subsoil.
SZowaZ
middelhoge Affersvenzandgrond.
Medium high Affersven sand soil,
SZowb2
middelhoge Wellsmeerzandgrond.
Medium high Wellsmeer sand soil.
SZowc2
lage tot middelhoge Hamertzand rond.
LWto medium high Hamert sand soit
SZ@
hoge tot middelhoge rivierstuifiandgrond.
high t0 medium high river dune sand.
ZsUz l
stuifzand op uiterwaardzandgrond.
blown sand on foreland sand soil.
Zs01-Uzl
idem.
idem.
UZl
hoge iets hleihoudende uitemaardzandgrond.
high slightly sl~ycyforeland sand soil.
Uzl-Uz2
idem overgang naar Uz2.
idem transition to Uz2.

Matig geschikt tot geschikt voor rogge en aardappelen, matig geschikt
voor haver, weinig tot matig geschikt voor voederbieten en blijvend
grasland.
Moderately suitable to suitable for rye and potatoes, moderately suitable for mangolds and permanents pastures.
SZoml
moerasontginningsrivierzandgrond.
swamp reclamation fluviul sand soil.
SZom l H idem met roestbanken.
idem with rus9 hardpan.
ZsoblL
bruine zwak lemige stuifiand ontginningsgrond met leemondergrond.
brown slightly loamy blown sand reclamation soil with loamy subsoil
Zse2
droge tot iets vochthoudende oude bouwlandstuifiandgrond.
dry to slightly mokt old arable land on blown sand soil.
Zse2-3
overgang droge tot iets vochthoudende naar vochthoudende
oude bouwland stuifzandgrond.
transition dry to slightly mokt old arable land on blown sand soil.
Zse2 l
idem met leemondergrond.
idem with loamy subsoil.
hoge grauwe grindhoudende rivierzandgrond met bank.
SZgld
high grey gravelly fluvial soil with hardpan.
Z l ob
loessleemhoudende bosontginningszandgrond.
loess-loam containing reclaimed forest sand soil.
Klasse I.4
Clars

Geschikt voor rogge en aardappelen, matig geschikt voor voederbieten
en kunstweide, matig geschikt tot geschikt voor haver, weinig tot matig
geschikt voor blijvend grasland.
Suitable for tye and potatoes, moderately suitable to suitabb for oats, moderately
suitable for mangolds and ley, poorìy to moderately suitable for pennattent pastures.
SZowb3 lage tot middelhoge Wellsmeerzandgrond.
low to medium high Wellsmeer sand soil.
SZowc3 lage Hamertzandgrond.
low Hamert sand soil.
SZbl-2
overgang hoge bruine rivierzandgrond naar hoge bruine
zwaklemige rivierzandgrond.
transition high brownjluvial sand soil to high brown slightly loamy
fluvial sand soil.
hoge grauwe grindhoudende rivierzandgrond met grindSZglg
ondergrond.
high grey gravelìy subsoil.
hoge bruine zwaklemige rivierzandgrond met grindondcrSZb2g
grond.
high brown slightly loamy fluvial sand soil with gravelìy subsoil.
SZb2
hoge bruine zwaklemige rivierzandgrond.
high brown slightly loamy fluvial sand sod.
SZb2-Zsobl idem met rivierzandondergrond.
idem with fluvial sandy subsoil.
SZf l
oude bouwland-rivierzandgrond
old arabb landfluvial sand soil.
ZsUz2L stuifzand op kleihoudende uiterwaardzandgrond.
blown sand on clayey foreland sand soil.

Klasse I.5
~~ass

Zeer geschikt voor rogge, aardappelen en haver, geschikt voor voederbieten, weinig tot matig geschikt voor suikerbieten, weinig geschikt voor
tarwe, matig geschikt tot geschikt voor blijvend grasland.
Very suitable for rye, potatoes and oats, suitable for mangolds, poorìy to moderately
suitable f07 sugarbeets, poorly suitable for wheat, moderately suitable to suitable
for permanent'pastures.
SZom2
zwak lemige moerasontginning riviergrond.
slightly loamy swamp reclarnationJuvia1 sand soil.
SZom2H
idein met roestbanken.
idem with rus0 hardpans.

SZowa3

Class

Klasse I.7
Class

lage tot middelhoge Anersvenzandgrond.
low to medium high Affermen sand soil.
SZowa3L idem met leemondergrond.
idem with loamy subsoil.
SZowa3-4 lage Affersvenzandgrond.
low Affermen sanhoil.
SZowa4
idem.
idem.
SZowadL lage lemige AfFersvenzandgrond met leemondergrond.
low loamy Affersven sand soil with loamy subsoil.
overgangen AfFersven-Wellsmeenandgronden.
transitbns Affersven-Wellsmeersand soils.
SZowa4
AIS 1.5 doch geschikt tot zeer geschikt voor blijvend grasland.
A s L5 hut mitabla ta very ruitablef.. permanent * a ~ t ~ r e ~ .
Sovl lichte veenontginningsrivierleemgrond.
light paat reclamatwn fluvia.! loam soil.
~ 0 ~zware
2 veenontginnin rivierleemgrond.
heavy jeat reclamtion&vial h a m soil.
ZLX verspoelde loessleemhoudende zandgrond.
colluvial loamy sand soil.
SZgl hoge grauwe grindhoudende rivierzandgrond.
high grey gravelly juvial sand soil.
Matig geschikt voor rogge en aardappelen (te nat),
voor haver,
voederbieten en blijvend grasland.
Moderateb suitable for rye and potataes ( h o wet), suitable &r oats, mangolh
and permanent pastures.
SZowa5
zeer lage lemige Affersvenzandgrond.
very low loamy Affermen sand soil.
SZom3
lemige moerasontginningsrivierzandgrond.
loamy swamp reclamationjuvial sand soil.
SZowb5
zeer lage Wellsmeerzandgrond.
very low Wellsmeer sand soil.
SZowc21
lage Hamertzandgrond met beekbezinking.
low Hamert sand soil with brook deposit.
SZowc31
zeer lage Hamertzandgrond met beekbezinking.
very low Hamert sand soil with brook deposit.
SZowaSVL zeer lage lemige Mersvenzandgrond met plaatselijk veen
resp. leem.
uery low loamy Affersven sand soil with locally peut or loam.
SZowb5VL zeer lage Wellsmeerzandgrond met plaatselijk veen resp.
leem.
very low Wellsmeer sand soil with locally jeat or loam.
Weinig gecchikt voor rogge, weinig tot matig geschikt voor haver, matig
geschikt voor aardappelen en kunstweide, weinig tot matig geschikt voor
blgvend grasland (sterk wisselende waterhuishouding).
Poorly suitable for rye, poorly to moderately suitable for oats, moderateb suitable
for potatoes and ley, poorly to moderately suitable for permanent pastures (strongb
juctuating wukrcondition)
ZSo3-Uz3V jonge natte stuifontginningsgrond met lage kleih. uiterwaardzandgrond in de ondergrond met veen.
wet newly r~lairnedblown sand soil with clay c~ntainin~foreland
sand soil wzth peut in subsoil.
zso3
jonge natte stuifzandontginningsgrond.
wet newly reclaimed blown sand soil.
Zso3L
idem met leemondergrond.
idem with loamy subsoil.
Zso3-UzV idem met blei-veenondergrond.
idem with clay over beat subsoil.

.

Zso3SZg3

Klasse
I .9
Class

idem met middelhoge tot lage grauwe lemige rivierzandondergrond.
idem with medium high to low grty loamy fluvial sand subsoil.

Ongeschikt voor bouwland, matig geschikt voor blijvend grasland.
Unsuitable for arable land, moderate& suitable for permanent pastures.
V1 veengrond.
peatsoil.
V2 bezande veengrond.
peatsoil covered with sand.

HOOPDKLASSE~~
Gronden geschikt voor Akkerbouw met een iets uitgebreidere vruchtPrincipal class
wisseling dan Hoofdklasse I, of bij dezelfde vruchtwisseling met een
grotere oogstzekerheid en voor de Weidebouw in gemengd bedrijf.
Soils suitable for arable land with a somewhat larger crofirotation than Principal
Class I, or with the same mofirotation a larger yield secun'ty and for pastures in
mixed farming.
Klasse
Geschikt tot zeer geschikt voor rogge, aardappelen en haver, matig geClass
schikt tot geschikt voor suikerbieten en voederbieten, matig geschikt voor
tarwe en blijvend grasland.
Suitable to very suitable for rye, potatoes and oats, moderately suitabìe to suitabk
for sugarbeets, and mangolds, moderately suitabìefor wheat and permanent pasture.
SZg2
middelhoge tot lage, grauwe zwak lemige rivierzandgrond.
medium high to low g r 9 slightly loamy fluvial sand soil.
SZg2H
idem met roestbanken.
idem with rus9 hardpans.
SZg2-SZb2 idem met hoge bruine zwak lemige rivierzandgrond.
idem with high brown slightly LoamyJuvial sand soil.
SZg2L
idem met leemondergrond.
idem with loamy subsoil.
SZg2g
idem met grindondergrond.
idem with gravelly subsoil.
SZb3'
middelhoge bruine zwak lernige rivierzandgrond.
medium high jluvial sand soil.
SZb3
idem
idem.
SZb3A
idem.
idem.
SZowb4
lage Wellsmeerzandgrond.
low Wellsmeer sand soil.
Klasse II.2
Geschikt tot zeer geschikt voor rogge, aardappelen en haver, geschikt
Class
voor voederbieten, suikerbieten, tarwe en erwten, weinig geschikt voor
blijvend grasland.
Suitable to very suitable for rye, potatoes and oats, suitable for mangoldr, sugarbeets, wheat and peas, poorly suitable for permanent pastures.
Shl hoge rivierleemgrond.
high fluvial loam soil.
Shf l hoge en middelhoge oude bouwland-rivierleemgrond.
old arable land on high and medium high fluvial loam soil.
SZf2 zwak lemige oude bouwlandrivierzandgrond.
old arable land on slightly 1oa.myjluvial sand soil.
SZf3 lemige oude bouwland-rivier-zandgrond.
old arable land on loamyfluvial sand soil.
SZf3L idem met leem in de ondergrond.
idem with loam in the subsoil.
Lob2 bosontginningsloessleemgronden (ondiep tot diep).
newly reclaimed loessloam forest soils (shallow to deep).
Lob3 idem zeer diep.
idem very deep.

Class

11.3

Klasse II.4
Class

Klasse 11.5
Class

~1~11.2, doch tevens geschikt voor blijvend grasland.

Epual to 11.2 but also suitable for permanent paturfl.
s z b 2 - s ~ - Middelhoge rivierleemgrond met hoge bruine zwak lemige
rivierzandgrond in de bovengrond.
medium high fluvial loam soil with high b r o m slightly loamy
fluvia1 sand soil in t h subsoil.
lage zware rivierleemgrond met lichte bovengrond.
S12
low heauyjluvial loam soil with light top soil.
~12-SZg3 idem met middelhoge tot lage grauwe lemige rivierzandondergrond.
idem with medium high to low grey loamy fluvia1 sanà s~bsod.
SH2g
middelhoge rivierleemgrond met grindondergrond.
medium high jluvial loam soil with gravelly subsoil.
SH2-Uz2
middelhoge rivierleemgrond met kleihoudende uiterwaardzandgrond.
medium high fluvia2 loam soil with clayey forelad sand subsoil.
Sh2
middelhoge rivierleemgrond.
medium high jluvial loam soil.
Zso-SH2
idem met stuifzand in de bovengrond.
idem with sand in iotopsoil.
Geschikt doch riskant voor rogge, aardappelen en haver (nat en s 9 c tuurgevoelig) matig geschikt tot geschikt voor voederbieten, suikerblete?
en tarwe, geschikt voor blijvend grasland (gevoelige gronden vaak moeilijk te bewerken).
Suitable but risky for rye, potatoes and outs (wet and swceptible jör &clia ?f
structure) moderately suitable io suitable fot mangolds, sugarbeets and whcat,
suitable for permanent pastures (susceptible soils o f i n hard to till).
Sh3
middelhoge tot lage rivierleemgrond.
medium high to lowjluvial loam soil.
S11
lage zware rivierleemgrond.
low heauy fluvia1 loamoil.
SZg3 middelhoge tot lage grauwe lemige rivierzandgrond.
medium high to low grey loamyfluvial sand soil.
SZg3H idem met roestbank in de ondergrond.
idem with rusty hardpan in subsoil.
SZg3g idem met grind in de ondergrond.
idem with gravel in subsoil.
SZgSV idem met veen in de ondergrond.
idem with jeat in subsoil.
SZg4
idem op leem.
idem overlying loam.
SZb4 middelhoge tot lage bruingrijze lemige rivierzandgrond.
medium high t0 low greybrown loamy fluvia1 sand soiì.
sh2SI-13 overgang van Sh2 naar Sh3.
transitionfrom Sh.? to Sh3.
Geschikt voor (zomer)tarwe, haver, aardappelen en voederbieten, weinig
geschikt voor rogge (in de winter te nat), matig geschikt tot geschikt
voor blijvend grasland.
Suitable far Dummr)wheat, outs,
and mangolds, poorb suitable jör r
p
wet in winter), moderately suita le to suitableforpermanentpastures.
Uz2
hoge kleihoudende uiterwaardzandgrond.
high clayey foreland sandsoil.
Zs/Uz2L stuifzand op Ideihoudende uiterwaardzandgrond met leemondergrond.
blown sand over ~ 1foreland
~ 9 sandsoil, with loamy subsoil.
Uz2k
idem op klei.
idem on clay.
UzZg
idem op grind.
idem on gravel.
Uz2L
idem op leem.
idem on loam.

r

Uz2z

idem op zand.
idem on sand.
Uz2-UZ l overgang naar UZl .
trawition io U t l .
U23
lage kleihoudende uiterwaardzandgrond.
low clayeyforeland sand soil.

HOOFDKLASSE
111 Gronden bijzonder geschikt voor Weidebouw en over het algemeen
P h $ a l class

weinig geschikt voor Akkerbouw.
Soils umy suitablefor pastures and rnainb poorb suitablefor arabie land.

Class

III.A.1.

Goede tot zeer goede graslandgronden, goede productie gedurende het
gehele jaar, stevige zode, wellicht in droge zomers enige groeidepressie.
Good io very pasture soils, good yield the year round, Jinn turf, may be s o m depression in growth in dry summers.
Uk
middelhoge uiterwaardkleigrond.
medium high foreland clay soil.
Uklz idem op zand.
idem on sand.
Uh1 hoge zandige uiterwaardkleigrond.
high sandy foreland clay soil.
Uh2 hoge uiterwaardkleigrond.
high foreland clay soil.
Uh22 idem.
idem.
USl middelhoge zwarte uiterwaardslibgrond.
medium high black foreland silt soil.
UslA idem.
idem.

Class

III.A.3.

Matige graslandgronden 11: matige brutoproductie, goede groei in de
zomer, te nat in voor- en najaar, bij goede verzorging stevige zode.
Moderate pasture soils II: moderate gross production, good growth in sumtner,
too wet in skring and autumn, when wel1 keptjrm t u d
Uk2Uz3 overgang van lage zware uiterwaardkleigrond naar lage kleihoudende uiterwaardzandgrond.
transition from low heavy foreland clay soil to low clayey foreland
sand soil.
Uk2
lage zware uiterwaardkleigrond.
low heavy foreland clay soil.
Uk2g
idem op grind.
idem on gravel.
Uk2z
idem op zand.
idem on sand.
Uk2v
idem OW veen.
idem onpeat.
lage kleihoudende uiterwaardzandgrond met veenondergrond.
low clayey foreland sand soil with peut subsoil.
U 11
lage zandige uiterwaardleemgrond.
low sandy foreland loam soil.

Opmerking: Klasse III.A.2 komt in dit gebied niet voor.
Remark:
Class III.A.2 doesn't occur in this area.

5. E N K E L E P A C H T C I J F E R S

De pachtgegevens die destijds door Schelling verzameld zijn, zijn ongetwijfeld gedeeltelijk verouderd. In hun algemeenheid lijken zij ons echter toch
een vergelijking met de thans ontworpen landbouwgeschiktheidsclassificatie
waard.
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In tabel 9 zijn de voornaamste gegevens opgenomen. I n figuur 3 is e.e.a.
grafisch uitgezet behalve voor de met l) gemerkte landklassen.
TABEL
9. 1 Table 9.
Gemidd. van de beschikbare

1II.A-1 . . .
1II.A-3 l)
1) Minder dan 5 waarnemingen / Less than 5 observations

..

Pacht in guldens per ha
Rent in Dutch guilders per ha

.
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HO100908070'
60504030-

-
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I , , , ,
110 11b 12 I3

I5

1'8

El

Landklasse Londclass

i 2 $4 9 5

Fig. 3. Landklassen en pachtbedragen./Landclassesand rent.

-X

hoogst betaalde pacht / highut rent

laagst betaalde pacht / lowcst rent
-- X gemiddelden
/ aueragcs

@

Men ziet uit de figuur, dat een zeker verband tussen de pachtbedragen van
enkele Jaren geleden en onze landklassen niet te ontkennen valt. Het duidelijkst is dit in hoofdklasse I en dan in het bijzonder voor de gemiddelden en
de maximum-bedragen. De laagst betaalde pachten per klasse vertonen
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voornamelijk een afwijking in klasse 1.2. Dit kan zeer wel een kwestie zijn van
ongunstige ligging van de betrokken percelen, of van een ongunstige variant
van de betrokken bodemtypen. Juist in deze klasse van riskante gronden kan
dit een groot praktisch verschil betekenen. De hoofdklassen I1 en I11 hebben
i.h.a. duidelijk hoger pachtbedragen dan hoofdklasse I. De algemene tendens, met een top bij klass 11.2 lijkt ons voor de beschouwde klassen ongeveer
reëel, al zou het o.i. niet onmogelijk zijn, dat klasse 11.4 bij de huidige ontwateringstoestand gelijk of hoger gewaardeerd zou moeten worden. Klasse
11.5 vertoont een afwijkend beeld, dat wellicht toegeschreven moet worden
aan de traditioneel andere kijk die men op uiterwaardgronden heeft. Dit zou
tot gevolg hebben dat de uiterwaardzandgronden hoger gewaardeerd worden dan bij de huidige pachtschaal t.o.v. soortgelijke gronden binnendijks
gerechtvaardigd schijnt. Het feit dat verschillende van deze gronden behoorlijk weiland leveren kan echter bij de beoordeling ook een rol gespeeld hebben. Bovendien speelt de toevallige ligging van de percelen hier wellicht een
grotere rol, terwijl ook niet ontkend kan worden dat de in deze klasse samengevatte bodemtypen nog sterke onderlinge verschillen vertonen. I n de grote
spreiding van de pachtbedragen in deze klasse komt dit tot uiting.
The suitability-map discussed in this publication is based on the soil survey
made by Schelling (195 1). The suitability of the various soil-types for the
crops planted in the region, was at that time partly described. A ,,Grop survey" was made bij the author and his assistants during the summer of 1954.
Every piece of land was visited and the kind of crop noted on the soil map.
Also for some crops the growth of the crop was roughly noted in three classes: good, medium or bad, according to the scale adopted by the farmers in
the region. Other data about the potential productivity for arable land were
obtained from the Agricultural Advisory Service and from talks with the farmers. I n the table 1 to 7 these data are given. I n table 8 the legend of the
~uitability-mapis given. The suitability-map itself is published as a n appendix. In table 9 and fig. 3 the correlation between the suitability classes and
the amount of rent paid by tenants on various classes is stated. The few
points where they do not correlate are accounted for.
The use of this suitability-map for agriculturists without special training in
soil science should be more easy thans that of the soil map. O n the former
only 19 classes are distinguished and each of these is described in terms of
crops. O n the soil map of this region 136 soil units are found. This suitabilitymap, however, is only one of the many aspects of landclassification on this
soil map. For special purposes other ,,suitability-maps" should be made, according to the wishes of the potential user.
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