Fisheries and Food has ordered the Soil Survey Institute to design, should
be subjoined agricultural suitability maps to achieve that the maps can
advantageously be consulted.
8. Side by side with this agrarian landclassification it is necessary to develop
a non-agrarian classification. This wil1 be a task for the special section of
the Soil Survey Institute in charge of the soil survey for town and country
planning.
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1. I N L E I D I N G

Dit artikel heeft ten doel een overzicht te geven van het vele onderzoek, dat
gedurende de laatste acht jaar in Nederland is verricht op het gebied van de
bodemkunde van de voornaamste tuinbouwgewassen. Het overgrote deel
van deze onderzoekingen is verricht door of onder invloed van de medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering. De vorderingen zijn snel geweest, de toepassingen vele en de economische gevolgen groot.
De daarbij gebruikte methoden zijn in wezen van een grote eenvoud en
men kan zich afvragen, hoe het komt, dat er in onze moderne tijd nog belangrijke vraagstukken over waren, die met zulke simpele methoden bestudeerd konden worden. Op andere gebieden van de landbouwwetenschap
ziet men, hoe zeer ingewikltelde research slechts op lange termijn yoordelen
voor de landbouw oplevert. Deze eigenaardige uitzonderingspositie van het
tuinbouw-bodemkundig onderzoek moet psychologisch worden verklaard.
Bodemkundige vraagstukken trokken in de vooroorlogse tuinbouw eenvoudig niet de aandacht. Men leefde in een periode van technische vooruitgang.
Met betere cultuurmethoden, zoals ziektebestrijding en bemesting, maakten
allerlei tuinbouwteelten grote vorderingen. Onder deze omstandigheden deed
de grond er minder toe. Opoeen slechte grond verkreeg men met goede cultuurmethoden hogere opbrengsten dan met slechte methoden op een goede grond.
11
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Bovendien was het tuinbouwareaal in de periode in en na de economische
depressie aan weinig veranderingen onderhevig, aangezien de productie tengevolge van overheidsmaatregelen beperkt was.
Toch was ook voor de oorlog reeds bekend, dat de grondgesteldheid van
grote invloed was op de groei en gezondheid van vruchtbomen. Toen Oosting, de pionier van de veldbodemkunde in Nederland, in 1939 de ongunstige gevolgen van een natte en ondoorlatende ondergrond in boomgaarden
demonstreerde, werd hij echter scherp terecht gewezen. De tijd was niet rijp
voor onderzoek op dit gebied.
I n 1943 is in deze toestand verandering gekomen. Onder invloed van de
oorlog waren een aantal studenten onder onze leiding met de bodemkartering begonnen, en wel in de Bommelerwaard, een deel van het rivierkleigebied. I n het onderzochte gebied treft men op bepaalde gronden veel tuinbouw aan, vooral aardbeien, op andere gronden fruit. Tijdens de kartering
viel op, hoezeer de resultaten van de aardbeienteelt op verschillende plaatsen uiteenliepen. Op sommige gronden werden zeer hoge geldelijke opbrengsten verkregen, terwijl op andere plaatsen de teelt nauwelijks lonend was. In
dit geval werd het verschil voornamelijk veroorzaakt door de vroegheid van
de gronden, een eigenschap, die tevoren in Nederland nauwelijks bestudeerd
was en die toch van vaak doorslaggevende betekenis is voor het succes van
bepaalde tuinbouwteelten.
Ook de boomgaarden van de Bommelerwaard bleken zeer interessant te
zijn. Sommige boomgaarden vertoonden een zo slechte groei, dat ze verliesgevend waren. Nog belangrijker waren boomgaarden, die plaatselijk een
slechte groei vertoonden. Hier kon het groeiverschil van de bomen worden
nagegaan onafhankelijk van de bedrijfsleiding. De bodemkartering wees uit,
dat twee profieleigenschappen voor de slechte groei verantwoordelijk waren,
die schematisch als volgt konden worden geformuleerd :
a. een natte, ondoorlatende ondergrond,
b. een dorre, grofzandige ondergrond.
Aangezien dergelijke gronden in het Nederlandse rivierkleigebied op korte
afstand kunnen afwisselen met superieure gronden, leveren de bestaande
boomgaarden op tal van plaatsen fraaie voorbeelden op voor het verband
tussen de bodemgesteldheid en de ontwikkeling, resp. productie van de
vruchtbomen (fig. l).
Deze in 1943 duidelijk gedemonstreerde verbanden lieten niet na de aandacht van de verantwoordelijke tuinbouwkundigen te trekken en het duurde
niet lang of soortgelijk onderzoek was ook in andere delen van het land aan
de gang.
Zo begon De Bakker zijn onderzoek van fruitgronden in Zeeland in 1944;
Van Liere maakte in hetzelfde jaar een begin met zijn zo belangrijke studiën
van het glastuinbouwgebied van het Westland.
De genoemde eerste resultaten waren reeds zo duidelijk, dat de conclusie
gerechtvaardigd was, dat de financiële resultaten van de Nederlandse tuinbouw in hoge mate samenhangen met de kwaliteit van de gronden en dat
vele tuinbouwgronden verre van optimaal zijn voor de betreffende teelten.
In het verleden is de keuze van de tuinbouwgronden niet altijd
geweest en de huidige tuinbouwbedrijven ondervinden daarvan nog steeds de
ongunstige gevolgen. Daarnaast vindt men land van topkwaliteit, dat niet
voor tuinbouw gebruikt wordt. Vestiging van de tuinbouw op bij uitstek geschikte gronden zou de rentabiliteit van de Nederlandse tuinbouw zeer kun156

Fig. 1 .
Gedetailleerde bodemkaart van een kersenboomgaard te Valburg.
Detailed soil map of a cherp-orchard at Valburg.
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nen verhogen. Dit alles is reeds uiteengezet in ons artikel : De tuinbouw heeft
de beste gronden nodig (Edelman, 1945).
Tevens werd duidelijk, dat de tuinbouw verschillende kenmerken heeft,
waardoor deze vorm van bodemcultuur bijzonder aantrekkelijk is voor de
bodemkundige. Wij willen enkele van deze kenmerken hier opsommen.

1. De tuinbouw wordt slechts uitgeoefend op een onbetekenend gedeelte
van het cultuurland. I n Nederland met zijn enorme exporttuinbouw bedraagt dit percentage 6
Beperkt men zich tot de meest intensieve vorm
van tuinbouw, die onder glas, dan is het percentage slechts 0,15
D'ientengevolge is het, ruimtelijk gesproken, niet moeilijk de tuinbouw op bij uitstek
geschikte gronden te vestigen.
Men realisere zich, dat dit volor de normale landbouwteelten niet mogelijk
is. De landbouw wordt uitgeoefend op het gehele beschikbare areaal, dat
zeer goede, goede, middelmatige, slechte en zeer slechte gronden omvat. De
onderscheiding van deze kwaliteitsklassen is van veel belang, maar kan niet
veel verandering brengen in het bestaande grondgebruik, aangezien het gehele areaal toch in gebruik blijft. Slechts zijn correcties mogelijk langs de
grens met de bosgronden.
2. Bijna alle vormen van tuinbouw zijn zeer arbeidsintensief. Wil deze arbeid
beloond kunnen worden volgens de normen van een moderne progressieve
maatschappij, dan moet niet alleen de teelt op een hoog technisch peil staan,
maar ook de opbrengst zo hoog mogelijk zijn. Deze zeer hoge opbrengst
wordt alleen op de bij uitstek geschikte gronden verkregen. Het kenmerken
en opsporen van deze bij uitstek geschikte gronden is niet alleen dringend
noodzakelijk, maar ook voor de bodemkundige interessant en inspirerend.
3. Verscheidene vormen van tuinbouw zijn ook kapitaal-intensief. Deze investering geeft het beste rendement, waar het product het meest opbrengt.
De mogelijkheid tot grote investering verhoogt de aantrekkelijltheid en de
waarde van bij uitstek geschikte gronden. Het opsporen en aanwijzen van
dergelijke gronden is dus zowel in het belang van de individuele eigenaar
als van de overheid. Het ontdekken van terreinen, die grote winsten voor de
tuinbouw beloven, is voor de economie van het land even belangrijk als het
ontdekken van een nieuwe vindplaats van erts, steenkool of olie. Het opsporen van dergelijke terreinen met verborgen kwaliteiten is zeer stimulerend
voor de bodemkundige.
4. De Nederlandse tuinbouw omvat ongeveer 200 gewassen, die elk hun
eigenaardige reacties ten aanzien van de bodem hebben. Bovendien is de
cultuurwijze van deze gewassen zeer gevarieerd en worden zij in vele gevallen in een snelle vruchtopvolging verbouwd. Er bestaat geen rijker geschakeerd materiaal voor de studie van de betrekkingen tussen plant en grond
dan de tuinbouwgewassen.

x.

x.

De tuinbouwautoriteiten van Nederland hebben deze bijzondere positie
van de tuinbouw vroegtijdig ingezien en uitgebreide onderzoekingen mogelijk gemaakt, waarvan er verscheidene reeds voltooid zijn en tot publicaties aanleiding hebben gegeven, terwijl andere teksten voor de druk gereed
worden gemaakt. De resultaten van andere studiën zijn vastgelegd in dienstrapporten van de Stichting voor Bodemkartering of van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden. Maar reeds voor de voltooij~g
van de eerste onderzoekingen zijn de toepassingen begonnen. De Rijkstuin-
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bouwvoorlichtingsdienst maakt overal in het land gebruik van de nieuwe
inzichten en kennis (Pijls, 1948a). Belangrijk zijn ook de stedebouwkundige
toepassingen, die in Nederland zeer de aandacht hebben getrokken.
I n het vervolg van dit artikel zullen zowel de verkregen resultaten, als de
toepassing en de consequenties van het verrichte onderzoek in bespreking
komen.
2. M E T H O D E VAN ONDERZOEK

De methoden, die gedurende de laatstejaren in Nederland bij het tuinbouwkundig bodemonderzoek zijn gevolgd, waren steeds ongeveer dezelfde. Het
is geenszins de bedoeling, deze als origineel te bestempelen; ze liggen evenzeer ten grondslag aan succesrijke onderzoekingen in andere landen. Men
zoekt ze evenwel tevergeefs in de bekende hand- en leerboeken over bodemkunde.
Het uitgangspunt is, dat men zich bij de studie van de bodem door het
gewas laat leiden en daartoe moet men het onderzoek beginnen in een centrum van de teelt van een bepaald gewas. Men vindt daar vele percelen met
het gewas begroeid en al spoedig bemerkt men, dat het gewas op de ene
plaats veel beter is dan op een andere. Het verschil kan bestaan in de opbrengst, in de kwaliteit of in de datum van oogstbaarheid. Er kunnen vele
redenen zijn, die het waargenomen verschil verklaren en de kunst is, die gevallen uit te zoeken, waar het geconstateerde verschijnsel de uiting is van de
eigenschappen van de grond en niet van de cultuurwijze. Om dit te bereiken
verdienen percelen met de hoogste opbrengsten allereerst de aandacht. Zijn
de opbrengsten zeer hoog, dus ver boven het gemiddelde van de streek, dan
mag men aannemen, dat de bodemgesteldheid gunstig en tevens de cultuurwijze goed is. Door deze simpele beschouwing verkrijgt men reeds in het begin van het onderzoek een klare voorstelling van een bodemgesteldheid, die
relatief als optimaal kan worden beschouwd. Dit is al direct een zeer belangrijk resultaat en bovendien een uitgangspunt voor een doeltreffende classificatie van de gronden van het betreffende gebied. Immers, een gedetailleerde bodemkartering van een intensief tuinbouwgebied zal steeds moeten berusten op die blijvende eigenschappen van de bodem, die van overwegende
betekenis zijn voor de groei van de plaatselijk belangrijke tuinbouwgewassen
en in deze indeling nemen de optimale bodemtypen uiteraard een belangrijke plaats in.
Nadat deze typen herkend en gedefinieerd zijn, kan een begin worden
gemaakt met de studie van de minder goede gronden. Alle overige bodemtypen zijn afwijkingen in ongunstige zin van de optimale typen. Het meest
sprekend is, dat voor de slechtste gronden van het gebied, die zo ongunstig
zijn, dat ze feitelijk niet meer voor de betreffende teelten in aanmerking komen. O p dergelijke gronden vindt men geen enkel voorbeeld van een goede
ontwikkeling van de belangrijkste gewassen.
Meer moeilijkheden geven de middelmatige gronden. In beginsel kan men
op middelmatige gronden middelmatige gewassen verwachten, maar men
vindt ook middelmatige resultaten op de goede gronden, namelijk wanneer
de bedrijfsvoering te wensen overlaat. Men mag de middelmatige gronden
slechts beoordelen, indien men er zeker van is, dat de bedrijfsleidjng.goedis.
Deze voorwaarde schept een moeilijkheid, die een bodemkundige niet
zelfstandig kan overwinnen. Een bodemkundige is niet een super-expert, die
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zelfstandig een oordeel kan vellen over de kwaliteiten van de tuinders met
hun vaak ingewikkeld bedrijf. I n deze phase van het onderzoek heeft de
bodemkundige de hulp nodig van de beste deskundigen van de betreffende
teelten, die beschikbaar zijn. I n Nederland kan men de hulp ontvangen van
de locaal zeer deskundige Hoofdassistenten van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst. I n een aantal gevallen hebben deze mensen gedurende geruime tijd
deel van de karteringsploeg uitgemaakt. Het bodemprofiel hebben zij met
hun eigen ogen leren beoordelen en toetsen aan hun vaak zeer gedegen kennis van de plaatselijke tuinbouw. O p deze manier is uit de verwarrende veelheid van verschijnselen welbewust het essentiële uitgekozen, dat representatief is voor een goede bedrijfsleiding en karakteristiek voor bepaalde bodemprofielen. Zodoende kan men veelal de bodemtypen zodanig defhiëren,
dat ze tevens productiviteitstrappen voorstellen.
Om misverstand te vermijden moet worden vastgesteld, dat de bodemkundige indeling
zelf zuiver morphologisch is en moet zijn (Edelman, 1950). De eigenschappen, die men bij
de definitie van de bodemkundige eenheden gebruikt, moeten meetbaar, althans waarneembaar zijn. Maar bij het vaststellen van maten heeft de bodemkundige een zekere vrgheid.
Gesteld, dat men rivierkleigronden karteert en dat men gronden aantreft, waarvan de o?:
dergrond uit grof zand bestaat. Zit deze grove zandlaag diep, b.v. op 150 cm, dan heeft.zg
wellicht geen invloed meer op de plantengroei en komt de laag bij de profielbeschrgvlng
niet meer tot uitdrukking. Vergelijkt men een aantal overeenkomstige gronden, waarvan
de zanddiepte geleidelijk geringer wordt, dan is er één diepte, waarop het grove zand in
beschouwing moet worden genomen, aangezien de gewassen er op blijken te reageren.
Gesteld, dat deze diepte 80 cm is. Uit een morphologisch oogpunt is het tamelijk onvFrschillig of men de grens op 90,80 of 70 cm aanlegt, maar uit een agronomisch oogpunt niet.
Blijken de voornaamste gewassen te reageren bij een zanddiepte van 80 cm, dan wordt dat
het criterium, dat op de kaart de gronden met diep en ondiep grofzand van elkaar scheidt.
Wil men nog een tweede grens bij circa 50 cm leggen, dan kan ook deze wellicht worden bepaald door na te gaan, welke waarde agronomisch het voordeligst uitvalt. In het besproken
geval liggen de criteria van de bodemkundige indeling morphologisch vast op 80 en 50 cm.
Voor andere gewassen had men de grens misschien beter op 70 en 40 cm kunnen leggen.
Men richt zijn morphologische detailindeling dus enigermate naar de bijzondere gewassen
in het betreffende gebied. Dat elders de indeling enigszins verschillend uitvalt is helemaal
niet zo erg, want het gaat steeds om de indeling van zeer gedetailleerde karteringen met een
schaal 1:10.000 of groter en die kan men toch niet voor omvan.grijkegebieden uitvoeren.

Heeft men al vergelijkend en studerend de indeling van de gronden van het
te onderzoeken gebied vastgesteld, dan kan de kartering uiteraard voltooid
worden, maar bestaat nog de behoefte, om het verband tussen de gewassen
en de bodemgesteldheid op een overtuigende manier in cijfers uit te drukken.
De daarbij tot nu toe gevolgde methoden zijn:
a. de ,,beste bedrijven" methode,
b. de ,,slechte plekken" methode.
a. De ,,beste bedrijven" methode omvat juist hetgeen in het bovenstaande is uiteengezet. Men verzamelt alle gegevens op bedrijven, die als goed gekwalificeerd kunnen worden, onder weglating van uitzonderlijke omstandigheden,
die een overdreven beeld zouden kunnen opleveren. De methode is ontwikkeld tijdens de kartering van het Westland door Van Liere (1948).
Als voorbeeld van zijn werkwijze wordt hier iets medegedeeld over wat
hij waarnam bij de druif (Black Alicante op eigen wortel) op verschillende
bodemtypen.

1. De jezoorteling
De ondergrondse plantendelen vormen een zeer instructief materiaal voor
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de beoordeling van het verband tussen bodem en gewas. I n goede gronden
kan het wortelstelsel zich goed ontwikkelen. Het reikt tot aanzienlijke diepte
en is zeer regelmatig over het bodemprofiel verdeeld. De minder goede gronden zijn die, waarbij het grondwaterregiem minder gunstig is. Bevat het
profiel ondoorlatende lagen, waarop in vochtige tijden het water stagneert,
dan neemt men dit aan de wortels van de druif waar. Deze ongunstige invloed kan zo sterk zijn, dat de wortels afsterven en verrotten, in zodanige
mate, dat de bomen dood gaan. I n minder ernstige gevallen reageren de
bomen door een verminderde groei en opbrengst.
Een tweetal bodemprofielen van het Westland, met de bijbehorende wortelstelsels van de druif, zijn afgebeeld in fig. 2 en 3. Met de eenvoudige techniek, die Van Liere heeft toegepast, is een sprekend beeld ontstaan, dat
duidelijk weergeeft, hoe de ondergrondse delen van de druif de bodemgesteldheid weerspiegelen.
..".>g

2 .''D, bovengrondie plantendelen
De ontwikkeling van de bovengrondse plantendelen is op goede en slechte
gronden zeer verschillend en daardoor een maat voor belangrijke grondverschillen. De foto's, die Van Liere heeft gepubliceerd, zijn op nagenoeg dezelfde
data in vergelijkbare druivenkassen genomen (fig. 4). Ook later in het seizoen
zijn de verschillen duidelijk en gemakkelijk op het oog waarneembaar.
~ O D E M T V P En

Fig. 5 .
Opbrengst van Black Alicante op een bedrijf op bodemtype 2
over de jaren 1935 t/m 1946 in kilogrammen per strekkende
roede (ca 40 mz).
Yield of Black Alicante grown on soil type 2 during the years 1935
through 1946 in kilograms per 40 ma.
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Fig 6.
Opbrengst van Black Alicante op een bedrijf op bodemtype 6 over de jaren 1933 t/m 1946 in kilogrammen per
strekkende roede (ca 40 ma).
Yield of Black Alicante grown on soil type 6 during the years
1933 through 1946 in kilogram per 40 ma.
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3. De obbrengsten in gewicht
Van Liere verkeerde in de gelukkige omstandigheid, dat hij opbrengstgegevens over tien en meer jaren van een aantal druivenkassen op goed geleide
bedrijven kon gebruiken. Twee van zijn grafieken zijn in fig. 5 en 6 overgenomen. Zij illustreren de enorme verschillen in opbrengst in kg, die voor verschillende Westlandse bodemtypen karakteristiek zijn. Het gemiddelde van de
streek blijkt overeen te komen met een grondgesteldheid, die verre van optimaal is. Wat de streek als aanvaardbaar beschouwt, wordt thans, na het
bodemkundige onderzoek, als hoogstens nog juist toelaatbaar gekenschetst,
terwijl het beste uit de streek als norm geldt. Dat het verworven inzicht een
enorme economische betekenis heeft voor de betreffende teelt behoeft nauwelijks te worden betoogd.

4. De obbrengst in geld
De opbrengst in geld is afhankelijk van de opbrengst in gewicht, de kwaliteit
en de oogstdatum. Deze laatste is in het geval van de druif sterk afhankelijk
van de bedrijfswijze, in het bijzonder van de verwarming van de kassen.
Opbrengsten in geld kunnen dan ook slechts worden vergeleken onder strikt
gelijke omstandigheden. Het materiaal over de druiventeelt, dat Van Liere
in het Westland kon verzamelen, stond hem toe, enkele betrouwbare gegevens te publiceren (tabel 1). Zij tonen aan, dat de kwaliteit van de druiven
van de goede gronden financieel hoger gewaardeerd wordt dan die vaJ1
slechte gronden. Het reeds behandelde grote verschil van de opbrengst in
gewicht wordt nog versterkt door een hogere prijs per kg. De oorzaak van
het priljsverschil is de grotere geschiktheid van de druiven van de goede
gronden voor bewaring in het koelhuis.

TABEL
1. Veilingprijs van druiven (Black Alicante) van twee bedrijven, op bodemtype 2
(Bedrijf 11) en bodemtype 6 (Bedrijf I ) . (naar: van Liere, 1948).
Auction-price ofgrapes (Black Alicante) of two growers on soil type 2 (Grower 11) and
on soil type 6 (Grower I ) . (after: van Liere, 1948).
Jaar ( 2'ear)

Bedrijf I (Grower I) Bedrijf I1 (Grower II)
gulden per kg (H.JE/kg)gulden per kg (H.j/kg)

b. De ,,slechteplekken" methode berust op het feit, dat de gewassen op bepaal*
plaatsen een slechtere stand vertonen, tengevolge van een plaatselijk afwykendebodemgesteldheid. In dergelijke gevallen is het mogelijk het gewas te
vergelgken op twee verschillende bodemtypen, veelal een gunstig en een ongunstig, der een en dezelfde behandeling. Hoewel later zal blijken, dat er
bepaalde bezwaren tegen deze methode bestaan, is ze bijzonder instructiefBepaald spectaculair is ze in boomgaarden. Deze hebben veelal een bepaald
plantverband, terwijl de verschillende bomen van één soort precies dezelfde
behandeling ondervinden. Als overblijvend gewas stelt het fruit ons in staat
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jaren na een beschrijving van de slechte plek nog eens n a te gaan, hoe de
bomen zich sindsdien ontwikkeld hebben.
De Bakker (1950) heeft een aantal boomgaarden met een slechte plek zeer
zorgvuldig opgemeten en beschreven. De meeste van deze plekken hebben
betrekking op zeekleigronden met plaatselijk grof zand op geringe diepte.
De bomen lijden op dergelijke gronden periodiek van droogte en hun ontwikkeling wordt daardoor geremd. I n vergelijking tot de bomen op de omringende goede gronden kan men de onvoldoende groei van de bomen op de
slechte plek op allerlei wijzen illustreren, b.v. door middel van de stamdiameter, de kroondoorsnede, de lengte van het jaarlijkse lot enz. (fig. 7,8 en 9).
Aangezien het voor de hand ligt, dat een grote en flink groeiende boom meer
produceert dan een achterblijver, geeft de geconstateerde grotere of geringere
groei tevens enigermate een beeld van de productie.
I n andere fruitgebieden zijn goede voorbeelden opgemeten van boomgaarden met slechte plekken, waarvan de ondergrond uit zware, ondoorlatende klei bestaat, die het water doet stagneren.
Talrijke boomgaarden zijn op soortgelijke, maar meer kwalitatieve wijze
bekeken (Guide to the excursions, 1950). Daardoor is het mogelijk geworden,
de meeste variëteiten op diverse onderstammen op allerlei bodemtypen gade
te slaan. De bestaande kennis over de aanpassing van het sortiment aan de
bodemgesteldheid is op deze wijze verkregen. Als eerste uiting van deze
kennis kan de rassenlijst voor fruit voor het rivierkleigebied worden beschouwd. Het zou mogelijk zijn, zonder grote uitgaven nog een aanmerkelijke uitbreiding aan de bedoelde kennis te geven.
De slechte plekken zijn in vele opzichten interessant, aangezien menigeen
de vraag heeft gesteld, of de slechte groei op dergelijke plaatsen met betere
cultuurmaatregelen te verbeteren zou zijn. Zo constateerde Mulder op één
van de slechte plekken van De Bakker, dat het gewas aan zinkgebrek leed,
hetgeen weer allerlei gevolgen voor het onderzoek van dit en andere sporenelementen heeft gehad. O p andere plaatsen, b.v. in het Westland, heeft de
methode klaarheid verschaft in drainage-aangelegenheden.
Toch bestaat er kritiekop de ,,slechte plekken" methode. De soortenkeuze
en de verzorging van de gewassen is aangepast aan de toestand op de omringende goede gronden. Zou een geheel perceel uit het ongunstige bodemtype
bestaan, zo zou een zodanige cultuurwijze gevolgd zijn, dat het resultaat allicht beter geweest zou zijn dan op de overeenkomstige slechte plek. Anders gezegd, de slechte plek wordt te slecht beoordeeld. Dit bezwaar is juist, maar
niettemin is de slechte plekken methode interessant en instructief. De resultaten hebben echter geen absolute, maar slechts een relatieve waarde.
3. ENKELE RESULTATEN

a. Fruit
I n het bovenstaande is reeds herhaaldelijk sprake geweest van de !gevoeligheid van fruit voor bepaalde ongunstige profieleigenschappen, waarvan bodemreductie en dorre ondergronden de meest opvallende zijn (Oosting,
1939; Butijn, 1950; Egberts, 1950). Ook werd reeds gewezen op het verschillend gedrag van diverse variëteiten en onderstammen op eenzelfde bodemtype en op de eerste voorlopige rassenlijst voor fruit, die daarop berust.
De nieuw verworven kennis wordt reeds algemeen toegepast. Het fruitareaal breidt zich geleidelijk uit en de Tuinbouwvoorlichtingsdien~theeft
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handen vol werk met het beoordelen van de nieuw in te steken terreinen en
het ontwerp van plantschema's, die zo goed mogelijk aan de bodemgesteldheid zijn aangepast. De genoemde voorlichtingsdienst beschikt over personeel, dat daartoe door de Stichting voor Bodemkartering is opgeleid. De
betreffende percelen worden eerst zeer gedetailleerd gekarteerd, waarna beoordeeld wordt of fruitteelt op dat terrein voIdoende kans op succes biedt.
Daarna kan het overige advieswerk beginnen.
Dank zij deze bedrijfskarteringen is nagenoeg al het fruit, dat na de oorlog
geplant is, op goede tot redelijke gronden terechtgekomen. De algemene
opinie is, dat deze jonge boomgaarden zeer productief zullen worden, met
een kostprijs, die veel lager is dan die van vele oude, middelmatige boomgaarden.

b. Fruit en groente onder glas
In het bovenstaande was reeds sprake van de druiventeelt onder glas, die
door Van Liere in het Westland is bestudeerd (Van Liere, 1949). Tegelijkertijd zijn de verhoudingen bij enkele andere teelten en wel de komkommeren tomatenteelt onderzocht. Daarbij is gebleken, dat de tomaat als éénjarig
gewas wel minder sterk op ongunstige bodemtoestanden reageert dan de
druif, maar toch nog in aanzienlijke mate. Op de als zeer goed herkende
gronden is de opbrengst 50 hoger dan op de slechte, hetgeen nog steeds een
aanzienlijke marge voorstelt, vooral economisch.
Interessant zijn de ervaringen bij de komkommerteelt. Deze teelt wordt
uitgeoefend op nagenoeg kunstmatige gronden, maar blijkt toch zeer ongunstig te reageren op slechte ondergronden. De verklaring van dit verschijnsel wordt gezocht in wortelziekten, zoals Fusarium. O p de goede
gronden gelukt het, de schade door Fusarium met behulp van normale bestrijdingsmethoden binnen redelijke grenzen te houden, zodat de teelt blijvend kan worden volgehouden. De ontsmetting blijkt op de slechtere gronden minder effectief te zijn, zodat de schade door Fusarium de teelt hier geheel onmogelijk kan maken.
Het advieswerk in verband met de bovenvermelde resultaten is reeds zeer
succesvol geweest. Overal waar in het westen van het land sprake is van verplaatsing van glasbedrijven, wenden de tuinders zich om advies tot de proeftuin in Naaldwijk, die over personeel beschikt, dat deskundig is om de betreffende percelen nauwkeurig te karteren en in detail aan te geven hoe de
beschikbare grond het best kan worden gebruikt. Tevens worden talrijke
bestaande bedrijven in het fijnste detail gekarteerd, om na te gaan welke
verbeteringen op deze bedrijven aangebracht kunnen worden. Dikwijls
betreffen deze verbeteringen drainage boven ondoorlatende ondergronden,
met als resultaat een vaak aanzienlijke stijging van de productie. Vier medewerkers van de proeftuin Naaldwijk hebben aan al deze adviezen een volledige dagtaak.
Belangwekkend is ook de kwestie van de verzilting van de bovengrond van
de kassen. De zoutrest van de meststoffen en het gietwater hoopt zich op den
duur in de kasgronden op, waardoor zoutconcentraties kunnen ontstaan, die
bepaald schadelijk voor de gewassen zijn. I r Riemens heeft sinds jaren aan
deze zaak aandacht besteed en de bepaling van het zoutgehalte van grond
en gietwater vormt een normaal onderdeel van het grondonderzoek, dat
door de proeftuin te Naaldwijk en later ook door andere instituten voor de
tuinbouw wordt verricht. Men bestrijdt deze zoutschade door uitspoeling
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met grote hoeveelheden water of door uitgraven en vernieuwen van de bovengrond. Sinds de tuinbouwgronden goed bestudeerd zijn, is gebleken dat
deze zoutoverlast veel groter is op de profielen met ondoorlatende ondergronden dan op de goede gronden, alhoewel ook deze geregeld gecontroleerd
moeten worden. O p ondoorlatende gronden moet veel meer gegoten worden
dan op de goede gronden. Het gevolg is, dat de in het gietwater opgeloste
zouten in versterkte mate aan het zoutbezwaar van de minder goede gronden bijdragen. Bovendien is het moeilijker om deze gronden door te spoelen,
vanwege hun geringe doorlatendheid.
Deze bezwaren hebben er toe bijgedragen, dat thans veel aandacht besteed moet worden aan het zoet houden van de binnenwateren van westelijk
Nederland. Daarvoor worden reeds grote ingenieurswerken uitgevoerd en
nog grotere zullen in de toekomst moeten volgen.
c. Groente en kleinfruit in de volle grond
Verscheidene medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering hebben
te maken gehad met de problemen van de groenteteelt. Een goede grond
voor de groenteteelt moet aan enige eisen voldoen, die moeilijk samengaan.
Voor een economische productie moet de grond zeer waterrijk en steeds gemakkelijk bewerkbaar zijn. Deze eisen zijn reeds enigszins tegenstrijdig.
Daarnaast wordt vroege oogstbaarheid verlangd. Zeer vochtige gronden zijn
echter koud en laat.
Toch zijn er wel gronden, die de drie genoemde eigenschappen vrij goed
combineren. De belangrijkste zijn veengronden, waarvan de bovengrond
zwart is, een mooie structuur heeft, voorts gemakkelijk opdroogt en goed bewerkbaar is, terwijl de ondergrond sponsachtig en de grondwaterstand hoog
is. Er bestaan ook zandgronden met doorlatende ondergronden, hoge grondwaterstanden, maar toch een droge, steeds bewerkbare bovengrond. I n het
rivierkleigebied bestaan eveneens gronden, waarvan de ondergrond vochtig
en de bovengrond zacht en gemakkelijk bewerkbaar is. Dergelijke uitzonderlijke gronden zijn echter slechts in beperkte mate aanwezig.
De groenteteelt heeft zich echter nog op een andere wijze aan de bodemkundige eisen aangepast en wel op de zwak golvende zandgronden. Deze
terreinsgesteldheid brengt met zich mee, dat een bedrijf over een combinatie
van gronden met uiteenlopende vochthuishouding beschikt. De lagere gronden zijn humusrijk en vochtig. Zij zijn koud in het voorjaar en dus ongeschikt
voor vroege teelten, maar zeer geschikt voor de teelt van zomer-bladgroenten. Iets drogere gronden zijn wel vroeg, maar niet voldoende groeizaam in
de zomer. Men teelt er dus alleen vroege producten op. Nog drogere gronden
zijn alleen geschikt voor bijzondere producten, zoals asperges. Het bodemgebruik is dus extensiever dan in het geval van de pas besproken zeer geschikte gronden, maar niettemin kunnen de tuinbouwbedrijven het gehele seizoen
door economisch produceren.
De geschiktheid van de gronden in deze zwakgolvende zandlandschappen
is dus beperkt, maar dank zij de mogelijkheid van combinatie zijn zij toch
bruikbaar. Haans (1948 en 1948a) stelde een tabel samen voor het tuinbouwgebied van Bergen op Zoom, waarbij de bodemtypen genummerd zijn en de
geschiktheid van de gronden in een eenvoudige waarderhg is weergegeven
(tabel 2). Deze tabel is de sleutel tot de beoordeling van de ~ederlandse
zandgronden voor de groente- en klein fruitteelt.

TABEL
2. Landclassificatie voor de omgeving van Bergen op Zoom (naar Haans, 1948;

iets vereenvoudigd).
Land-class$cation for the environments of Bergen op zoom (after Haam, 1948; somewhahat simplified).

SIC Zeer vochtige, zeer humeuze stuifzandgrond
Very moist drift-sand soil, rich in humus
S2b Vochtige, humeuze stuifzandgrond
Moist, humous drift-sand soil
S3a Matig vochtige, humusarme stuifzandgrond
Moderately moist drift-sand soil, poor in humus
S3b Matig vochtige, humeuze stuifzandgrond
Moderately moist humous drift-sand soil
S3c Matig vochtige, zeer humeuze stuifzandgrond
Moderately moist drift-sand soil, rich in humus
S4b Droge, humeuze stuifzandgrond
Dry, humous drift-sand soil
H1 Zeer vochtige, venige heide-ontginningsgrond
Very moist, peaty reclaimed heath soil
H2b Vochtige, humeuze heide-ontginningsgrond
Moist, humous reclaimed heath soil
H3a Matig vochtige, humusarme heide-ontginningsgrond
Moderately moist, reclaimed heath soil, .poer in humus
H3b Matig vochtige, humeuze heide-ontginningsgrond
Moderately moist, humous reclaimed heath soil
H4a Droge, humusarme heide-ontginningsgrond
Dry reclaimed heath soil, poor in humus
L3b Matig vochtige, humeuze, lemige zandgrond
Moderately moist, humous loamy sand soil
1.
2.
3.
4.

ongeschikt
matig geschikt
geschikt
zeer geschikt

unsuitable
mediocre
suitable
uery suitable

d. Bloembollen
Deze beroemde Nederlandse exportteelt is gebonden aan zeer bepaalde bodemkundige voorwaarden, die onlangs door Van der Meer (1952) tijdens de
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bodemkartering van het bloembollengebied tussen Leiden en Haarlem zijn
bestudeerd. Daarbij moet worden vooropgesteld, dat het hier gaat om het
intensieve bloembollenbedrijf, waarbij de vruchtwisseling geheel of in hoofdzaak uit verschillende bloembolgewassen bestaat, zodat een effectieve ziektebestrijding mogelijk moet zijn.
I n de praktijk betekent deze eis, dat de grond periodiek verdolven moet
worden, d.w.z. dat steriele ondergrond boven gebracht moet worden en de
besmette bovengrond naar beneden wordt gewerkt. Deze verwisseling van
grondlagen gaat tot een diepte van ongeveer 90-120 cm en één der bijzonderheden van de goede Nederlandse bollengronden is, dat deze diepe bewerking niets verandert aan het bodemprofiel, aangezien dit geheel uit uniform, humusarm duinzand bestaat. Het zal duidelijk zijn, dat er weinig
gronden op de wereld bestaan, die aan een dergelijke extreme eis voldoen.
Een tweede voorwaarde is een zeer constante grondwaterstand op gunstige
diepte, omstreeks 55 cm. Het meest eisende bolgewas, de hyacint, is zeer
kieskeurig in dit opzicht. De eis komt neer op een zo constant mogelijk slootwaterpeil en een zeer doorlatende ondergrond. Het bloembollengebied profiteert van het nauwkeurige waterstaatkundig beheer van het Hoogheemraadschap Rijnland en heeft een nagenoeg constant slootwaterpeil, De beste
bollengronden bestaan tot op grote diepte uit zuiver kalkrijk duinzand, dat
als zeer doorlatend mag gelden. Minder goede gronden hebben een storende
laag in de ondergrond, soms op 2-4 m diepte, die een vrije beweging van het
grondwater belemmert.
De goede Nederlandse bloembollengronden hebben blijkens het bovenstaande uitzonderlijke eigenschappen en hun kartering was dan ook zeer interessant.

e. O uerige tuinbouwgewassen
Voorts is aandacht besteed aan de bodemgesteldheid in verband met de
boomkwekerij, de bloementeelt en de tabak. Het zou echter te ver voeren,
in deze publicatie op al deze teelten in te gaan.
4. SLOTOPMERKINGEN

a. Jong
- en oud tuinland
Wanneer in dit artikel sprake is van voor tuinbouw geschikte gronden, dan
wordt daarmede bedoeld, dat het bodemprofiel voor de betreffende teelten
optimaal is. Gewoonlijk betreft dit de physische eigenschappen van het profiel, in het bijzonder de waterhuishouding. Dit betekent echter nog niet, dat
de cultuurtoestand optimaal is. Deze betreft immers ook de bovengrond, die
door bemesting, bewerking, vermenging met grondverbeterende materialen
en anderszins in een betere toestand kan worden gebracht.
Oud tuinland heeft in de loop der jaren waardevolle eigenschappen verkregen, die jong tuinland in het algemeen nog mist. Vooral de organische
bemesting draagt bij tot deze geleidelijke verbetering. De hoeveelheden stalmest, die de tuinders in de loop der jaren naar hun land hebben gebracht,
zijn enorm en deze hebben de tuingrond een structuur gegeven, die voorbeeldig genoemd kan worden.
Deze goede structuur vergemakkelijkt niet alleen de grondbewerking,
maar vervroegt ook de groeivan de gewassen (Edelman, 1948). Oud tuinland
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is in het algemeen vroeger dan overeenkomstig jong tuinland en dit verschil
betekent aanzienlijk hogere inkomsten voor de tuinder. Volgens het oordeel
van de praktijk is een tijdsruimte van zes jaar nodig om ook de beste nieuwe
grond in een goede cultuurtoestand te brengen.
Behalve stalmest gebruikt men ook wel turfstrooisel, voorts een losse veenaarde, die plaatselijk in het westen van Nederland wordt gewonnen en thans
bekend staat onder de naam van Wilnisser grond. Verder wordt hier en daar
gebruik gemaakt van bagger uit enkele plassen. Zo drijft de beroemde seringenteelt van Aalsmeer op de bagger van de Westeinderplas. Deze bagger
wordt toegediend op veengronden, maar in feite rust reeds een laag van meer
dan 50 cm baggerresten op de oude veenzode. Soortgelijk is de toestand in
enkele centra van groenteteelt. Dergelijk gedurende tientallen of honderdtallen jaren opgebaggerd land heeft eigenschappen verkregen, die men in
nieuw tuinland tevergeefs zal zoeken. Het zijn ,,man made" gronden van de
allerbeste kwaliteit en zij zijn in letterlijke zin onvervangbaar, aangezien de
arbeidslonen thans te hoog zijn om zulk werk nog in dezelfde omvang uit te
voeren.

b. Planologische gevolgen
Vele zeer goede tuinbouwgebieden liggen in dichtbevolkte delen van Nederland en er bestaat een voortdurend conflict tussen het zich uitbreidende nietagrarische grondgebruik en de tuinbouw. I n feite zijn grote delen van de
voornaamste steden op prima oud tuinland gebouwd. Vroeger vernam men
weinig van het bedoelde conflict. Particulieren boden hoge prijzen voor
bouwgrond en de opbrengst van het verkochte land stelde de verdreven
tuinder gewoonlijk in staat elders opnieuw te beginnen. Tegenwoordig is de
toestand anders en wordt het land onteigend, weliswaar tegen aanzienlijke
pijzen, maar toch vaak niet voldoende, omdat voor de geldende, officieel
vastgestelde prijzen geen goed land te koop is. Onteigening betekent vaak,
dat de tuinder uit zijn beroep wordt gestoten, of op slecht land terechtkomt.
De na-oorlogse stadsuitbreidingen hebben heel wat moeilijkheden met de
tuinbouw opgeleverd. Wij hebben steeds nadrukkelijk gepleit voor een zodanige stadsontwikkeling, dat het goede tuinland zoveel mogelijk wordt
gespaard. Het goede tuinland is één der kurken waarop de Nederlandse
economie drijft, niet het slechte tuinland. Onnodige verplaatsing van tuinbouwbedrijven betekent verspilling van in tientallen van jaren gevormde
bodemvruchtbaarheid, die, blijkens de vorige paragraaf, vaak onvervangbaar is. Van ongeveer 100 Nederlandse gemeenten werden de terreinen voor
uitbreiding bestudeerd uit het oogpunt van kwaliteit voor de tuinbouw. Op
deze wijze heeft de bodemkartering veel schade voor de tuinbouw weten te
voorkomen. De gedachte, dat eerste kwaliteit tuinland zoveel mogelijk zijn
bestemming moet behouden, heeft thans ook bij de stedebouwkundigen en
bestuurderen ingang gevonden en wordt op deze wijze meer en meer aanvaard.
Een geheel andere planologische consequentie van de nieuw verworven
kennis is gelegen in de vestiging van de tuinbouw zelf. Lang niet alle tuinbouwbedrijven werken onder optimale omstandigheden, hetgeen kan worden verklaard uit historische oorzaken, die hier niet nader besproken zullen
worden. Omgekeerd is er veel grond van topkwaliteit, waarop in het geheel
geen tuinbouw wordt aangetroffen. Een inventaris van dergelijke biJ uitstek
geschikte gronden kan een wegwijzer zijn voor de richting, waarin de tuin169

bouw zich moet ontwikkelen (Egberts en Scheer, 1948; Egberts, 1950).
De voordelen van een verschuiving van de tuinbouw van middelmatige
naar zeer goede gronden zijn zo evident, dat hierin een groot tuinbouwbelang gezien moet worden. Men hoopt dit doel te bereiken door voorlichting,
niet door voorschriften. De werkzaamheden, die met deze inventarisatie
samenhangen, staan bekend onder de naam van tuinbouwvestigingsplan.
Zij berusten op de nieuwe kennis van de relatie gewas-grondgesteldheid en
op de zich snel uitbreidende kennis van de bodem van Nederland. De inventarisatie vestigt de aandacht op bepaalde terreinen, waarin veel zeer goede
gronden voorkomen en die een nauwkeurige kartering voor tuinbouwdoeleinden waard zijn.

c. Voorlichting, cursussen, bedrijfsskarteringen
Het zou niet mogelijk zijn geweest de nieuw verworven inzichten snel toegepast te krijgen, indien de bodemkundigen niet veel tijd en moeite besteed
hadden aan de opleiding van deskundigen bij de Voorlichtingsdienst en de
proeftuinen. De wetenschappelijke publicaties verschijnen voor dat doel
veelal te laat en gaan uiteraard diep in op de problematiek. Wat verspreid
moet worden, zijn de resultaten en de inzichten.
Vele tientallen medewerkers van de Voorlichtingsdienst zijn opgeleid
tijdens de uitvoering van de karteringen, die de nieuwe resultaten hebben
opgeleverd, of tijdens speciale cursussen. De Tuinbouwvoorlichtingsdienst
heeft een speciaal consulentschap voor bodem- en berne~tin~saan~elegenheden ingesteld, met de leiding waarvan een vroegere medewerker van de
Stichting voor Bodemkartering, Dr F. W. G. Pijls, is belast. Dit consulentschap is verantwoordelijk voor de instructie van locale medewerkers van de
Voorlichtingsdienst, die het plaatselijke advieswerk verzorgen. Op deze wijze
is de nieuwe bodemkunde tot in alle uithoeken van het land doorgedrongen.
Overal kunnen tuinders en fruittelers hun land laten karteren in verband
met hun toekomstplannen en zoals reeds in vorige paragrafen werd uiteengezet wordt van deze mogelijkheid een druk gebruik gemaakt. Dit advieswerk betreft zo nodig ook de grondverbetering, zoals wegspitten van slechte
lagen, drainage en thans ook de kunstmatige beregening van bepaalde gronden.
Summary
I n consequence of the technica1 progress in the management of horticultural
crops, up to 1940 very little attention had been paid to soil survey in the
Netherlands. When due to war-conditions the survey of soils in a fruit-farm
ming district was taken in hand in 1943, it soon became evident that the
structure of soils is extremely important to success in horticulture.
Earliness, a fint consideration in market-gardening, proved to depend t0
a large extent on the soil profile. The occurence ofinterrupting layers in the
subsoil proved frequently to be the reason of poor growth of fruittrees.
After the war mainly two methods have been applied in the investigations
t0 determine the relation between soil and crop in horticulture, viz. :
1. The ,,best-holdings" method of Van Liere (1948),
2. The ,,poer-patches" method of De Bakker (1950).
Both with regard to the planting of orchards and to the growing of various
vegetabk crops and bulbs, very decisive evidence has already been gained
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as to the most desirable soil types for these purposes. Also in designing a
horticultural settlement scheme the availibility of soil survey is of prominent
importance.
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17. D E G R O N D I N V E R B A N D
M E T KUNSTMATIGE BEREGENING
The soil in relation to sprinkler irrigation

Overgenomen uit De Fruitteelt 43,24, 13 Juni 1953, blz. 484-487
INLEIDING

Bij de kunstmatige beregening in de landbouw en ook in de fruitteelt doen
zich verschillende vraagstukken voor. Deze vraagstukken zijn van drieërlei
aard. Men kan spreken van problemen van ~lantenteeltkundigeaard, wanneer het gaat over de benodigde hoeveelheid water. Deze hoeveelheid is
eensdeels een kwestie van waterverbruik door een boomgaard en anderdeels
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