1, The Importante of the Soil Mapping for the
Netherlands Market Gardening
Through soil mapping one can obtain a better knowledge of
one's ground.
A horticulturïst, who lets h.is land be mapped, knows then the
.possibilities ,bidden in his soil, thw, many disappointments can be
prevented.
In coeoperating with the State Consulting Experts, already
important results have been obtained;
The author therefore advises, those interested, to take information from the Consulting Expert.
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l . Omschrijving
Onder bodemkartering verstaat men het vervaardigen van
kaarten, waarop de verschillen in bodemgesteldheid zijn afgebeeld.
Iedere lezer van deze verhandeling zal min of meer vertrouwd zijn

'

met het feit, dat de gesteldheid van de bodem van Nederland zeer
gevarieerd is, niet alleen op grote afstand (b.v. Zuid-Limburg vergeleken met Friesland, maar ook op korte afstand, b.v. op één es, in
één polder, ja, op één perceel). Bij de kartering van deze grondverschillen denken wij niet allereerst aan algemeen bekende tegenstellingen, zoals zand, klei en veen. Wel kan men streven naar een
verfijnde onderverdeling van deze grondsoorten en is een analytisch
scherpe definitie van de genoemde en andere begrippen verre van
eenvoudig, maar deze richting van onderzoek leidt toch te veel de
aandacht af van belangrijker verschijnselen in de grond, dan dat
men daarop een kartering zou willen baseren. Ook gaat de kartering
niet uit van al die grondverschillen, waarop men gewoonlijk het
vruchtbaarheidsonderzoek betrekt, zoals verschillen in pH, P, K, N
-en andere op zichzelf belangrijke eigenschappen, die door de boer
min of meer gemakkelijk kunnen worden beïnvloed. Een bodemkaart, die op deze meer tijdelijke eigenschappen zou berusten, zou
al heel spoedig verouderen. De kartering gaat uit van de meer
blijvende eigenschappen. Geheel blijvende eigenschappen bestaan
er eigenlijk niet, Langzame, zeer langzame, onomkeerbare processen
vinden in iedere grond plaats. Wij denken aan de zeer traag maar
staag verlopende verwering, waardoor de grond blijvend van
karakter verandert. Er bestaan ook heviaer veranderinaen, zoals
afgraving, egalisatie, diepe grondbewerkiig of woelen, Opslibbing
bij overstromingen, afspoelingen in heuvelland, enz., alle in ons land
welbekend. Deze laatste groep van veranderingen kan de bodemsesteldheid dermate beïnvloeden. dat ze een hernieuwde kartering
ioodzakelijk zouden kunnen maken. Dit kan ons echter niet wee;
houden van te streven naar het vervaardigen van kaarten, waarop
de meer blijvende eigenschappen van de gronden en hun verschillen
staan aangegeven,
2.

Het bodemprofiel; belangrijkste kenmerken

\
De'moderne bodemkunde gaat uit van het bodemprofiel.
Graaft
men een kuil met goed glad afgestoken en schoongemaakte wanden
tot een zodanige diepte als voor de plantengroei van belang is (b.v.
1 m.), dan neemt men steeds waar, dat de grond op verschillende
diepte uiteenlopende eigenschappen heeft. Soms verandert de
grondsoort van karakter (klei op zand of op veen, veen op zand,
zavel op klei). Dit is van belang, hetgeen kan blijken, wanneer men
de beworteling van het gewas bestudeert en in verband brengt met
de waargenomen grondsoortverschillen in het bodemprofiel. Ligt
b.v. klei in een dunne laag op dor grof zand, hetgeen zowel in het
rivierkleigebied als in het zeekleigebied kan voorkomen, dan zal men
waarnemen, dat geen plantenwortel in het dorre zand doordringt.
Is de ontyatering diep dan lijden dergelijke gronden uiteraard sterk
aan droogte. Ligt omgekeerd een lichte grond op een ondergrond
van zware klei dan dringen de wortels ook niet in de ondergrond
door, aangezien de diepere lagen het water niet afvoeren en ge-
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reduceerd zijn. In deze gronden treedt afwisselend wateroverlast en
op. Bestaat een ondergrond uit zuur veen of uit katte0
klei (een zeer zure, geel-gevlekte klei), dan ziet men eveneens hoe
de plantenwortels deze slechte ondergronden mijden. Z o geeft de
ontwikkeling van de wortels van de planten de richting aan, waarin
men de studie van het bodemprofiel moet leiden. W a t voor de plant
van belang is mag ons niet onverschillig laten.
Intussen vormen de hierboven genoemde, vaak zeer grote verschillen in grondsoort lang niet de enige belangrijke eigenschappen
van het bodemprofiel. In alle profielen, ook die waar de aard van de
grond weinig varieert, ziet men van boven naar beneden de structuur
van de grond geleidelijk of sprongsgewijs veranderen. De structuur
van de grond wordt beoordeeld naar vorm, grootte en ligging van de
agregaten, waarin de gronddeeltjes zijn samengevoegd. Drukt of
wrijft men een grond sterk, dan gaat de natuurlijke samenhang van
de deeltjes verloren. Doet men dit voorzichtiger, dan valt de grond
uiteen langs natuurlijk breukvlakken, die een goed beeld geven van
de hoedanigheid van de structuur. De te vroeg gestorven Wageningse bodemkundige W. A. J. Oosting (-f 1942), die het profielonderzoek in Nederland heeft ingevoerd en daarin zeer ver gevorderd was, heek tal van beschrijvende namen voor de bodemstructuur
gebruikt, die ten dele ook in goede buitenlandse boeken te vinden
zijn. Slechte structuren zijn die, welke grote harde agregaten laten
zien, met gladde glimmende zijvlakken en scherpe ribben. Staan
deze agregaten verticaal en is hun hoogte groter dan de breedte,
dan spreekt men van een prismastructuur. Er bestaat ook nog een
pilaarstructuur. De prismastructuur komt voor in slechte kleigronden. Zijn de agregaten meer kubisch dan spreekt men van een dobbelsteenstructuur. Deze is ook ongunstig. De wortels van onze tul*
tuurplanten voelen zich tussen de pilaren, prisma's en dobbelstenen
niet erg thuis. Een betere bodemgesteldheid vertonen gronden met
nootvormige agregaten. Soms zijn deze nootjes nog scherpkantig
en van gladde vlakken voorzien, maar vaak is de ribbe verbrokkeld
en het zijvlak bobbelig, mat en doorzeefd met kanalen van wortels,
wormen, enz. De beste structuren hebben geen scherpe agregaten
meer, maar naderen de onbestemde afgeronde vormen, die men in
goede tuinaarde vindt.
Men moet van deze bodemstructuren enige kennis hebben, al*
vorens men kan beproeven een bodemprofiel te beschrijven en te
beoordelen.
Het belangrijkste wat aan een bodemprofiel te zien is, is de
invloed van het bodemvocht. Het water in de grond is niet alleen
belangrijk voorzover het de plant van water voorzier, maar ook
voorzover het de wortels hindert voldoende te ademen. Ijet is dus
van het grootste belang te kunnen waarnemen of de verdeling van
water en bodemlucht voldoet aan de eisen van het gewas, De moei.
lijkheid daarbij is, dat het grondwater in verschillende seizoenen
zeer verschillend hoog staat. Vooral de voorjaarsstanden zijn voor
de land- en tuinbouw beIangrijk.

De waterhuishouding nu kan zeer goed beoordeeld worden
met behulp van de gley-verschijnselen. Gley is een Pools woord,
dat gebruikt wordt ter aanduiding van de stoffen, die onder
invloed van het grondwater zijn afgezet. In onze gronden zijn dat
voornamelijk ijzerverbindingen. Het ijzer is in de driewaardige toestand onoplosbaar (althans in niet te zure gronden). maar in de
tweewaardige vorm oplosbaar, o.a. als ferro-bicarbonaat. Is er onvoldoende zuurstof in de grond aanwezig (d.w.z. veel zuurstof-arm
water) dan wordt het driewaardige ijzer gereduceerd en komt het,
in tweewaardige vorm opgelost, in beweging. Later in het seizoen
droogt de grond weer op, treedt weer zuurstof toe en slaat het ijzer
weer in de driewaardige vorm neer. Dit neerslaan leidt niet tot een
regelmatige verdeling van het ijzer over de gehele horizont, maar
men vindt het ijzer terug in de vorm van vlammen, vlekken en
aders. De kleur van de verbindingen kan variëren van geel en
bruin over oranje tot rood. De oorzaak van het ontstaan van deze
verschillende kleuren is nog onbekend. De behandelde gley-lagen
geven precies aan de diepten, waafop bodemreductie kan optreden.
Dat is juist het niveau, waarbeneden de plantenwortels in het voorjaar niet kunnen ademen. Zijn de gley-verschijnselen van ernstige
aard, dan vindt men op de bedoelde diepte in het geheel geen wortels van onze cultuurplanten.
Met een drietal voorbeelden, t.w. de grondsoort, de bodemstructuren en de gley-verschijnselen hebben wij de betekenis van
het bodemprofiel enigszins toegelicht. In tal van gevallen levert de
studie van het bodemprofiel de verklaring voor de ongelijke ontwikkeling van het gewas op verschillende plaatsen. Dit is de reden,
dat de moderne bodemkunde berust op de studie van het bodemprofiel. Ook de bodemkartering gaat uit van de opbouw van het
bodemprofiel.

3. Het bodemprof iel; systematiek
Gesteld. dat men bekwaam is om een bodem~rofielte beschriiven, dan zal.hen uiteraard op verschillende plaatien ook verschillen
tussen de bodemprofielen waarnemen, Hoe precieser het onderzoek
~ l a a t vindt.
s
hoe meer verschillen men kan ontdekken. Een befaamd
buitenlands.onderzoeker,die van zijn regering de opdracht had de
bodemkartering voor te bereiden en die in overeenstemming met de
conclusie van de vorige paragraaf met een nauwgezet profielonderzoek begon, kwam na langdurige arbeid tot de slotsom, dat alle
door hem onderzochte bodemprofielen verschillend waren. H e t is
duidelijk, dat men op deze wijze niet tot een bodemkartering kan
komen. Het aantal onderscheidingen zou tot in het oneindige moeten
worden opgevoerd. Men moet zich klaarblijkelijk beperken tot de
voornaamste kenmerken, Wanneer gronden in hoofdzaken hetzelfde
bodemprofiel hebben, dan moeten ze op de kaart verenigd worden.
Een goed voorbeeld hoe men de gronden kan indelen naar de bouw
van het bodemprofiel levert het karteringswerk in de U.S.A. De

voornaamste eenheid van de indeling is de soil-series (bodemsen'e)
~~t een sqil-series worden samengevoegd alle gronden met een
(binnen zekere grenzen) gelijkblijvend bodemprofiel. waarbij de
aard van de bovengrond enigszins mag variëren. Deze soil-series
krijgen in de U.S.A. willekeurige namen, b.v. Dempsey, Superior?
Norfolk, gewoonlijk ontleend aan de plaats, vanwaar zij het eerst
beschreven zijn. D,e soil-series is onderverdeeld in soil-types (bodemtypen), zodanig, dat de aard yan de bovengrond binnen het type
(binnen zekere grenzen) constant is. Deze soil-types worden aangeduid met de naam van de serie, waaraan toegevoegd de aard van
de bodemgrond, b.v. Carrington fine sandy loam.
Het aantal bodemseries, dat in de U.S.A. is onderscheiden bedraagt thans ongeveer 2,000, welk aantal door sommigen te groot
wordt geoordeeld, Men moet echter rekening houden met het zeer
grote oppervlak van de U.S.A., waarvan reeds meer dan de helft
'bodemkundig is gekarteerd, (Aan de woestijnen en gebergten heeft
men tot nu toe weinig aandacht besteed.)
Intussen vraagt een aantal van 2,000 bodemseries natuurlijk
om een nadere indeling, Men heeft dit zo opgelost, dat men een
aantal bodemseries, die een bepaalde verwantschap hebben in verband met hun ligging in het terrein, verenigd heeft tot soit-provinces
of soil-families bodemp provincies), In een bodemprovincie zijn dus
verenigd gronden die onderling zeer verschillend kunnen zijn, maar
toch in zoverre bij elkaar'behoren, dat men ze gewoonlijk gezamenlijk vindt. Als voorbeeld zou men kunnen noemen hogere en lagere
gronden in heuvelachtig terrein, die wel zeer verschillend, maar
toch in hun voorkomen onafscheidelijk zijn.
Deze bodemprovincies zijn weer verenigd in de zgn. greaf
soil-groups (hoofdbodemgroepen), die berusten op de venveringsomstandigheden en aansluiten op de tegenstellingen in de klimaten.
Deze ,,great soil-groups" kunnen over de gehele wereld worden
herkend en staan vermeld in ieder leerboek over bodemkunde,
Men zou het Amerikaanse indelingsschema kunnen vergelijken
met een ~yramidaalhuis, Op het brede grondvlak bevinden zich de
talloze bodemtypen. Op de smallere eerste verdieping de 2.000
bodemseries, op de smalle derde verdieping enige honderdtallen
bodemprovincies, op de nog smallere vierde verdieping ruim een
"dozijn hoofdbodemgroepen, Er zijn nog twee zeer smalle verdiepingen boven, die voor ons doel zonder betekenis zijn en die we
buiten beschouwing zullen laten. Het verband is zo, dat iedere
hoofdbodemgroepeen aantal bodemprovincies omvat, iedere bodemprovincie een aantal bodemseries en iedere serie een aantal bodemtypen. Men noemt een dergelijk schema een categorieenschema of
een hiërarchisch schema.
Category
Category
Category
Category
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I V great soil-groups,
111 soil-provinces of soil-families,
11 soil-series,
I soil-types,

Men zou het b.v. ook kunnen vergelijken met de Nederlandse
Staat. De Staat is verdeeld in 11 provincies, iedere provincie weer in
gemeenten. In grote landen komt er nog wel eens een categorie
tussen, b.v. in het Hitler-Duitsland: Staat, Gau, Kreis, Gemeinde.
In de plant- en dierkunde heeft men ook een soortgelijk hiërarchisch
indelingssysteem: soort, geslacht, familie, orde, etc.
Wanneer men een bodemkaart 'volgens het boven uiteengezette
of een dergelijk systeem bekijkt, moet men zich er eerst van vergewissen, welke categorie op de kaart staat uitgebeeld. Is het een
kaart met soil-types, .dan mag men aan de kaart de eis stellen, dat
de terreinen, die met één kleur zijn aangeduid, inderdaad gelijkmatig één bodemprofiel vertonen. Geheel uniform is geen enkel
terrein, maar de spreiding van eigenschappen mag toch niet van
belang voor ;de landhouw zijn. Is een kaart ontworpen voor de
bodemseries, dan weet men, dat de kleuren terreinen aanduiden,
die p e l is waar in de aard van de bovengrond variëren, h a a r
overigens geen belangrijke verschillen in profiel vertonen. De aanwezigheid van ongunstige terreinen, b.v. terreinen met kleibanken
in de ondergrond, of natte terreinen, kan men uit een dergelijke
kaart zonder meer aflezen, niet echter verschillen in zwaarte 'van
de bovengrond. Kaarten in de derde categorie ,geven met één kleur
terreinen aan, :die zeer uiteenlopende gronden vertonen, maar die
toch in zekere zin een natuurlijke eenheid vormen l). De vierde
categorie vat zoveel samen, dat men over de bodemgesteldheid op
een bepaalde plaats in het geheel niet meer wordt ingelicht, behoudens dan dat men weet hoe de verwering loopt, voorzover die
i
door het klimaat wordt bepaald.
4. De indeling der Nederlandse gronden

Wij zijn ,enigszins uitvoerig ingegaan op het indelingsschema
van de U.S.A. 2 ) , niet zozeer om dit voor Nederland te adopteren,
dan wel om een goede basis voor vergelijking met een weloverwogen
schema, dat reeds tientallen jaren beproefd is, bij de hand te hebben.
Trachten wij eerst na te gaan hoe een kaart van Nederland er
wit zou zien in de vierde categorie, die van de ,,great soil-groups",
dan worden wij teleurgesteld. Geheel Nederland valt in de groep
van de podzolen, Het is dus niet mogelijk om een kaart van Nederland in deze categorie te ontwerpen. Ons land is daartoe te klein
en het ligt te zeer in één klimaatsprovincie om tot onderscheidingen
in de genoemde vierde categorie te komen.
Overweegt men verder, wat wij in.de vorige paragraaf over de
,,soil provinces" hebben gezegd, dan moet men tot de conclusie
komen, dat een kaart in de derde Amerikaanse categorie reeds bed
staat. Onze bekende grondsoortenkaart, die op alle lagere scholen
I I, Zie bv. Soils and men. FYearbook of Agriculture 1938. United states
Dept. of Agriculture.
2 ) Ch. E. Kellogg. Soil Survey Manual. (U.S. Dep. of Agric. Miscellaneous
Publ. No. 274) Washington 1937.
-

wordt gebruikt, en die berust op de beroemde kaart van Staring,
geeft vrijwel weer, wat men in de U.S.A. met de derde categorie
bedoelt. Men vindt op een dergelijke kaart b.v. de zeekleigronden
mèt één kleur aangegeven. Deze lopen in eigenschappen zeer uiteen,
van het beste land van Nederland tot de onvruchtbare katteklei.
Toch weet iedereen, dat deze ,,bodem-provincie", ook wel als ,,nac
tuurlijk landschap" aangeduid, in haar geheel verschilt van de rivierkleigronden, die ook weer zeer uiteenlopen, van prima, voor alle
gewassen bruikbare gronden .tot zeer onvruchtbaar moerassig
griendland. Wij zouden door kunnen gaan met alle aanduidingen
van deze zo beroemde kaart, die iedereen kent. Niet alle onderscheidingen omvatten zo sterk uiteenlopende gronden als de boven
besprokene. Zo zijn de stuifzanden, die op de wandkaarten staan.
als geheel slecht, met slechts weinig uitzonderingen.
Dat deze kaart van belang is geweest kan hieruit blijken, dat
ieder der thans levende Nederlanders de kaart op school heeft gezien en bekeken, m.a.w. dat iedereen zijn eerste kennis van de
Nederlandse bodem aan deze kaart heeft ontleend. Maar ook in
hogere regionen heeft' de kaart invloed gehad. Z o is de algemene
bekende indeling der landbouwgebieden en dus ook onze landbouwstatistiek op de kaart van Staring gebaseerd.
Voor een juist begrip van ons betoog willen wij nog even
wijzen op het feit, dat de kaart van Staring ook in zijn latere bewerkingen geen informatie geeft over de kwaliteit van de grond op
een bepaalde plaats. Daartoe is een kaart, overeenkomend met de
derde Amerikaanse categorie ook in het geheel niet geschikt, maar
is een kaart in de eerste categorie vereist.
De kaart van Staring is in wezen een geologische kaart. Er is
sindsdien een nieuwe geologische kaart van Nederland verschenen,
die echter (bewust) geen landbouwkundige doeleinden nastreefde,
maar een echte geologische kaart is geworden. Hoewel de landbouwwetenschap van deze kaart wel voordelen kan plukken, is de
kaart toch geen schrede vooruit op het pad der bodemkartering.
Wanneer thans over de bodemkartering van Nederland wordt
gesproken, kan men moeilijk denken aan een kaart in de geest van
die van Staring. Wel is deze enigszins aan modernisering toe, naar
daartoe is geen hernieuwde kartering van ons land nodig. Wij
hopen t.z.t. een dergelijke gemoderniseerde kaart, geschikt voor
onderwijsinstellingen van allerlei soort, samen te stellen, maar het
verschil met de oude kaart zal in wezen slechts gering zijn.
Vervolgen wij de vergelijking van de Nederlandse toestanden
met de Amerikaanse, dan blijkt, dat er in Nederland weinig of geen
bodemkaarten bestaan, die over de grond even goede informatie
leveren als de Amerikaanse kaarten in de Ie of 2e categorie. Probeert men te weten te komen, welke de bodemgesteldheid is op een
willekeurige plaats in Nederland, dan tast men 'in het duister. Zelden
of nooit kan men de gewenste informatie in een geschrift of op een
kaart vinden. Dat deze leemte in onze kennis ernstige bezwaren met
zich mede brengt, zullen wij in latere paragrafen nog uiteenzetten.
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O p deze plaats willen wij volstaan met de opmerking, dat de nieuwe
bodemkartering van ons land beoogt, in deze leemte te voorzien.
Bij de uitvoering van deze kartering is natuurlijk de eerste
vraag hoe de gronden moeten worden ingedeeld. Zouden wij iets
willen maken in de geest van de Amerikaanse kaarten, dan zien wij,
dat er nog ruimte bestaat voor twee categorieën. De eerste categorie
zou de gronden zodanig moeten indelen, dat iedere onderscheiden
eenheid ook werkelijk een eenheid is, d.w.z. binnen nauwe grenzen
hetzelfde profiel heeft en dezelfde landbouwkundige waarde. Het
aantal van deze eenheden zal groot zijn en er zal behoefte bestaan
aan een samenvatting van telkens een aantal kleine eenheden in
een grotere eenheid. In enkele gevallen hebben wij reeds voorbeelden van een dergelijke indeling in twee trappen uitgewerkt. Wij
zullen er in volgende paragrafen nog op terugkomen.
Zonder het Amerikaanse indelingsschema als zodanig voor
Nederland te willen aanbevelen, willen wij nog wijzen op het grote
voordeel van het categorieënschema.
Gesteld, dat in -Nederland verschillende karteringen worden
uitgevoerd, op dezelfde principes berustend, maar met een uiteen*
lopende nauwkeurigheid, dan zou dat aanleiding geven tot aanzienlijke verwarring. In het beeld van het pyramidale gebouw zou dat
betekenen, dat de ene kartering zich bevindt op de begane grond,
een tweede op de Ie verdieping, een derde één meter daaronder,
een vierde halverwegen de eerste en de tweede verdieping, etc.
Bovendien zou het verband tussen de indelingen van de verschillende verdiepingen, ondanks de innerlijke verwantschap van de
diverse kaarten, geheel zoek raken.
Wij streveri daarom naar een vaste betrekking tussen de kaartwerken met minder of meer details en menen, dat dit voor de toekomst ook van groot belang is. Men moet òf de eis stellen van een
zorgvuldige detaillering ( detailkaarten), òf genoegen nemen met een
kaart, die de hoofdzaken goed weergeeft, zonder zich in details te
verliezen (overzichtskaart).
Voorts zal dan de eis moeten worden gesteld, dat de detailkaart een detaillering v8n de overzichtskaart is, zodat er een stevig
verband tussen de beide kaartwerken komt te bestaan. De derde
trap, de verbeterde kaart van Staring met de aan ieder bekende
maar gemoderniseerde hoofdindeling, zou dan de top van de Nederlandse pyramide moeten vormen, Het verband tussen deze algemene kaart en de overzichtskaarten zou eveneens vast moeten zijn.
De hoofdindeling van de Nederlandse gronden zou dus aanleiding
moeten geven tot een eerste onderverdeling, die met de bodemkundige overzichtskaarten overeenstemt en de daarop aangegeven indeling weer tot een subverdeling, die op detailkaarten wordt uitgewerkt.
Voorbeeld:
Hoofdindeling: rivierklei R
Overzichtskaart: komgrond R k (één der 6 of 7 onderscheidingen
in het rivierkleigebied)

grijze komgrond zonder knik R k 3 (één der acht
onderscheidingen van de komgronden).
Het is thans nog niet mogelijk een enigszins volledig indelingsschema voor de Nederlandse gronden op te stellen. De kartering is
mede nodig, omdat een dergelijke indeling juist niet bestaat. Naarmate de kartering vordert zal het systeem geleidelijk ontwikkeld
worden. Maar wij hopen zeer, dat dit systeem, om het beeld vast
te houden, een duidelijke étagebouiv zal vertonen. De practische
Amerikanen hebben dit zeer juist ingezien.
Detailkaart:

5. De schaal van de bodemkaarfen
Het doel van deze paragraaf is 'duidelijk te maken, dat er een
nauw verband bestaat tussen de schaal van de kaart, de mate van
detaillering van de voorstelling en de dichtheid van het waarnemingsnet,
Gesteld, dat wij een kaart maken, berustend op gemiddeld één
waarneming per ha en dat de waarnemingspunten een vierkantsverband vormen. Op een kaart met een schaal 1 : 10.000 liggen de
waarnemingen dan 1 cm uiteen. Dit is rijkelijk ruim. De schaal van
1 : 10,000 is dus te groot in verband met het veronderstelde waarnemingsnet. Op een schaal 1,: 100.000 liggen dergelijke waarnemingen echter 1 m q uiteen. Dat wordt onvermijdelijk een gewriemel.
De schaal 1 : 100.000 is dus voor het gestelde doel veel te klein.
Overweegt men wat op een kaart nog duidelijk kan worden voorgesteld, dan komt men tot de conclusie, dat een waarnemingsdichtheid van 1 per ha past bij een schaal 1 : 25,000. Thans willen wij
nagaan welke bodemkundige variaties bij de onderstelde waar+
nemingsdichtheid van 1 per ha kunnen worden waargenomen, In de
verschillende qebieden, waar de karteringen thans gaande zijn,
hebben wij'deze vraag herhaaldelijk zorgvuldig bestudeerd. In het
rivierkleigebied komen grote, voor de land* en tuinbouw belangrijke
wisselingen in de bodemgesteldheid voor, op afstanden van 1 0 2 2 0
m en minder. Wij denken b.v. aah de zand- en kleibanen, die soms
niet breder zijn dan 20 m, maar die zich in bepaalde jaren duidelijk
in de gewassen aftekenen. Het is duidelijk, dat men dergelijke belangrijke verschijnselen met een waarnemingsdichtheid van 1 per ha
niet systematisch kan,karteren. Wel kan men ze toevallig aantreffen,
maar het heeft geen zin ze dan op de. kaart te brengen, aangezien
de voorstelling dan toch onbetrouwbaar wordt. Men ziet hieruit, dat
een kaart, berustend op gemiddeld 1 waarneming per ha, nooit een
detailkaart genoemd kan worden. Een detailkaart immers moet de
voor de landbouw belangrijke grondverschillen betrouwbaar aangeven, Een kaart, berustend op gemiddeld 1 waarneming per ha,
moet dus als een overzichtskaart worden opgezet: Als zodanig geeft
de kaart niet de details, maar hoofdzaken, en in die hoofdzaken
kan de kaart evengoed betrouwbaar zijn als een detailkaart ten aanzien van de details.
Uit bovenstaand betoog blijkt dus, dat bij de schaal 1 : 25.000

behoort een waarnemingsdichtheid van gemiddeld 1 per ha en dat
een dergelijke kaart het karakter moet dragen van een overzichtskaart. door hoofdzaken en geen details te geven.
En nu de detailkaart. Volgens onze ervaring moet een detailkaart op ongeveer 10 waarnemingen per ha berusten. Daartoe moet
de schaal 1 : 5.000 of 1 : 10.000 worden. De practijk is, dat de
detailkaart op de schaal 1 : 5.000 wordt opgenomen en dat een
goede kaarttekenaar de kaart op een schaal 1 : 10.000 voor de druk
gereed kan maken. Het zou mogelijk zijn nog veel verder gedetail-.
leerde kaarten samen te stellen. In het begin van dit artikel wezen
wij er reeds op, dat geen twee bodemprofielen geheel aan elkaar
gelijk zijn. Ook in het bo-demtype komen steeds nog bepaalde
variaties voor. maar deze worden niet meer van wezenlijk belang
voor de plantengroei geacht. Men kan echter verder gaan. Men
moet dan echter veel meer waarnemingen verrichten en de schaal
moet overeenkomstig worden vergroot. Voor bepaalde 'intensieve
bedrijven, zoals glasbedrijven, zou een dergelijke ,,bedrijfskartering"
nog wel op zijn plaats zijn, Wij dachten, dat een dergelijke kaart
een schaal 1 : 1.000 zou moeten hebben en oi, circa 100 waarnemingen per ha zou moeten berusten, Voor gr&ere terreinen is dit
echter een onbegonnen werk en het nut moet ook worden betwijfeld.
De indeling steeds verfijnend en de schaal vergrotend zou men ten
slotte de molshopen op de kaart moeten zetten, als-zijnde belangrijker voor de cultuur dan menig ander detail, dat men aan de grond
nog kan opmerken.
Is een waarnemingsdichtheid van circa 10 per ha nog uitvoerbaar en loont het enorme werk de kosten? Wij zullen in volgende
paragrafen nog op deze vraag ingaan. Wij menen, dat detailkaarten
van een aantal goed uitgezochte gebieden, die tezamen voor geheel
Nederland karakteristiek zijn, voor tal van doeleinden van het
grootste belang zouden zijn.
Een overzichtskaart 1 : 25.000 van geheel Nederland, die alleen
de voornaamste verschijnselen weergeeft en die op gemiddeld 1
waarneming per ha zou berusten, betekent niet een zodanige moeilijke opgave, dat men er ernstig tegen op zou behoeven te zien. Een
dergelijke kaart moet verwezenlijkt kunnen worden en zelfs in een
betrekkelijk korte tijd.
Voor een goed begrip van zaken is het nodig nog eens te herhalen, dat een overzichtskaart een overzicht en geen details geeft.
Wie een overzichtskaart bestudeert, moet er op voorbereid zijn, dat
met één kleur gronden zijn aangeduid, die nog sterk in eigenschap*
pen en productiviteit kunnen verschillen, maar die in één of meer
zeer bepaalde belangrijke kenmerken overeenstemmen. W i e een
overzichtskaart beschouwt, in de gedachte een detailkaart voor ogen
te hebben, wordt door de overzichtskaart teleurgesteld. In het beeld
van het pyramidale gebouw komt dit hier op neer, dat men goed
moet weten, dat zich op de eerste verdieping en op de begane grond
geheel andere grootheden bevinden. Een kaart, uitgevoerd met de
hogere eenheden van de overzichtskaart is principieel iets anders

dan een kaart, die bodemtypen voorstelt. Dit kan niet genoeg
worden herhaald.
Alvorens van de kwestie van de schaal van de kaarten af te
stappen, willen wij nog wijzen op het grote verschil tussen de
schalen van de Amerikaanse kaarten en die, welke wij voor Nederlandse kaarten nastreven. Vele Amerikaanse bodemkaarten hebben
een schaal van 1 inch = 4 miles, d.i. circa 1 :230.000. Dat
komt ongeveer overeen met de schaal van de kaart van Staring
(1 :200.000). Nauwkeurige kaarten hebben schalen van 1 inch =
1 mile (circa 1 :57.000). Dit is nog altijd veel kleiner dan de door
ons bedoelde overzichtskaarten. Hieruit kan men zien, dat wij het
werk veel nauwkeuriger opzetten dan de Amerikanen hebben gedaan. Dat kan ook niet anders. In Nederland is de landbouw veel
intensiever dan in de U.S.A.; bovendien volgen wij een halve eeuw
later! Wij hebben het Amerikaanse systeem alleen aangehaald als
interessant voorbeeld en vooral in verband met het vaste catego*
rieënsysteem, waarvan wij een overtuigd voorstander zijn.

6, De uitvoering van een bodemkartering
In het algemeen zal een kartering worden uitgevoerd in een
gebied, waarvan zeer weinig bekend is. Immers, indien een gebied
goed bekend *is, zal men niet zo spoedig tot kartering overgaan.
Bovendien is het karteren van een goed bekend gebied niet zo'n
moeilijke opgave, dat daarover lang gesproken zou moeten worden.
Ten slotte kan hier nog aan worden toegevoegd, dat Nederland
maar weinig gebieden omvat, die als goed bekend kunnen worden
beschouwd. De karterende bodemkundige zal dus van weinig concrete gegevens over zijn studiegebied kunnen uitgaan,
Zijn eerste taak zal dan ook zijn, zich een beeld te vormen van
de voornaamste grondverschillen in zijn werkgebied. De vraag is,
welke de kenmerken zijn met behulp waarvan hij de gronden van
verschillende hoedanigheid zal onderscheiden. Heeft hij zich van
een en ander een voorstelling gevormd, dan zal hij een proefindeling
maken en een klein, daartoe uitgekozen terrein nauwkeurig karteren.
Daarbij zal hoogstwaarschijnlijk blijken, dat de proefindeling wel is
waar enkele voor de hand liggende verschijnselen goed weergeeft,
maar dat het resultaat toch niet bevredigt, aangezien tijdens de
kartering nieuwe voor de plantengroei .belangrijke verschijnselen
worden opgemerkt, die'aanvankelijk overzien zijn. Z o ontstaat een
verbeterde proefindeling, waarmede een tweede terrein nauwkeurig
gekarteerd wordt. Daarmede wordt doorgewerkt, totdat het steeds
groeiende inzicht tenslotte weer tot wijzigingen aanleiding geeft.
Z o ontstaat langzamerhand een indeling, die het beste weergeeft,
dat een bekwaam vakman kan bereiken, Op dit niveau zal de verdere
kartering zich blijven bewegen, het eerste werk zal overgedaan
moeten worden, het latere bijgewerkt, totdat ten slotte de gehele
kaart het stempel draagt van weloverwogen goed vakwerk.
Men kan geen doeltreffende indeling van de gronden maken

zonder de studie van de gewassen, die op de gronden worden aan*
getroffen. Wij willen dit toelichten aan een eenvoudig voorbeeld.
Gesteld, dat men te doen heeft met gronden, waarvan de productiviteit sterk wordt beïnvloed door een slechte ondergrond. Men zal
misschien de neiging hebben, deze diepte in drie onderscheidingen
op de kaart aan te geven, b.v. dieper dan 80 cm, 80-40 cm, ondieper dan 40 cm. Op deze wijze kan men het verschijnsel nauwkeurig karteren en krijgt men op de kaart een goed en betrouwbaar
beeld van de diepte van de ongunstige laag. Maar wanneer nu uit
de waarneming van de gewassen blijkt, dat deze b.v. bij een diepte
van de slechte laag op 100 cm niet meer reageren en bij 80 nog
wel, dan kan men beter de grens bij 90 of 100 cm leggen. Het werk
is precies gelijk. De nauwkeurigheid van de kaart blijft ook gelijk,
maar de doeltreffendheid van de kaart neemt natuurlijk toe. De
boven onderstelde grens van 40 cm is ook willekeurig, misschien is
30 of 50 cm landbouwkundig gesproken beter. De studie van de
gewassen moet ons tenslotte het meest doeltreffende criterium opleveren. Men ziet hieruit, dat een bodemkaart geheel betrouwbaar
kan zijn en toch in het gebruik teleur kan stellen, terwijl met precies
dezelfde moeite en met dezelfde nauwkeurisheid een kaart had
kunnen ontstaan, die veel grotere waarde Geeft. Een kaart kan
slecht zijn, omdat hij onbetrouwbaar is, hij kan ook slecht zijn, on-•
danks grote betrouwbaarheid, door een gebrekkige landbouwkundige
opzet.
Een vaste regel ten aanzien van het definiëren van grenzen
tussen hodemtypen kan niet worden gegeven. De graad van vakmanschap van de bodemkundige komt hierin tot uiting. De één
brengt het hierin verder dan de ander. Op den duur zal het succes
van de bodemkaarten nauw met deze verschillen in kwaliteit van
het gepresteerde werk samenhangen.
Hoe moet men nu het gewas in het onderzoek betrekken? Een
bij de huidige kartering herhaaldelijk met succes bewandelde weg
is deze, dat men verschillen in ontwikkeling van de gewassen in
één perceel opzoekt en met verschillen in bodemgesteldheid in verband tracht te brengen. Het bestuderen van één perceel heeft het
voordeel, dat men veelal tg doen heeft met één voorvrucht, één
grondbewerking, één bemesting, één ras, één zaaitijd, één onderhoud, etc. Ook dan nog kunnen de waargenomen groeiverschillen
andere dan bodemkundige oorzaken hebben, maar het is honderdmaal eenvoudiger om het gewas van één perceel te bestuderen, dan
twee verschillende percelen met elkaar te vergelijken.
Wij menen te mogen zeggen, dat onze detaillegenda's vaak
ontstaan zijn door de systematische studie van ongelijkmatige gewassen. Op deze wijze kan men een indeling op landbouwkundig
verantwoorde wiize meciseren.
Niet alle gewassen'zijn voor het doel even geschikt. In het
algemeen heeft men meer succes met gevoelige, dan met minder
gevoelige gewassen. Meerjarige gewassen, zoals fruit, reageren vaak
zuiverder dan eenjarige.
I

Wij sheven er naar de door ons in het veld in één perceel
waargenomen verschillen van de gewassen in cijfers vast te leggen
door het bepalen van proefoogsten. Is het verschil in ontwikkeling
van de planten duidelijk in verband gebracht met dit verschil in
bodemgesteldheid, dan kan men op karakteristieke laats sen oppervlakten van bv, 1 are afzonderlijk oogsten en op die manier het
verschil in opbrengst bepalen. Door dit een aantal jaren op geschikte percelen vol te houden, verkrijgt men een goed beeld van de
landbouwkundige waarde van de bodemverschillen, zowel voor verschillende gewassen als in verschillende jaren. De indruk is n.l. deze,
dat een gunstig verloop van de weersgesteldheid veel verschillen
verdoezelt, terwijl de tegenstellingen in ongunstige, vooral droge
jaren veel scherper zijn.
Voor de landbouwkundige karakteristiek van bepaalde gronden
zien wij meer in dergelijke proefoogsten, dan in proefvelden. Deze
laatste kunnen in andere opzichten weer zeer veel nut hebben.
In het bovens~aandespraken wij steeds over een gedetailleerde
kartering. Dit is niet toevallig gebeurd. Misschien zou men denken,
dat een overzichtskartering aan de detailkartering vooraf zou moeten
gaan. Dus eerst een globaal en daarna een nauwkeurig onderzoek.
Deze gedachte is foutief en gaat uit van een onjuiste voorstellin_g
van het wezen van een overzichtskaart. Deze is niet minder nauwkeurig dan een detailkaart, maar hij geeft alleen de hoofdzaken
weer en deze, de schaal in aanmerking genomen, precies even nauwd
keurig als de details van een detailkaart. Wanneer men een vreemd
gebied gaat onderzoeken, dan weet men eerst welke de belangrijke
kenmerken zijn, wanneer men een voldoend groot gebied in detail
onderzocht heeft. Eerst na verkregen inzicht, kan men hoofdzaken
van bijzaken scheiden. Men kan er dus eerst aan gaan denken om
overzichtskaarten te gaan maken, wanneer men voldoende thuis is
in de details. Men mag eerst vereenvoudigen, wanneer men weet
wat men weg kan laten. De volgorde is dus: eerst een gedetailleerd
onderzoek van een beperkt gebied, daarna de over~ichtskarterin~
van een groter gebied.
De karteringspractijk bevestigt deze beschouwing (trouwens,
onze uiteenzettingen zijn omgekeerd op de practijk gebaseerd),
Gesteld, dat men in- een vreemd, weinig bekend gebied, zou
- gaan karteren met niet meer dan gemiddeld 1 waarneming'per ha,
dan verricht men voortdurend waarnemingen, die men niet begrijpt.
Forceert men de zaak door de knoop ontijdig door te hakken, dan
loopt men alle kans, dat de getroffen beslissing achteraf onjuist is
en kan het niet anders of het resultaat is teleurstellend.
Na in het bovenstaaride de gang van een onderzoek te hebben
ontwikkeld, willen wij nog even stilstaan bij de werkzaamlieden zelf,
De verschillen in bodemgesteldheid, waarop de,karteriiig moet bed
rusten, moeten worden afgelezen uit het bodemprofiel, 'Dez&bodemc
profielen moeten worden bestudeerd met behulp van profielkuilen,
Zijn de voornaamste kenmerken langzamerhand bekend, dan kan
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men zich meer en meer verlaten op het snellere werk met de grondboor.
Aanvankelijk zal men de waarnemingen verrichten in een regelmatig vierkant of rechthoekig (waarnemingsnet. Immers, in het begin
weet men nog zo weinig van de zaak af, dat er geen voorkeur voor
de waarnemingsplaats kan bestaan. 'Een regelmatig net heeft bovendien het voordeel, dat .het gemakkelijk op de werkkaarten kan
worden ingetekend. Bij toenemende ervaring zal men meer en meer
van het regelmatige net, hetwelk feitelijk het toppunt 'van willekeur
betekent, afwijken en de waarnemingen daar verrichten, waar ze
het meest succes voor de kaart beloven. Vooral is dit het geval,
waar men aan de oppervlakte indicaties ,vindt, die de onderzoeker
de weg wijzen. De ervaren veldonderzoeker ,,zwerftwover het terrein en werkt zo doeltreffend, dat hij zijn kaart geleidelijk uitwerkt
zonder tweemaal op hetzelfde punt terug te komen. Hij komt met
minder waarnemingen uit dan beginnende 'onderzoekers en levert
natuurlijk veel betere kaarten af.
In het begin zal men bok al zijn waarnemingen uitvoerig in een
zakboek beschrijven. Men wil later kunnen teruggrijpen op vroegere
waarnemingen. Heeft men verscheidene ploegen in het veld, die
men.volledig wil kunnen controleren, dan is het laten maken van
aantekeningen onvermijdelijk. Ervaren waarnemers echter, die een
legenda goed in hun hoofd hebben, brengen hun waarnemingen in
het veld direct op de kaart. Dit spaart zeer veel tijd uit. Kennen de
medewerkers van een kartering de legenda voldoende, dan komt
het zelden of nooit yoor, dat zij zich vergissen met het determineren
van een profiel. De fouten in de kaart ontstaan steeds door een
minder juiste keuze van de punten van waarneming.
Uit de veldwaarnemingen ontstaat direct of indirect de zgn.
stippenkaarf. Deze stippenkaart vertoont alle waarnemingen. zo
mogelijk 'als gekleurde stippen. Men moet er zich reeds in het terrein
van overtuigen, dat de stippen voldoende zijn om de grenzen te
kunnen intekenen. Uit de stippenkaart wordt dan een tweede exemplaar :van de kaart getekend, voorzien van alle grenzen en volledig
gekleurd. Dit is dan de kladkaart. De stippenkaart is het originele
document, dat in het karteringsarchief wordt bewaard. In twijfelgevallen kan Idit document worden geraadpleegd en zo nodig worden
aangevuld, resp. verbeterd.
Uit de kladkaarten wordt dan later door geschoolde tekenaars
de netkaart samengesteld, die eventueel direct voor reproductie
gereed wordt gemaakt.
Bij een bodemkaart, die aan een opdrachtgever wordt afgeleverd of die gepubliceerd wordt, behoort een verklarende tekst.
Van enkele van onze karteringen zijn de begeleidende teksten in
voorbereiding en men zal nog even geduld moeten hebben, alvorens
een aanschouwelijk beeld van een dergelijke toelichting te kunnen
krijgen. Uiteraard legt de karterende bodemkundige in deze tekst
zijn gehele kennis van het onderzochte gebied vast,

7. Het onderzoek in het laboratorium
Geen kartering is volledig &zondervoldoende laboratorium-.
onderzoek. Het minste is, dat van alle in het veld onderscheiden
bodemtypen een aantal standaardprofielen zorgvuldig wordt onder-.
zocht. Dit is Gooral nodig voor de beschrijving van het gebied en
voor de
met andere gebieden. Vindt dit standaardonderzoek plaats in een vroeg stadium van het veldonderzoek, dan kan de
kartering zelf nog van het laboratoriumonderzoek profiteren.
Van andere zijde is' wel de indruk gevestigd, dat voor een
kartering laboratoriumonderzoek in grote omvang noodzakelijk is,
ter contröle van de waarnemingen van de karteerders. Dit gaat
echter om karteringen, waarbij de nadruk wordt gelegd op een verfijnde indeling van kleine grondverschillen. Ons is het te doen om
een zorgvuldige studie van grote grondverschillen. Daartoe is een
geregelde contröle op de veldwaarnemingen niet nodig. De waarde
van de analyses van onze standaardprofielen is naar verhouding
echter zeer groot, in verband met de vakkundige bernonstering.
De Stichting voor Bodemkartering richt geen eigen laboratorium in. Er bestaan in Nederland verscheidene instellingen, die geheel deskundig zijn op het gebied van het laboratoriumonderzoek
van grondmonsters. Deze zullen, naar wij hopen, in de behoefte
aan chemische en physische gegevens, noodzakelijk voor de kar+
tering, voorzien.
De verzamelde grondanalyses ;an het karteringsgebied kunnen
ook met voordeel worden
Deze anályses-zijn echter steeds
gebaseerd op mengmonsters. Voor het vruchtbaarheidsonderzoek
schijnen mengmonsters noodzakelijk te zijn. De betekenis van de
slibanalyse van een mengmonster hebben wij echter nooit vermogen
in te zien. Hetzelfde geldt voor een gemiddeld kalkgehalte, W i j
hebben er de zonderlingste gevolgen van meegemaakt. Z o herinneren wij ons een grondanalyse, die wees op geschiktheid van de
grond voor de kersenteelt. Het was de analyse van een lichte kalk*
houdende kleigrond. De kersen wilden echter niet groeien. Bij een
onderzoek ter plaatse bleek het terrein te bestaan uit een afwisseling
van zeer zware kalkarme kleibanen en van kalkrijke maar dorre
zandbanen. Beide zijn voor de kersenteelt minderwaardig. De gemiddelde analyse was echter die van een ideale kersengrond. Het
middelen van kalkgehalten is steeds bedenkelijk. Immers het gemiddelde van kalkarm en kalkrijk is steeds: kalkhoudend. O p deze
wijze worden zure plekken dus overzien. Bij de kartering kunnen
die echter gemakkelijk worden opgemerkt.
Groepeert men de verzamelde grondanalyses naar de bij de
kartering aangetroffen grondverschillen en elimineert men alle
analyses va9 percelen, waarin teveel bodemgrenzen voorkomen, daii
kan men een zeer goed overzicht verkrijgen van een aantal voor de
kmdbouw belangrijke gegevens. Karteert men in een kalkrijk gebied,
dan behoeft men aan de kalk verder geen aandacht meer te be+
steden en kan men gewoonlijk wel volstaan met de bestaande &nac

lyses. Blijken kalkhoudende en kalkarme gronden af te wisselen,
dan zal de karterende bodemkundige natuurlijk alle aandacht aan
deze tegenstelling besteden. Blijkt uit het onderzoek, dat de bekalking verwaarloosd is, dan kan een regionaal grondmonsteronderzoek worden bevorderd voor die terreinen, waarvoor zulks goede
resultaten belooft. Veelal zal blijken, dat het van ouds goed aangeschreven land in een behoorlijke bemestingstoestand verkeert.
Mogelijk vindt men bepaalde terreinen, waar de bemestingstoestand
te wensen overlaat. De bodemkartering geeft dan de richting aan,
waarin voorlichting en onderzoek op het stuk van de bemesting
kunnen worden geleid.

8. Organisatie van d e bodemkartering
Het Leeft lang geduurd voordat de bodemkartering een plaats
in het landbouwkundig onderzoek van Nederland heeft verkregen.
D e eerste stappen op dit gebied dateren van 1848. Van deze stappen
is de bekende kaart van Staring het gevolg geweest. De tweede
geologische kartering, die in 1918 begonnen is, bouwde wel in geologisch, maar niet in bodemkundig opzicht voort op de richtlijnen
van Staring. Dit laatste deed wel de reeds genoemde Wageningse
bodemkundige Dr W. A. J. Oosting, die omstreeks 1926 met zijn
baanbrekende onderzoekinsen beson. Na het overliiden van Dr 00s.
ting in 1942 zette een
gevorderde, uit wageningen verdreven,
studenten onder leiding van, de schrijver van dit artikel de onderzoekingen in de geest van Oosting voort.
Hetzelfde deed de heer Ir F. W. G. Pijls, destijds leraar aan
d e R.K. Land- en Tuinbouwschool te Didam. Deze groep van jeugdige onderzoekers verkreeg in de jaren 1943 en 1944 een aantal
resultaten, die van verschillende kanten waardering ondervonden,
zodat de regering kort na de bevrijding overging tot het oprichten
van een Stichting voor Bodemkartering, gevestigd te Wageningen,
die o.m. als taak heeft karteringen uit te voeren van gebieden, waarvoor zulks urgent wordt geoordeeld, De schrijver van dit artikel
werd tot Directeur van de Stichting benoemd.
D e weg van de besprekingen voerde niet steeds over rozen.
D e heer Ir H, Egberts, één der eerste medewerkers aan de karteringen in 1943, heeft een zeer groot aandeel gehad in de tot stand
koming van de organisatie in 1945.
Verscheidene der in het bovenstaande aangeduide medewerkers
aan de karteringen van de jaren 1943 en 1944 zijn reeds aan de
Stichting voor Bodemkartering verbonden en anderen zullen volgen.
D e Stichting voor Bodemkartering heeft een bestuur, bestaande uit:
I r W. A, van de Plassche, Directeur van de Tuinbouw, voorzitter,
Ir F. P. Mesu,
Directeur van de Cultuurtechnische
Dienst, onder-voorzitter.
D r Ir M. J, Boerendonk,
Hoofd van de Afdeling voor pacht- en
grondzaken, secretaris-penningmeester.

Ir H. T. Tjallema,
Ir C. Staf,
Ir S. Smeding,
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Uit de samenstelling van het bestuur blijkt,, dat de Stichting
voor Bodemkartering een orgaan is, waarin verschillende onderdelen van het Departement van Landbouw samenwerken. Het zou
ook denkbaar zijn geweest, dat allerlei rijksdiensten de bodemkartering ieder voor zich ter hand zouden hebben genomen, de Directie
van de Tuinbouw voor de tuinbouwgronden, de Directie van de
Landbouw voor de landbouwgronden, de Rijksdienst voor Landbouwherstel voor de geteisterde gebieden, etc. Thans werken de
genoemde en andere rijksinstellingen samen in de Stichting voor
Bodemkartering, waardoor meer eenheid in het werk ontstaat en
bovendien de ene dienst ten volle kan profiteren van de resultaten
en ervaringen, die als gevolg van het werk ten behoeve van andere
belangen zijn verkregen.
De Stichting voor Bodemkartering heeft zijn centrale punt in
Wageningen, Aldaar zijn gevestigd de administratie, met een admiz
nistrateur aan het hoofd, de wetenschappelijke archieven, zoals de
documentatie, het kaartenarchief, het luchtphoto-archief, het photoarchief en de bibliothëek, voorts de centrale tekenkamer, een en
ander onder de leiding van de Secretaris van de Directeur. Enkele
medewerkers met een algemene werkopdracht, zoals voor de geologie, de historische landschapskunde, het veenonderzoek, voor
diverse adviezen op het economisch~planologisch grensgebied,
hebben,eveneens hun standplaats in Wageningen.
De karterende bodemkundigen hebben hun standplaatsen, indien
enigszins mogelijk, in de karteringsgebieden. Zij hebben tot hun beschikking een aantal medewerkers met een middelbare of lagere
landbouwkundige scholing, die de kartering in engere zin uitvoeren,
Zij onderhouden uiteraard geregeld contact met de centrale instelling te Wageningen. Deze leiders van de karteringen zijn slechts
ten dele in dienst van de Stichting. Onder hen zijn ook vrijwillige
medewerkers. Deze behoren ambtshalve tot andere werkverbanden,
zoals de land- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten, het landbouwonderwijs, etc., maar hebben zich, met instemming van hun dienstleiding, vrijwillig met een karteringsobject belast, Voor de bodemkartering heeft deze regeling grote waarde, aangezien de vrijwillige
medewerkers uiteraard in het bijzonder aandacht schenken aan de
betekenis van de kaarten voor het werk van hun eigen dienst.
verband. Een tuinbouwconsulent, die als vrijwillige medewerker bij

de kartering is ingeschakeld, is uiteraard veel meer tot oordelen bevoegd, dan een bodemkundige, indien het b.v. gaat om de vraag,
hoe het sortiment van een fruitaanplant aan de bodemgesteldheid
moet worden aangepast. Voor dergelijke vragen moet men zowel op
bodemkundig als op tuinbouwkundig gebied deskundig zijn. Van een
medewerker van de landbouwvoorlichtingsdienst, die tevens vrijwillig 'medewerker van de bodemkartering is, zal in het bijzonder
mogen worden verwacht, dat hij de gevolgen van de kartering voor
de landbouwvoorlichtingsdienst uitwerkt. Een leraar aan een landbouwwinterschool zal zich speciaal bezig houden met de vraag. hoe
het onderwijs zal profiteren van een veel verbeterde kennis van de
bodemgesteldheid van de streek, waarin zijn school is gevestigd en
zich bovendien rekenschap geven van het feit, hoe totaal verouderd
onze leerboeken over kennis van de grond zijn.
Men kan uit deze uiteenzetting afleiden, dat de vrijwillige
medewerkers als het ware bemiddelaars zijn tussen de bodemkartering en andere organen van het Departement van Landbouw. Zij
bezegelen als het ware de onderlinge samenwerking. Dit betekent
echter niet, dat de karterende bodemkundigen, die wel rechtstreeks
in dienst zijn van de Stichting, nu maar hun eigen gang gaan en niet
samenwerken met andere rijksdiensten, Het tegendeel is waar. E r
zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk. Een eenvoudige en zeer doeltreffende vorm is, dat assistenten van andere
diensten, b.v. van de land- of tuinbouwvoorlichtingsdiensten, in de
karteringsploeg worden opgenomen. Op deze wijze ontstaan gemengde ploegen, waarin personen met zeer uiteenlopende kennis
van zaken een plaats hebben. Dit is de grondslag geweest van het
succes van de kartering in het glasdistrict van het Westland. Zelfs
hebben wij reeds eenmaal een ploeg in het veld gehad, bestaande uit
een assistent van de landbouwvoorlichtingsdienst en een assistent
van de tuinbouwvoorlichtingsdienst. Ook deze combinatie werkte
uitstekend. In vele tuinbouwgebieden liggen tuinbouw.. en land;
bouwgronden vrij willekeurig dooreen, terwijl bovendien op vele bedrijven zowel landbouw- als tuinbouwgewassen worden aangetroffen. In dergelijke gevallen profiteert de kartering zeer van de hulp
van medewerkers vpn beide voorlichtingsdiensten.
Het voornemen is op deze weg voort te gaan. De bodemkartering is een nieuwe dienst, die naast bestaande en befaamde diensten
in het veld komt. Het kan niet in het belang van de landbouw zijn,
indien de bodemkartering haar onderzoekingen buiten deze bestaande diensten om zou trachten te verrichten. Dat hierdoor enigszins
ingewikkelde regelingen ontstaan, betekent niet, dat deze niet doeltreffend zouden zijn. Eenvoudiger regelingen hebben soms weer
andere bezwaren.
9. Enkele in gang zijnde karteringen

De kartering, die thans het verst gevorderd is en die ook de
meeste bekendheid geniet, is die van de Bommelerwaard. Deze kar*

tering is in Februari 1943 begonnen met onderduikende studenten
als medewerkers. Dank zij de heer Ir F. P. Mesu, Directeur van de
Cultuurtechnische Dienst, hebben deze medewerkers een toelage
ontvangen, die hun werkzaamheid in de ~ommelenvaard heeft
mogelijk gemaakt. Ook de Landbouwhogeschool te Wageningen
heeft een deel der kosten gedragen. De reden, dat de Bommelerwaard de belangstelling trok, was gelegen in de wenselijkheid van
een ruilverkaveling, waartoe allereerst het gebied westelijk van de
spoorlijn Zaltbommel-'s-Hertogenbosch werd uitgezocht en daarvan meer in het bijzonder het noordelijk deel, in hoofdzaak omvattend de dorpspolders Zaltbommel, Gameren, Nieuwaal, Zuilichem, Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen en Aalst. De vraag was of
wij een bijdrage tot de taxatie van de gronden zouden kunnen
leveren, benevens een bijdrage tot de voorbereiding van de cultuurtechnische werken. ,
Dank zij de medewerking van vele geestdriftige leerlingen, had
het onderzoek een gunstig verloop. In de zomer van 1943 hadden
verscheidene medewerkers reeds vrij veel ervaring en bestonden er
reeds bruikbare legenda's voor de hoofdelementen van het rivierkleilandschap: de stroomruggronden, de komgronden en de over+
slaggronden, welke laatste voor het eerst enige aandacht ondervonden, niettegenstaande hun grote betekenis voor de tuinbouw. In
het najaar 1943 waren wij zover, dat wij een poging waagden tot
het rechtstreeks opnemen van een overzichtskaart. De heer K. J.
Hoeksema slaagde er in een speciale techniek voor het opnemen
van overzichtskaarten te ontwikkelen en heeft in het najaar van
1943 en in de zomermaanden van 1944 ongeveer 3500 ha in kaart
gebracht. Deze overzichtskaart, aangevuld met die van het gebied,
waarvan reeds detailkaarten bestonden, heeft reeds bij tal van besprekingen, vergaderingen en excursies dienst gedaan en heeft,
mede dank zij de eenvoudige, voor velen begrijpelijke legenda en
de vlotheid van de opname, zeer bijgedragen tot de reputatie van
de bodemkartering. Tot het gekarteerde terrein behoorden ook de
dorpen Hedel en Ammerzoden, die in de laatste oorlogsmaanden
totaal verwoest zijn. Thans is de bedoelde kaart van grote waarde
voor het reconstructiewerk.
Inmiddels ging in 1944 het detailwerk onder leiding van de heer
J. J. Jantzen voort. De legenda vond in dat jaar vermoedelijk zijn
definitieve vorm. Toen het werk in September 1944 moest worden
afgebroken, was ongeveer 2.000 ha detailkaart gereed, met dien
verstande, dat het in 1943 gekarteerde gedeelte nog enige correctie
behoeft,
h n k zij de goede zorgen, daaraan door de medewerkers besteed, zijn de documenten, die op de kaktering betrekking hebben,
in hoofdzaak bewaard gebleven. De medewerkers zelf zijn tenslotte
zeer verspreid geraakt; de heer Jantzen kwam onvrijwillig in Duitsland terecht, vanwaar hij eerst in December 1945 terugkeerde, een
andere medewerker ging in militaire dienst. In verband hiermede
heeft de heer K. J, Hoeksema thans de leiding van de karteringen
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in de Bommelerwaard. Door ziekte en andere oorzaken zijn de werkzaamheden eerst in November 1945 op bescheiden schaal hervat.
Belangrijk onderzoek is ook gaande in Delfland. De heer W.
J. van Liere heeft in de zomer van 1943 een begin gemaakt met de
kartering van de omgeving van het dorp Kethel. Hij werd daarin
bijgestaan door enkele collega-onderduikers. Het ging hier om een
opdracht van de gemeente Schiedam, in verband met het uitbreidingsplan van deze gemeente. De grondverschillen in dit graslandgebied zijn zeer groot. De kartering heeft aanleiding gegeven tot een
totale wijziging van het uitbreidingsplan, zodat de gemeente Schiedam wel satisfactie van haar opdracht heeft gehad. Voor de bodemkartering betekende dit onderzoek een zeer waardevolle kennismaking met het Westland, in het bijzonder het klei-veen gedeelte
daarvan. Bovendien was het de directe aanleiding tot een nauw
contact met de heer Ir J. M. Riemens, rijkstuinbouwconsulent en
directeur van de Proeftuin van het Zuidhollands Glasdistrict te
Naaldwijk. Dit contact leidde tot een nauwe samenwerking inzake
het onderzoek van het eigenlijke Westland. De heer Van Liere
kreeg na de voltooiing van de detailkaart van Kethel (circa 700 ha)
de leiding van de bodemkartering in het Westland en begon in het
voorjaar van 1944 met de bestudering van de gronden in verband
met de typische Westlandse cultures. De proeftuin Naaldwijk
werkte mede door twee van haar beste assistenten, tuinbouwvakonderwijzers. bij de karterina te detacheren. Het resultaat van deze
samenwérking heeft alle verwachtingen overtroffen. De ontwikkeling van de druif bv. bleek zeer nauw met de bouw van de bodemprofielen samen te hangen. In de winter 1944-.'45, toen het op de
weg zeer onveilig was, hebben de medewerkers de opbrengst van
karakteristieke Westlandse bedrijven, gegroepeerd naar de bodemtypen, bestudeerd, waarbij een zo nauw verband tussen opbrengst
en bodemgesteldheid aan het licht kwam, dat het thans mogelijk is
te voorspellen, welke opbrengst een nieuw in te steken perceel zal
hebben. Dit resultaat heeft een omwenteling in het advieswerk van
het rijkstuinbouwconsulentschap ten gevolge gehad. Adviezen voor
aanleg van tuinen worden thans niet meer gebaseerd op weinig
zeggende analysecijfers, maar op een nauwkeurig profielonderzoek.
De beide assistenten, geschoold door het karteringswerk van het
jaar 1944, houden zich thans met dit advieswerk bezig. Er worden
thans adviezen uitgebracht, die de tuinder op f 25,00-.f 80.00
komen te staan. Intussen wordt de proeftuin voor dit doel met aanvragen overstelpt.
De karterina lis ook in 1945 voortaezet met nieuwe assistenten.
Ook is een o~egzichtskarterin~
van h i t gehele Westland gaande,
vooral in verband met het streekplan Westland, waarin over het
lot van het Westlafid beslist zal worden. Het wordt immers van alle
kanten door uitbreidingsplannen van grote gemeenten bedreigd. Het
schijnt, dat ook dit onderdeel van de kartering een volledig succes
wordt.
. -.
In verband met belangen van de Rijksdienst voor Landbouw-

herstel is voorts de Holierhoekse en Zouteveense Polder gekarteerd. Deze polder grenst aan het gebied van Kethel, zodat hier
'
thans van een gebied van circa 2500 ha een aaneengesloten detailkaart gereed is.
In 1946 zal ook van het geestgrondengebied in het Westland
een stuk in detail worden gekarteerd. Voorstudiën zijn er reeds talrijke. Daarna kan een ~ublicatievan het gehele materiaal tegemoet
worden gezien.
In 1943 was de heer Ir F. W. G. Pijls reeds bezig met een
onderzoek naar de bodemgesteldheid van de gemeente Didam. Veel
voorbereidend werk was door hem verricht, toen ook hij hulp kreeg
van onderduikende Wageningse studenten. Sindsdien is er reeds
een aanzienlijk oppervlak van dit interessante gebied, dat de overgang vormt van de rivierklei tegen de zandgrond, in detail gekarteerd, Ook de heer Pijls is betrokken in het planologisch werk van
de wijde omtrek van zijn karteringsgebied. In 1945 kreeg de heer
Pijls ook de leiding van het karteringswerk in de Betuwe, waar het
nieuwe Linge-plan op uitvoering wacht en ook overigens veel werk
moet worden verricht in verband met het herstel van de enorme
oorlogsschade. De Betuwe-kartering wordt als overzichtskartering
opgezet,
In 1944 begon Ir G. de Bakker, rijkstuinbouwconsulent te Goes,
met een bodemkartering .van een deel van zijn ambtsgebied, aan te
duiden als het gebied Kapelle-.Biezelinge. De heer De Bakker is de
eerste vrijwillige medewerker van de toen nog niet opgerichte Stichc
ting voor Bodemkartering geworden. Het doel van zijn onderzoek
is in het bijzonder de fruitteeltkundige consequenties van de bodemkartering. Behalve in de oude kern van Zuid-Beveland werkte de
heer De Bakker ook in enkele jongere polders, zodat op deze wijze
een zeer waardevol overzicht van de fruitteeltkundige eigenschap*
pen van zeer verschillende bodemtypen in wording is.
Het oorlogsgeweld heeft enige wijzigingen in de plannen van
de karteringswerken gebracht. Tal van Zeeuwse polders zijn met
zout water geïnundeerd geworden, waaronder vooral het rampzalige
Walcheren moet worden genoemd. Reeds in de winter 1 9 4 4 ~ ~ 4 5 ,
toen het westen van het land nog niet bevrijd was, is Ir. de Bakker
begonnen met het onderzoek van enkele drooggekomen polders op
Zuid-Beveland, o.a. Hoedekenskerke, Kruiningen en later Ierseke.
De ervaringen van het jaar 1944 zijn toen zeer goed te pas gekomen.
Enkele in het Zuiden van het land verblijvende Wageningse stuc
denten zijn, voor rekening van de Dienst Landbouwherstel, bij dit
werk ingeschakeld geweest, Voorts kon de heer De Bakker een
aantal oud-leerlingen van Zeeuwse inrichtingen van landbouwonderwijs voor de karteringen aanstellen. Van het begin af aan zijn
deze karteringen op Zuid-Beveland, hoewel ook op zichzelf van
belang, mede beschouwd als voorbereiding voor de enorme taak, die
de kartering op het ongelukkige Walcheren wacht. Achteraf is deze
gedachte door de feiten bevestigd. Toen Walcheren in het late
najaar van 1945 gedeeltelijk droogviel, stond er reeds een heel aan-
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tal geschoolde medewerkers klaar om daar aan het werk te gaan.
Een tweetal jonge ingenieurs zal Ir. de Bakker bijstaan bij de grote
taak, die hij op Walcheren wil volbrengen.
De heer Ir de Bakker is intussen benoemd tot Hoofd van de
Wetenschappelijke Afdeling van de Rijksdienst voor Landbouwherstel. Desondanks zal hij zijn onderzoek voltooien.
Andere Zeeuwse eilanden, zoals Tholen en Schouwen-Duiveland, worden ook gekarteerd. O p Tholen staan de werkzaamheden
onder leiding van de heer S. F. Kuipers, die daarmede in de zomer
van 1945 kon beginnen. O p Schouwen-Duiveland zal in 1946 een
aanvang met het werk worden gemaakt. Hoewel ook elders in Zeeland en Zuid-Holland grote schade door de zoute inundaties is
veroorzaakt, worden deze gebieden voorshands niet gekarteerd. Wij
kunnen niet alles tegelijk doen. Men heeft de oude kernen van
Zeeland voor de kartering gekozen, omdat daar veelal minder gunstige toestanden op landbouwgebied bestaan dan in de vruchtbare
jonge polders, met hun betere indeling van het bedrijf. De oude
kernen van Zeeland zijn aan ruilverkaveling en andere saneringsmaatregelen toe. Voor Walcheren is dat zonder meer duidelijk.
Vandaar, dat deze gebieden, wat de kartering betreft, zijn voor*
gegaan. .
In 1944 zijn nog een drietal kleinere karteringen begonnen. De
voornaamste is die van de polder Charlois. gem. Rotterdam, een
onderdeel van het uitbreidingsplan van deze wereldstad. Het gebied
is in de late middeleeuwen een tijdlang overstroomd geweest en
wordt gekenmerkt door jonge kalkhoudende kleigronden. De kartering is uitgevoerd door Wageningse studenten. Bij &ze kartering
zijn moeilijkheden van wetenschappelijk karakter ondervonden, die
wij, ondanks aanzienlijke inspanningen ook in 1945, niet geheel
overwonnen hebben. In de hongerwinter 1944-'45 is het werk
onderbroken geweest, maar na de bevrijding, ten dele met andere
weer opgedoken studenten, hervat. Thans staat deze kartering onder
leiding van de heer Van Liere, die het werk, naar wij vertrouwen,
tot een goed einde zal brengen.
De teleurstelling, die deze ogenschijnlijk zo eenvoudige kartering heeft opgeleverd, heeft ons er toe gebracht, in de nawinter
1944-'45 nog een tweede onderzoek op IJsselmonde te beginnen,
met een tweetal uit do streek zelf afkomstige studenten. Het betrof
een gedeelte van de Zuidpolder van Barendrecht. Daarbij werden
dezelfde moeilijkheden ondervonden als in Charlois. Hoewel een
interessante detailkaart van dit gebied werd voltooid, gaf het resultaat toch nog geen volledige bevrediging.
Een tweede in 1944 begonnen kartering was die van de omgeving van het ontwateringsproefveld te Gendringen. Dit nogal
kostbare proefveld, dat moest dienen als grondslag van een verbeterde ontwatering van het kleigebied langs de Oude IJsel, bleek
enige jaren na de aanleg, bodemkundig gesproken, zo heterogeen
te zijn, dat de toepasselijkheid van de verkregen resultaten ernstig
betwijfeld werd. B e heer Ir J. van Gaalen, een zeer gewaardeerd

oud-leerling, destijds adjunct-landbou~consulent,heeft deze bezwaren ontwikkeld en kenbaar
waarna ons werd verzocht de
.omtrek van het proefveld (circa 100 ha) in detail te karteren en de
wijde omtrek als overzichtskaart. Een tweetal studenten nam het
werk op zich. Toen zij het detailkaartje ongeveer voltooid hadden,
werd hun werk op ruwe wijze onderbroken, als gevolg van hun
arrestatie. Eén medewerker wist te ontvluchten, de andere heeft in
het concentratiekamp te Amersfoort de bevrijding moeten afwachten.
Van voortzetting van het onderzoek was intussen geen sprake; Ook
in 1945 kon het niet worden voortgezet. De voorlopige resultaten
moeten nag worden uitgewerkt.
Het derde onderzoek, dat in 1944 nog is begonnen, betreft een
kartering in de gemeente Wamel. Deze kartering werd uitgevoerd in
verband met belangen van de heer ingenieur voor pacht- en grondzaken in de provincie Gelderland. Het gebied, circa 100 ha grasland,
is onderzocht door de Afdeling Grasland van het Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek, door ons en voorts is het land
beoordeeld door de deskundigen van de Grondkamer. De bedoeling
was, na te gaan, in hoeverre bepaalde onderzoekingsmethoden van
nut zouden kunnen zijn voor het taxatiewerk. De bodemkartering
heeft hierbij een goed figuur geslagen. De deskundige van de
Grondkamer was in dit gebied zeer goed thuis, aangezien zijn eigen
grasland er in ligt, zodat de practische beoordeling van het land
onaantastbaar is. .De kartering heeft deze beoordeling ten dele bevestigd, ten dele niet. In de practische beoordeling van grasland
speelt, behalve de hoedanigheid van de grond, ook het onderhoud
een zeer grofe rol. ,,Herenland", het sinds lange tijden eenjarig verhuurde grasland, is veel en veel slechter dan ,,boerenlandw,hoewel
het misschien dezelfde grondslag heeft. In de taxatie speelt dat een
grote rol. Komt zulk herenland echter in handen van een goede
boer, dan verander$ het in weinige jaren tot land, niet minder slecht
dan aangrenzend boerenland. Bij de bodemkartering komt dit onderhoud niet tot uitdrukking: Het gaat hier om een tijdelijke en niet om
een blijvende eigenschap, Echter geeft. de kartering de eigenlijke
verschillen tussen diverse terreinen en daarmede tevens een maat
voor de uiteindelijke waarde van het land. De deskundigen van de
Grondkamer tiebben dit zeer wel ingezien en verwachten van bodemkaarten voor hun werk veel gemak en voordeel.
W a t de kartering zelf betreft, er bestaat natuurlijk veel overeenstemming. tussen het gebied van Wamel en de Bommelerwaard.
Echter bestaan er ook merkwaardige tegenstellingen. Wij hebben
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de betreffende verschijnselen, die voor westelijk Maas en Waal van veel betekenis zijn,
zorgvuldig te bestuderen. Het rapport over deze kartering heeft het
oorlogsgeweld overleefd en zal begin 1946 klaar zijn.
Nadat wij in Augustus 1944, door de S.D. reeds eerder uit
Wageningen verdreven, met ons gezin in Rotterdam een onderdak
hadden gevonden en het contaot met de karteringen, behalve die in
het Westland en in Charlois, verloren was gegaan, hebben wij, ten

einde de tijd zo goed mogelijk te benutten, een begin gemaakt met
de studie van het oude-zeekleigebied benoorden Rotterdam. Daartoe hebben wij, tezamen met de rijkslandbouwconsulent Ir Chr.
Scheepers, het gebied doorkruist en zijn tenslotte aan de eigenlijke
kartering begonnen in de gemeente Zevenhuizen. Tezamen met de
heer I. P. Biemond, landbouwer te Oude Verlaat, gem. Zevenhuizen,
karteerden wij het niet geinundeerde gedeelte van de Eendrachtspolder. Later karteerde ook de heer Ir Scheepers zelf met ons mede.
De veelvuldig genoten gastvrijheid ten huize van de familie Biemond
was in de hongerwinter 1944-'45 een niet geringe attractie van het
onderzoek.
In het voorjaar van 1945 brachten wij twee nieuwe ploegen in
het veld, de één in Zoetermeer, de ander in Bergschenhoek. De
eerste ploeg bestond uit studenten, de andere uit assistenten van
de landbouw- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten. Beide ploegen hebben interessante opnamen voltooid. Zodoende beschikken wij thans
over drie betrouwbare voorbeelden van bodemkaarten uit het oude
zeekleigebied. Zelfs menen wij thans reeds in staat te zijn de overzichtskartering van dit gebied ter hand te nemen.
De bevrijding heeft deze kartering onderbroken. Het ligt echter
in de bedoeling, dat de heer Ir Chr. Scheepers als vrijwillig medewerker van de Stichting voor Bodemkartering het onderzoek vanaf
1946 zal voortzetten en voltooien.
Uit dit overzicht kan blijken, hoe zeer de ontwikkeling van de
bodemkartering 1943-1945 is .beïnvloed door de deconfiture van
het hoger onderwijs. Overal en steeds was het mogelijk, studentenploegen te formeren, die met vaak opmerkelijk succes hun taken volbrachten. Indien het spreekwoord: ,,Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst" juist is, is de beantwoording van de vraag, hoe de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bodemkunde zal zijn,
al heel eenvoudig.
Behalve met studenten werkten wij ook herhaaldelijk en eveneens met succes, met assistenten van de rijksvoorlichtingsdiensten.
W i j hadden herhaaldelijk gelegenheid op te merken, welk een
waardevolle kennis deze bescheiden functionarissen bezitten. Hun
aandeel in de toekomstige karteringen zal groot kunnen zijn.
Tenslotte willen wij nog wijzen op het feit, dat ook andere in+
stellingen zich met bodemkartering bezig houden of hebben gehouden.
Allereerst moet in dit verband het bodemkundig onderzoek van
de Zuiderzeepolders worden genoemd. Het gaat hier om omvangrijke karteringen van de bodem van het nieuwe land. Deze karteringen, die thans onder leiding staan van Dr Ir A. J. Zuur, berusten op zorgvuldig terreinonderzoek en tevens op veel laboratoriumonderzoek, De toekomstige bouwvoor ondervond in de Wieringermeer het grootste gedeelte van de aandacht; in de N.0.-polder
wordt in toenemende mate met de ondergrond rekening gehouden.
De rijkstuinbouwconsulent te Hoorn, Ir C. Rietsema, verrichtte
uitgebreide onderzoekingen naar de bodemgesteldheid van zijn

ambtsgebied, dat het grootste gedeelte van Noord-Holland omvat.
Ook dit onderzoek, dat belangrijke zaken aan het licht bracht, heeft
vooral op de bovengronden betrekking. Het materiaal is nog niet
gepubliceerd.
De heer Ir P. A. den Engelse, Directeur van de Chr. Landbouwwinterschool te Hoofddorp, heeft zeer veel gedaan voor de
kartering van de Haarlemmermeer en voor de omringende polders.
Tal van kavels zijn, al dan niet in onderling verband, reeds gekar-.
teerd. Deze kartering heeft belangrijke resultaten voor de landbouw
in deze omgeving opgeleverd.
Het Rijkslandbouwproefstation te Groningen heeft zich ook
met karteringen bezig gehouden. Oorspronkelijk werden afzonder*
lijke eigenschappen als granulaire samenstelling, pH, P-citroenzuur,
e.a. in kaart gebracht; het ging dus om kaarten, die voornamelijk op
het laboratoriumonderzoek beruqtten, waarbij het veldwerk van on+
dergeschikte betekenis is. In de allerlaatste tijd zijn ook onderzoekingen gaande, waarbij het veldwerk een grotere rol speelt.
Voorts moet de Cultuurtechnische Dienst worden genoemd,
waarvan de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek zich sinds 1943
op karteringen toelegt: Ten slotte heeft ook het Landbouwscheikundig Laboratorium van de Landbouwhogeschool te Wageningen
zich met bodemkartering bezig gehouden.
10, Delbetekenis van de bodemkartering voor de landbouw

Op zeer goede gronden, waar de landbouwcultuur op het
hoogste peil wordt gedreven, bestaat weinig behoefte aan bodem*
kartering. De grondverschillen zijn gering in omvang en betekenis,
De gewassen laten weinig of niets te wensen over. Bestond het
gehele land uit dergelijke zeer goede gronden, dan zou een,gedetailleerde kartering weinig zin hebben,
Anders wordt het in gebieden, waar naast zeer goede ook
minder goede gronden voorkomen. Het wordt dan zaak de gronden
goed te onderscheiden en naar hun verschillen in eigenschappen op
de kaart te brengen. Minder goede gronden kunnen om zeer ver-.
schillende redenen minder goed zijn. Voor de hand lig't de mogelijk-.
heid, dat de bemesting onvoldoende is. Door het grondmonster4
onderzoek kan dit worden nagegaan. Veelal is chemische armoede
niet de oorzaak van een minder goede ontwikkeling van het gewas.
Vaak draagt dan de ondergrond de schuld. De bodemkartering
geeft hierover en over vele qndere zaken, uitsluitsel, Op deze wijze
wordt ook de mogelijkheid geopend, het euvel te verbeteren.
Nagenoeg al onze karteringen betreffen gebieden, waarop wel
het een en ander aan te merken is. Wij merkten reeds op, dat de
onderscheiding van de bodemtypen veelal aan de hand van de studie
van groeiverschillen in de gewassen wordt uitgevoerd. Op deze
wijze wordt tevens de verklaring van de bedoelde groeiverschiljen
gevonden.
,
Ook de vergelijking van verder uiteengelegen gebieden wordt

door de bodemkartering mogelijk gemaakt. Thans is een dergelijke
vergelijking steeds bezwaarlijk.
Een bodemkaart gaat steeds vergezeld van een beschrijving van
het gebied. Wanneer de bodemkartering wordt uitgevoerd op de
door ons beoogde wijze, in nauwe samenwerking met andere rijksdiensten, die bij het betreffende gebied belang hebben, dan zal de
tekst ook een representatieve beschrijving van de landbouw geven.
Dergelijke beschrijvingen zoekt men thans tevergeefs.
Gewassen, waarbij de kwaliteit een grote rol speelt, zoals
brouwgerst en vlas, zijn zeer dankbare onderwerpen voor de bodemkartering. Men mag verwachten, dat de kartering een grondslag
zal leveren voor de beoordeling van de mogelijkheden van deze
teelten.
Ook in graslandgebieden kan de kartering goede resultaten
leveren. Tal van slechte graslandgebieden zullen sterk kunnen
worden verbeterd door juister onderhoud, Echter vindt men in dergelijke gebieden toch nog zoveel variatie in de grondgesteldheid, dat
het aannemelijk is, dat het ene terrein zeer veel sneller op de cultuurmaatregelen zal reageren dan het andere. Voor de beoordeling van
de toekomstige mogelijkheden is dat natuurlijk van veel belang.
D e landbouw zal van de bij de bodemkartering verkregen
inzichten vooral profiteren door bemiddeling van de voorlichtingsdiensten en het onderwijs. Wij menen, dat de landbouwvoorlichting
zeer veel voordeel van bodemkaarten zal kunnen hebben. De aandacht zal gevestigd worden op tal van plaatselijke afwijkingen in
d e bodemgesteldheid, die zonder kartering raadselachtig zijn. Een
goede bodemkaart zal tot in lengte van dagen het voorlichtingswerk
zeer bevorderen. De assistenten van de landbouwvoorlichtings~
dienst, die bij de kartering gedetacheerd zijn geweest, blijven in hun
oude dienstverband werkzaam en zullen door hun zeer toegenomen
kennis van de bodemkunde in hun ambtsgebied hun advieswerk op
hoger plan kunnen brengen.
Verschillende verenigingen voor bedrijfsvoorlichting hebben de
waarde van de kartering voor haar doeleinden reeds ingezien en
trachten thans haar gebied gekarteerd te krijgen. Daarvoor hebben
zij niet onbelangrijke bedragen over.
In paragraaf 12 wordt nog ingegaan op de waarde van de
kartering voor het landbouwkundig onderzoek,
11. D e betekenis van de bodemkartering voor de tuinbouw

Aangezien de tuinbouw slechts een beperkt oppervlak nodig
heeft, thans circa 7 % van de cultuurgrond van Nederland, doet zich
bij de tuinbouw de vraag naar! de vestiging voor. In de landbouw
wordt deze vraag niet vernomen, aangezien ook slechte gronden in
cultuur zijn en blijven.
De bodemkartering levert slechts het antwoord op één der drie
vragen, die met de vestiging van tuinbouwbedrijven samenhangen
(grond, klimaat, economische omstandigheden). Maar daardoor

wordt de vraag naar de grondgesteldheid niet minder belangrijk. Op
allerlei plaatsen in Nederland vindt men tuinbouwbedrijven op
gronden, die slechts geringe geschiktheid voor de teelt van tuin*
bouwgewassen vertonen. De verschillen in opbrengst tussen bedrijven op zeer goede en op minder gsede gronden zijn zo groot,
dat de conclusie gerechtvaardigd is, dat tuinders op slechte gronden
tot armoede gedoemd zijn, terwijl op de beste gronden een behoorlijk
bestaan alleszins mogelijk is. De tuinbouw zou stellig gebaat zijn bij
een vestiging op de beste gronden en het totaal benodigde oppervlak is relatief zo gering, dat er niet de minste reden bestaat om
te twijfelen aan de mogelijkheid voldoende grote oppervlakten van
dergelijk zeer goed land te vinden.
De bodemkartering levert als vanzelf de kennis van de verspreiding van de gronden, die voor tuinbouw in het bijzonder geschikt zijn, Daarbij kan men ook aan de zgn. ,,vroegew gronden
denken, gronden die reeds zeer vroeg in het voorjaar kostbare pro0
ducten leveren.
Is de kartering voor het vraagstuk van de vestiging van tuin*
bouwbedrijven van grote betekenis, toch kan niet worden ontkend.
dat een nauwkeurige kennis van de specifiek bodemkundige eisen
van de diverse teelten nog moet worden opgebouwd. De kartering
van de belangrijkste tuinbouwgebieden, waar de cultuur op zeer
hoog peil staat, vormt de aangewezen weg naar het verkrijgen van
de kennis, die thans nog onvoldoende is. Ten aanzien van de glas*
cultures is het onderzoek thans in een vergevorderd stadium. D r i n ~
gend nodig is ook een kartering van het bloembollengeb'ied. De
bodemkundige, vraagstukken betreffende de fruitteelt zijn ook in
studie. Zo zal langzamerhand een goede basis voor de beoordeling
van tal van tuinbouwkundige vraagstukken, voorzover die met de
b~demverband houden, worden verkregen,
De studie van de van ouds bekende tuinbouwgebieden is ook
daarom interessant, omdat deze gewoonlijk een fraaie aanpassing
van de cultuur aan de plaatselijke omstandigheden vertonen. OP
deze wijze zullen de vaak merkwaardige tegenstellingen tussen de
verschillende teeltgebieden een gerede verklaring vinden.
12. De betekenis van de bodemkarterin* voor her landbouwkundig
onderzoek

In nagenoeg ieder landbouwkundig onderzoek speelt de grondd
gesteldheid een rol. De verkregen resultatengelden veelal voor de
grondgesteldheid, waarop het onderzoek is uitgevoerd. Dank zij de
resultaten van de bodemkartering zal het dus mogelijk zijn. allerlei
proefnemingen op de meest doeltreffende manier over een gebied
te verdelen. Omgekeerd zal het veel eenvoudiger zijn, de conclusies
van proefnemingen over te dragen naar de practijk; immers, men
weet waar gronden liggen, die overeenkomen met die, waarop de
Proeven genomen zijn.
De zorgvuldige studie van de in de practijk optredende ver-

schijnselen, die bij de bodemkartering behoort en die in nauwe
samenwerking met deskundigen plaats vindt, zal eveneens niet na*
laten allerlei gevolgen en aanknopingspunten voor het landbouwkundig onderzoek te hebben.
Indien in de toekomst de plantenveredeling meer met de grondgesteldheid rekening zal houden dan voorheen, zo zal de bodemkaart van belang zijn voor het bepalen van de plaats van selectie*
bedrijven, terwijl tevens de juiste verspreiding van de diverse rassen
over de verschillende gronden zal worden bevorderd.
De studie van plantenziekten en de daardoor aangerichte
schade zal eveneens zeer kunnen profiteren van de bodemkartering.
Het verband tussen grondgesteldheid en plantenziekten wordt in
alle werken over plantenziekten behandeld. Het grondonderzoek
van voorheen werd puntsgewijs en niet vlaksgewijs uitgevoerd, in
tegenstelling tot de kartering van thans. Het verband tussen vlaksgewijs optredende ziekten en de bodemgesteldheid belooft vsor dit
soort onderzoek van veel belang te worden.
Dat het grondonderzoek van de kartering zal kunnen profiteren, behoeft nauwelijks te worden betoogd. In verband met de
adviezen worden de grondmonsters thans ingedeeld in twee groepen:
zand- en dengronden enerzijds en kleigronden anderzijds. Naarmate de kartering voortschrijdt, zal het mogelijk zijn de zeer uiteenlopende gronden, die thans tot één groep worden verenigd, nader
onder te verdelen, hetgeen de doeltreffendheid van het grondonderzoek zeer ten goede zal komen.
De kartering zal vanzelf leiden tot een betere kennis van de
verspreiding van goede en slechte gronden. De aandacht van de
instellingen, die zich met grondonderzoek bezig houden, wordt dan
vanzelf gevestigd op die gebieden, waar het uiteraard nodig is en
minder op die gebieden, waar de bodemgesteldheid weinig of niets
te wensen overlaat.
De kennis van de bodem in het algemeen wordt door de
kartering natuurlijk zeer bevorderd. Tal van verschijnselen komen
aan het licht, die vroeger, vaak enigszins toevallig, weinig bestu*
deerd zijn. Ten dele zal dit een gevolg zijn van een zeer verbeterde
monstername. W a t in verband met de kartering bemonsterd wordt,
mag als werkelijk karakteristiek voor een bepaald verschijnsel gelden. W a t thans onduidelijk blijft door de vaagheid omtrent de betekenis van de monsters, wordt dqor de kartering zeer gepreciseerd.
Reeds in de eerste publicaties over de bodemkaarten zal dat blijken.
De kartering is voorts nog een zeer doeltreffende methode voor
bodemkundig onderzoek in het algemeen, Wie een verschijnsel moet
bestuderen kan vaak reeds belangrijke conclusies trekken uit de
kennis van de verbreiding van het versochijnsel. Alle regionale wetenschappen profiteren van kaartvormige voorstellingen. En de bodemkunde is een regionale wetenschap bij uitstek. Dat vroegere onderzoekers dit niet in voldoende mate hebben ingezien, ligt vooral aan
de betrekkelijk toevallige omstandigheid, dat zij allen (behalve

Staring!) vooral chemici waren, die meer in het laboratorium dan
in het veld op hun plaats waren.
13. D e betekenis van de bodemkartering voor het land- en tuin-

bouwonderwijs.
Het land- en tuinbouwonderwijs voorziet in lessen in het vak
kennis van de grond. Bestaat een goede beschrijving van de bodem
van een bepaald gebied, zo zal het.onderwijs in kennis van de
grond daarvan ten zeerste profiteren. Uit steekproeven is ons gebleken, dat de leerlingen een dergelijke leerstof ten zeerste appreciëren. Via het landbouwonderwijs zal dus de bodemkaart in de
boerengezinnen binnendringen. In verband hiermede zal de toelichting van. een bodemkaart niet te geleerd moeten worden gesteld.
Speciale theoretische beschouwingen moeten eruit weggelaten wor*
den, Deze zullen in afzonderlijke mededelingen moeten worden gepubliceerd.
Land* en tuinbouwonderwijzers zullen tijdens hun opleiding
reeds met bestaande bodemkaarten kennis maken en er in hun cursussen met voordeel gebruik van maken.
Het bodemkundig onderwijs aan de Landbouwhogeschool ondervindt reeds thans de gevolgen van de kartering. Niet voor niets
hebben tal van studenten in de jaren 1943-'45 hun beste krachten
aan de kartering gegeven. Het onderwijs plukt daarvan thans de
vruchten. Het jonge geslacht landbouwkundigen, dat thans de Hogeschool verlaat, heeft zich reeds tijdens de studie de zienswijzen, die
aan de kartering ten grondslag liggen, eigen gemaakt. Het zal dan
ook niet lang duren of in tal van betrekkingen zullen personen
werkzaam zijn, die met de kartering en de daarbij te. verkrijgen
resultaten vertrouwd zijn,
Dit geleidelijk doordringen van de kartering in de landbouwwereld komt niet alleen de Nederlandse landbouw ten goede, maar
ook die in de overzeese gebiedsdelen. De studenten, die tropische
richtingen studeren, moeten in Nederland hun landbouwkundig inzicht verkrijgen. W a t zij hier leren en zien, dragen zij met zich mede,
wanneer zij naar Indië of elders vertrekken. Z o werkt de kartering
nog door tot plaatsen, waarvoor zij ogenschijnlijk in het geheel niet
bedoeld is.
14. D e betekenis van de bodemkartering voor landbouw-econornische onderwerpen

Sinds organen van de overheid een overwegende invloed heb*
ben op pacht* en grondzaken bestaat er een dringende behoefte aan
bodemkundige gegevens in vsrband met de vaststelling van pachten koopprijzen van land. Thans worden de pachten streeksgewijs
vastgesfeld. Iedere grondkamer werkt met bepaalde maatstaven,
maar deze- zijn geenszins op elkaar afgestemd. .Nabij de grenzen
van de ambtsgebieden van de grondkamer is dan ook de vaststelling
van de pacht betrekkelijk toevallig,

Hierin zou men gaarne verandering brengen. Dit kan op verschillende wijzen gebeuren, doch de bodemkaart speelt daarbij
steeds een grote rol. Immers, op deze wijze kunnen maatstaven
worden gevonden, die verder strekken dan een ambtsgebied. Leden
en deskundigen van de grondkamers, benevens de ambtenaren, die
met het onderwerp te maken hebben, behoren dan ook tot de directe
belanghebbenden bij een bodemkartering.
Geheel andere economische toepassingen van een bodemkaart
ontstaan, indien men de land- en tuinbouwkundige mogelijkheden
van een bepaald gebied wil leren kennen. Ook de indeling van de
bedrijven houdt vaak nauw verband met de verdeling van de verschillende gronden. Sociaal-geografische onderzoekingen van landbouwstreken worden eveneens bij voorkeur gebaseerd op de bodemkaart.
15. De betekenis van de bodemkartering voor cultuurtechnische
werkzaamheden.

Voor zover de cultuurtechniek bestaat uit grondverbetering, is
het belang van een goed regionaal bodemonderzoek zonder meer
duidelijk. Ook vroeger heeft vaak genoeg een opname van de bodemgesteldheid plaats gevonden, wanneer grondverbeteringen moesten
worden uitgevoerd. Veelal is dat echter enigszins globaal gebeurd,
aangezien het in Nederland geen gewoonte is geweest, dat voor het
maken van een plan een redelijk bedrag kan worden gevorderd. De
Nederlandsche Heidemaatschappij weet hiervan mee te praten. Een
plan met kostenberekening mag nooit veel kosten. Een bestaande
goede bodemkaart zal dergelijke plannen natuurlijk zeer vereenvoudigen. Is er wel geld voor een plan beschikbaar, dan kan in ieder
afzonderlijk geval een bodemkaart worden opgenomen. Tot de
grondverbetering in engere zin moet ook de drainage worden gerekend. In gebieden met een sterk wisselende grondgesteldheid -.
en die overheersen in Nederland verre
is het voordelig, indien
bij de aanleg van de drainage met die verschillen rekening wordt
gehouden. Dit is vaak niet gebeurd en ten nadele van het werk.
Nauwkeurige kartering van de bodemgesteldheid kan hierin voorzien.
Zeer belangrijk is de toepassing van de bodemkartering bij de
werkzaamheden, verbonden met een ruilverkaveling. In eenvoudige
gevallen, waarbij de bestemming van de gronden niet in het geding
komt, zoals bij de herverkaveling van een Drentse bouwes, beperkt
het vraagstuk zich tot dat van de taxatie van de gronden. In dit
geval kan een bodemkaart wel zijn nut hebben, maar het blijkt ook
zonder kaart wel te gaan. Naarmate de ruilverkaveling echter dieper
in de economische structuur van het gebied ingrijpt, worden de
vraagstukken moeilijker en wordt de bodemkaart reeds van belang
voor een goed begrip van het gehele gebied. Ook de taxatie wordt
dan een veel moeilijker vraagstuk, aangezien land van zeer uiteen*
lopende bestemming moet worden getaxeerd en de gebieden vaak
A

groot moete? worden genomen. Gaat de ruilverkaveling ten slotte
gepaard met grote wijzigingen in de ontsluiting en de ontwatering,
dan is de bodemkaart zeer nuttig voor de beantwoording van de
vraag waar de wegen en de watergangen met het grootste voordeel
kunnen worden geprojecteerd. Sommige terreinen stijgen door ontwatering aanzienlijk in gebruikswaarde, andere zeer veel minder.
Soms kan ook de bestemming geheel veranderen. Z o kennen wij
laag liggend grasland, dat na verbeterde ontwatering uitstekend
voor intensieve tuinbouw geschikt zal zijn. Zulke zaken moet men
weten, wil men de ontsluiting van een gebied ter hand nemen.
Rekent men ook de landaanwinning tot de cultuurtechniek, dan
.
zal duidelijk zijn, dat een kartering van de voor inpoldering in aan*
merking komende schorren, kwelders en slikken van zeer veel
waarde is voor de vraag, of en wanneer deze terreinen kunnen
worden bedijkt; voorts, hoe het terrein het best kan worden ingedeeld. Over de rijpheid van kwelders of schorren bestaat thans vaak
nog meningsverschil. Zorgvuldige vergelijking van deze terreinen
met bestaand cultuurland zal een definitief antwoord op dergelijke
vragen mogelijk maken.
Dat de cultuurtechniek van de bodemkartering veel voordeel
kan hebben, kan ook hieruit blijken, dat de Culiuurtechnische Dienst
te Utrecht een afdeling Onderzoek heeft opgericht, waarvan een
groot gedeelte van het personeel met bodemkarteringen bezig is.

16. De betekenis van de bodemkartering voor planologische doek
einden
De planologie beoogt ruimtelijke ordening. In vele gevallen
komt dit neer op regeling van de bestemming van de grpnd. De
bodemkartering is voor deze werkzaamheden feitelijk geheel onmisbaar, al zal in vele gevallen met een overzichtskaart kunnen worden
volstaan.
Tot de plannen, waarbij de bodemkartering thans betrokken is,
behoren ook de agrarische plannen, waarvan het tuinbouwbe~
stemmingsplan van Nederland het verst gevorderd is Een der
grondslagen van dit plan is de. beoordeling naar de geschiktheid
van de bodem voor de diverse teelten. Een ander plan is het land*
aanwinningsplan, waarbij eveneens de geschiktheid van de aan te
winnen terreinen een factor van belang is. Een grondverbeterings+
plan zou eveneens mogelijk zijn. Wij hebben in de winter 1944+'45,
karterende in de omgeving van Rotterdam, veel land gezien, dat
voor diepspitten in aanmerkign kwam en men kan zich afvragen,
waarom de werklozen zo ver van huis moesten om in het dorre
zand te werken, als er dicht bij de grote steden nog zoveel werk
te doen viel. Thans zijn er geen werklozen, maar blijft dat zo?
Een scheurplan zou in de oorlogsjaren talrijke millioenen
hebbeh bespaard, meer dan een gedetailleerde bodemkaart van
geheel Nederland ooit kan kosten.
Behalve deze agrarische plannen zijn er de streekplannen, die

naast agrarische ook andere vraagstukken moeten regelen. Streekplannen ondervinden veel steun van een bodemkaart en van de
medewerking van bodemkundigen. Medewerking bij het voorbereiden van streekplannen wordt dan ook herhaaldelijk gevraagd.
Dit zal in de toekomst ongetwijfeld toenemen.
Uitbreidingsplannen van stadsgemeenten hebben belang bij de
kennis van de grond uit het oogpunt van bouwterrein. Dit is een
geheel andere toepassing van de bodemkartering dan de tot nu
toe besprokene. Voor de bouwende gemeenten gaat het vaak om
zeer grote financiële belangen.
Het Nationale Plan, waarin alle andere plannen in zekere zin
gecoördineerd worden, zal een eventuele bodemkaart voor vrijwel
ieder advies willen raadplegen. Ook hierbij gaat het om vèrdragende beslissingen, die voor het gehele volk van grote betekenis zijn.

17. De betekenis van de bodemkartering voor diverse wefenschappelijke belangen
Tot nog toe spraken wij uitsluitend over het nut van de kartering voor allerlei doeleinden, welk nut op de één of andere wijze
in geld moet kunnen worden uitgedrukt. Een bodemkartering heeft
echter nog een aantal gevolgen, die meer speciaal van ideële waarde
zijn. Zij zullen hier in het kort worden besproken,
Voorop staat de archaeologie. Practisch alle oude woon-,
graf- en cultuurplaatsen, die nog in de Nederlandse bodem verborgen zitten, zullen door de bodemkaarten voor de dag komen.
De bekende Nederlandse archaeoloog Prof. Dr A. E. van Giffen,
die met een deel van de reeds door ons als oude cultuurgronden op
kaart gebrachte terreinen bekend is, schreef in zijn nieuwste publi.Verrassend is evenwel in dit
catie hierover het volgende l):
opzicht, en voor de Nederlandse nederzettingsarchaeologie, naar
mij lijkt, bepaald revolutionnair, het resultaat van de bodemkartering, zoals die, blijkens zijn daarover in Februari 1944 te Groningen
gehouden voordracht, door Prof. Dr C. H. Edelman is toegepast,. .
De voortgezette kartering zal ongetwijfeld veel aan het licht
brengen, wat zeer de aandacht van de archaeologen en van een
groot publiek zal trekken.
Bij de bodemkartering wordt ook de percelering bestudeerd.
Wij willen trachten uit te vinden hoe en wanneer onze voorouders
het land ontgonnen hebben en hoe het geworden is tot wat het nu
is, Een systematische studie van de percelering bestaat niet. Trouwens, de historische landschapskunde heeft bij de Stichting voor
Bodemkartering voor het eerst een vaste plaats in een wetenschappelijk apparaat verkregen. Ook verzamelen wij de oude perceelsnamen. Wij menen, dat deze een waarde van niet te schatten om-

..

1) A. E. van Giffen. Grafheuvels te Zwaagdijk, gem. Wervershoof (N.H.)
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vang voor de studie van de oude cultuur* en taalgeschiedenis betekenen. Daartoe zullen wij uiteraard contact met deskundigen
moeten zoeken.
Voorts levert de bodemkartering talrijke bijdragen tot de
jongste geschiedenis van ons land.
Niet voor niets behoren de geografen tot degenen, die het
meest belang in de resultaten van de bodemkartering stellen. Zij
zien het zo, alsof thans het Nederlandse landschap voor het eerst
grondig wordt beschreven. Als voorstudie voor het sociaal-geogra*
fisch onderzoek van het Nederlandse volk hecht men er-,'grote
waarde aan.
De studiën van de flora en fauna van Nederland zullen met
het vorderen van de bodemkartering ook sterke impulsen ent*
vangen, Veel van wat nu onbegrijpelijk lijkt zal dan wellicht ge*
makkelijk verklaard kunnen worden.
Z o brengt de bodemkartering ook veel in beweging, wat niet
direct economisch nut afwerpt, maar niettemin de aandacht zal
trekken en de liefde van velen voor het eigen vaderland zal doen
toenemen.
18. Besluit
Dit artikel geeft enkele van de zienswijzen en resultaten weer,
die door ons, het voetspoor van wijlen Dr W. A. J. Oosting vol*
gend, in de laatste jaren zijn ontwikkeld. Het onderzoek is nog
lang niet op het punt aangekomen, waar een terugblik voor de
hand ligt. Allerlei nieuws zal in de volgende jaren aan het licht
komen. Ook de toepassingen zullen nog naar verscheidene rich*
tingen ontwikkeld kunnen worden, Z o vermeldden wij niets over
de bosbouw, hoewel daar een groot arbeidsveld voor de bodemkartering braak ligt. Voorts hopen wij te kunnen aantonen, dat
ook de veeteelt belang heeft bij regionaal-bodemkundige studies,
al was dit onderwerp een halve eeuw geleden misschien actueler
dan thans. Veel werk zal nog nodig zijn voor de bodemkartering
gemeen goed zal zijn geworden en door ieder op de juiste waarde
wordt geschat. Enerzijds is het de taak van de Stichting voor
Bodemkartering werkstukken af te leveren, die wat vorm en in-.
houd betreft, representatief zullen zijn voor wat het huidige geslacht op dit gebied vermag, anderzijds zal, door vereen,voudiging
en popularisering, in woord en geschrift, voor allerlei groepen van
belanghebbenden moeten worden uiteengezet, wat de bijdrage van
de bodemkartering voor de beantwoording van allerlei vraagstuk-.
ken kan zijn. Dit artikel beoogde een algemeen beeld van de werk*
zaamheden en de toepassingen van de bodemkartering in Neder*
land te geven en wij hopen, dat dit doel enigermate is bereikt.

e
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2. Soil Survey in Holland
On a soil map only the lasting qualities of the soil, important
for plant-growth, are marked down. Qualities, which are influenced
by manuring, cultivating and such-like, are not indicated.
About 20 years ago, the late Dr Ir W. A. J. Oosting started
to make studies about the soil profile in this country and it is still
at the starting point nowadays. After Dr Oosting's death in 1942,
Prof. Edelman and his pupils continued this work.
The soil profile is especially influenced by three factors: soil-.
type, soil-structure and gley-formation. Besides these there are stil1
many important factors.
The American system of soil profiles is described next. In the
Netherlands we are in want of soil maps of the first and second
categories; the well-.known soil map of Staring belongs to category
three. The aim in the Netherlands is to obtain soil maps containing
al1 details necessary for practice, so-called detail-soil maps (on a
scale of 6 or 12 inches to a mile) and review-soil maps (on a scale
of 2% inches to a mile), on which the principal data are wel1
marked down. The review map can be made for the whole of the
Netherlands, while the detailed maps are made as a preliminary
study for the review map. Besides this it is made for areas'with a
very intensive use of the soil.
More than 2 profiles per acre are studied for the review map,
whereas 5-6 per acre for the detailed map.
The intensive use of the soil in the Netherlands makes it
necessary to execute the surveying work much more detailed than
in other countries.
The direction of the field work rests with young agricultural
engineers who have under them a number of fieldteams composed
of young farm hands with a secundary agricultural education. First
of all a general study of the soil and of the development of the
vegetation is made. With these taken in account, a detailed proof-.
map is made. After the soil-conditions are comparatively weli]
known the definite legend is drawn up and a detailed survey of

a certain area is made. From the results obtained of the detail
survey, it is determined which sub-types of soils can be united to
a principal-type. For a large area a review map is made, on which
only the principal types are indicated. Now the detailed field-survey
can broceed much quicker. The results of the review survey may
lead to detailed surveys,
The composition of the legends of detailed maps requires much
time and care because a systematic study of the unequality of crops
has to be made.
In the beginning the field observations are made in a rectangular grid by means of augers to a depth of 3-6 feet, (sometimes
to 12 feet). With increasing experience and a better knowledge of
topographical particulars, one may deviate Erom this program
making observations at more characteristic points.
For detailed and review surveys the data are recorded on
maps resp. 12 and 6 inches to a mile, which are reduced for printing
.
to resp. 6 and 295 inches to a mile.
Next to the fieldwork laboratory research is made in co+
operation with existing laboratories, specialized in this work. Much
attention is paid to the mechanica1 analyses of the different layers, .
found in a typical profile.
The Soil Survey Institute was founded in 1945, through the
,
initiative of the minister of Agriculture, Fishery and Food. The
board of the Xnstitute consists of several high officials of the
ministry, The director is Prof. Dr C, H. Edelman, Professor of
Geology, Mineralogy and Regional Pedology at thé Agricultural
College at Wageningen,
The Soil Survey Institute executes orders for the Government,
a s well as for private persons.
The work is executed in close co-operation with al1 kinds of
specialists, agricultural and horticultural advisory experts and
teachers from agricultural schools etc. Assistants of the agricultural
and horticultural advisory experts, who are well acquainted with
local circumstances, co-operate with the survey, thus ensuring a
close co-operation with the practice and the success of the work.
A survey of the areas already studied, is given next; these
comprise chiefly the river clay in the center of Holland, the sea clay
of the province of Zeeland, the Westland, the sandy soils at Didam
and the old sea clay in the province of Zuid-Holland.
There are some institutes which have als0 been working on
soil survey, such as The Managing Board of the Zuiderzeeworks,
The Soil Institute at Groningen and the Agricultural Engineei.ing
and Planning Service.
Then the author deals with the meaning of soil survey for
agriculture, horticulture, agricultural investigations, -education and
-economics, agricultural engineering and planning and many ether
sciences, which are directly or indirectly connected with the soil.
In other articles this has often been pointed out,
Archaeology profits from soil survey, which discovered many

ancient places of civilization. In the Bommelerwaard for example
only three Roman settlements were known, but during the soil
survey more than 30 were found. On the other hand soil survey
profits from the archaeologic investigations in studying the age
and the historic use of the soils. An archaeologist is attached to
the Soil.Survey Institute.
For geology and geography the Soil Survey Institute has at its
disposal expert co-operators too,
Soil survey is developing rapidly in the Netherlands. The
important results of this work are handed over to the practice immediately.

3. Karteren
door Prof. Dr C. H. Edelman
Verslag van een voordracht, gehouden op 16 Januari 1946 te
Zoetermeer voor de Algemene Vergadering van de Vereeniging
van Bedrijfsvoorlichting Midden Zuid-Holland
In dit geschriftje worden verschillende bodemonderzoekingen,
voornamelijk van de rivier- en zeekleigronden besproken.
Zij werden reeds in andere publicaties besproken.
3. Soil Survey

A lecture by Prof. Edelman given at the General Meeting of the
Federation for Agricultural Advices, Midden Zuid-Holland at
Zoetermeer
In this lecture a review was given about the different soil
investigations, especially over river clay- and sea clay soils. They
have already been described in the other publications.

4.

De bodgmkartering als nieuwe werkwijze in het Land- en
Tuinbouwkundig onderzoek
door Prof. Dr C. H. Edelman

Radiorede, gehouden door Prof. Dr C. H. Edelman, Directeur van
de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen, op 1 April 1946
over de zender Hilversum I1 in de Rubriek ten behoeve van de
Landbouw
In druk verschenen in: Groenten en Fruit 1, (41), 18 April
1946 en als Persbericht no. 439 van de Afdeling Voorlichting van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
8
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In deze rede zette Prof. Edelman uiteen wat bodemkartering
eigenlijk is en waarvoor zij zal dienen. Enige eenvoudige voorbeelden uit het rivier- en oude zeekleigebied, alsmede uit het Westland, dienden ter verduidelijking.
In verschillende publicaties werd reeds hetzelfde uiteengezet,
zodat de tekst van de radiorede hier niet is opgenomen.
4,

Soil Survey as a New Method for the Agricultural and
Horticulfural Investigations

A broadcast in ,,The Series for Agriculture" by Prof. Edelman,
Director of the Soil Survey at Wageningen, on April 1, 1946 over
the station Hilversum I1
Printed in: Groenten en Fruit 1, (41), April 18, 1946, and
Press report no. 439 of the Information Service of the Ministry of
Agriculture, Fishery and Food.
Prof. Edelman defines the aim and meaning of the soil survey.
Examples out,of the river clay- and sea clay-areas and the West*
land are given.
These have alreadv been dealt with in different publications,
so that the text of the broadcast is nof'reprinted.

5, D e bodemkartering van de Bommelerwaard
door Prof, Dr 'C. H. Edelman
Overdruk uit: Meded. voor de Landbouwvoorlichtingsdienst,
1. 1943,.49-52
In het begin van het jaar 1943 bereikte ons van de zijde van de
Directeur van de Cultuurtechnische Dienst, Ir F, P, Mesu, het ver*
zoek mede te werken aan de voorbereiding van de te verwachten
ruilkavelingen in de Bommelerwaard. Daarbij werden ons twee
vragen gesteld. De ene vraag betrof de mogelijkheid om met behulp
van een bodemkartesing een basis te vinden voor de taxatie van de
waarde van de gronden. Voorts zouden wij trachten door de bodem..
kartering een grondslag te leggen voor de voorbereiding van de
cultuurtechnische werken zelf. Z o belastten wij ons dan ook met de
samenstelling van een bodemkaart van de Bommelerwaard. Bij de
werkzaamheden, die nog geenszins voltooid zijn, genieten wij Einan.
ciele steun van de Cultuurtechnische Dienst, waarvoor wij de Direc.
teur, Ir F. P. Mesu; ook op deze plaats ten zeerste danken.
Een moderne bodemkaart geeft weer de verbreiding van
bodemtypen. Tot een bodemtype worden verenigd alle gronden
met een binnen bepaalde grenzen gelijk bodemprofiel. Het begrip

