H E T C O N S E R V E R E N VAN B O D E M P R O F I E L E N BIJ
H O G E E N LAGE GRONDWATERSTANDEN
Collection and fireseruation of monolith from sandy soQ and r$ened clay soQ aboue and below
the water tablel)

A. Jager2)enland W. J. M. van der Voort2)
1. I N L E I D I N G

Vanaf het moment waarop de mens een meer intensieve studie ging maken
van de bodemkundige processen, bestaat de behoefte deze verschijnselen zo
natuurgetrouw mogelijk vast te leggen en te bewaren. I n de loop der jaren
zijn vele methoden beproefd.
Als eerste noemen we de methode van de bodemaquarellen (Mückenhausen,
1962). De vervaardiging eist een groot vakmanschap, doch nog meer 'artistieke aanleg'. Niet veel onderzoekers zullen de gave bezitten een duidelijk
beeld van bepaalde bodemltundige verschijnselen te produceren. Een dergelijke weergave kan zeer instructief zijn, doch zij kan nooit de werkelijkheid
geheel evenaren. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke verschijnselen die men aan
het profiel nog net met het ongewapende oog kan waarnemen - zoals zeer
fijne sedimentaire gelaagdheid, fijnere macroporiën , maar die op de
aquarel alleen gechargeerd kunnen worden weergegeven.
Een andere manier is de toepassing van defotograje. Reeds vele jaren kennen we de zwart-wit opname; daarnaast heeft ook de kleuren-fotografie
grote opgang gemaakt. Vooral de laatstgenoemde biedt vele mogelijkheden.
De details komen scherper naar voren en de kleuren wijken vrijwel niet
meer af van de werkelijkheid. De kleurenfotografie is onmisbaar geworden
voor illustratie van bepaalde bodemkundige verschijnselen.
Een derde mogelijkheid is de conservering van het natuurlijke materiaal. Volgens Kubiëna (1953) ontwierp Rispoloshenski reeds in 1897 een ijzeren bak
met scherpe randen voor het nemen van monolieten; Vilensky publiceerde
in 1922 een vrijwel identieke methode. I n geen van beide gevallen wordt echter gebruik gemaakt van een conserveringsmiddel, wat de duurzaamheid
van de monolieten niet ten goede komt.
I n een publikatie van SchIacht uit 1929 is sprake van een zgn. 'Klebe~lattenmonolith-methode'. Een plaat van dik karton wordt ingesmeerd met een
plakmiddel en dan tegen een tevoren vlak gemaakte profielwand gedrukt.
Na droging plakken de gronddeeltjes aan het karton. Deze methode is echter
alleen geschikt voor zandgronden en voor zeer lichte kleigronden.
McClure en Converse (1940) conserveren geprepareerde monolieten met
behulp van meubelmalterslijm. Een hierop gelijkende methode wordt gebruikt door Berger en Muckenhirn (1946). De conservering vindt hierbij
plaats met behulp van een vinylite kunsthars.
Een veelvuldig gebruikt conserveringsmiddel is nitrocelluloselak. Voigt
grebruikte het reeds in 1936; GraCanin en JanekoviC publiceerden in 1940
eveneens over een methode met nitrocelluloselak. Omstreeks 1945 werd deze
methode - zij het in gewijzigde vorm - ook in Nederland toegepast.
A* Engli& version of this article has been published in Soil Survey Papers, no. 2, an
issue of the Netherlands Soil Survey Institute, Wageningen.
Respectievelijk afd. Micropedologie enafd. Bodemclassificatie, StichtingvoorBodemkartering.
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2. B E N O D I G D M A T E R I A A L

Het conserveren van bodemprofielen kan zowel aan de profielwand als in het
laboratorium geschieden.
De eerstgenoemde werkwijze, de veldmethode, wordt toegepast bij alle
zandgronden en bij lichte kleigronden met een lage grondwaterstand. Zandgronden waarin een zo hoge grondwaterstand voorkomt dat een gedeelte
van het te conserveren profiel in het grondwater ligt, worden volgens de veldmethode geconserveerd nadat de grondwaterspiegel door middel van een
bronbemaling is verlaagd.
De binnenshuismethode wordt toegepast bij lichte kleigronden met een hoge
grondwaterstand en bij alle zware kleigronden. Hiertoe wordt een monoliet
in een metalen bak genomen, binnenshuis gebracht en vervolgens, na enige
tijd drogen, geconserveerd.
Voor het nemen van monolieten in het veld worden zowel kleine bakken
(25 cm breed, 100-120 cm lang en 8 cm diep) als grote gebruikt (80 cm
breed, 120 cm lang en 10 cm diep. De kleine monolieten met een gewicht
van 40-60 kg kunnen door één man uit het veld worden gehaald. Voor het nemen van de grote monolieten, die een gewicht hebben van 250-300 kg, zijn
ten minste twee personen nodig.

2.1. Materiaal voor de veldmethode
meetband en platte spade
profiellak (nitrocelluloselak)l) en verdunnerl),
schenkkan,
sarangaas met maaswijdte van 1 mm en spijkers om het gaas vast te zetten,
snoeischaar, mes en brede, platte verfkwast,
hardboardplaat die enkele centimeters groter is dan de gewenste grootte van
de monoliet
spaanderplaat, 8-12 cm dik, even groot als de hardboardplaat.

A. HandvatlHandle

B. Scherp geslepen zi.ide/Blade

Fig. 1. Trekmes, waarmee het monster in de bak
wordt vlakgesneden
Fig. I. Drawing knife to cut the monolith in the box level

Fig. 2. Steekschop met slagkop
Fig. 2. Czltting spade with bal1 peen head
A. Massief ijzeren staaf (diameter 2,5 cm)/Massive iron bar, dia l")
B. Platgesmede overgang naar schopblad/Transifioninfofhe blade, forgedflaf
C . Totale lengte 10 c m langer dan monsterbaklTofa1 lenglh 4" longer fhan the rnefal box
D. Schopblad v a n staalplaat (3 mm dik)/Blade made of I1 gauge steel piale
E. Scherp bijgeslepen randlSharpened edge
F. Driehoekjes v a n staalplaat voor versteviging/Reinforcctnenfwil6 frianglar steel plates

De door ons gebruikte vloeistoffen worden vervaardigd door Pieter Schoen en Zo. N.V.
te Zaandam.
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2.2. Materiaal voor de binnenshuismetlzode
a. VOOR HET NEMEN VAN EEN KLEINE MONOLIET
platte spade en meetband,
metalen bak, 25 cm breed, 100-120 cm lang en 8 cm diep,
hamer met een gewicht van 2 kg,
trekmes (fig. l),
steekschop met slagkop (fig. 2).
b. VOOR HET NEMEN VAN EEN GROTE MONOLIET
platte spade en meetband,
metalen bak, 80 cm breed, 120 cm lang en 10 cm diep (fig. 3),
3 dommekrachten,
dunne staalkabel (diameter 1 mm),
takel,
2 ijzeren U-balken, 5 cm breed, 5 cm hoog en f 2 m lang,
grondboor van 125 cm,
ijzeren pijp, lang f 1 m, met uitwendige diameter gelijk aan die van de
grondboor en voorzien van een trekoog voor bevestiging van de takel,
ijzeren pijp van gelijke dikte, lang f 22 m, aan één der einden voorzien van
een vaste katrol.
Fig. 3. Metalen monsterbak
Fig. 3. Metal sampling box
A. Trekogen/Sleel eyer
B. Opgelaste strips voor versteviging van de bak (2 cm diep, 0,7 cm
dik)
Weldcd-on slr*sjòr reidorceinenl (314 x 114")

C. VOOR HET CONSERVEREN VAN DE MONOLIETEN

platte spade,
profiellak en verdunner,
schenkkan,
sarangaas met maaswijdte van l mm,
mes en brede, platte verfkwast,
hardboardplaat,
spaanderplaat, 8-12 cm dik,
houten hamer.

3. D E VELDMETHODE

3.1 Werkmethode voor zandgronden ( <8% lutum) met lage prondwatelii.tand
3.1.1 HET GEREEDMAKEN VAN DE PROFIELWAND
Het is vereist dat de profielwand waarvan men een dunne laag (film) wil
conserveren, iets achteroverhellend (ca. 80" ten opzichte van het maaiveld)
en volkomen vlak wordt afgestoken. De helling is nodig om een gelijkmatig
afvloeien van de lak te bevorderen. De wand moet vlak zijn, opdat de film
gelijkmatig dik wordt. I n het bijzonder moet men voorkomen, dat kleine
kuiltjes in de wand aanwezig zijn, daar ze kale plekken in de films veroorzaken. Bij het opbrengen van de lak vloeit deze namelijk als een dun vliesje
over de kuiltjes, doch maakt geen contact met de grond.
3.1.2 HET GEREEDMAKEN VAN DE LAK
Nadat de profielwand vlak is afgestoken, kan met het opbrengen van de lak
worden begonnen. Hierbij dient ernaar te worden gestreefd, dat de te vervaardigen film zo dun mogelijk is. Een dunne lakfilm heeft namelijk de volgende voordelen :
1. Doordat deze minder zwaar is, is hij gemakkelijker en met minder risico
van breuk van de profielwand te verwijderen.
2. Microgelaagdheid en de invloed van biologische activiteit (homogenisatie) is aan een dunne film duidelijker zichtbaar dan aan een dikke.
De hoedanigheid van het te conserveren profiel, met name de porositeit,
bepaalt hoe hoog de viscositeit van de lak moet zijn. Naarmate het zand grover wordt, moet de viscositeit van de lak hoger zijn. Immers, zou men voor
grof zand een dunne lak gebruiken, dan zou deze te diep in dit poreuze materiaal dringen. Bij dergelijke profielen kan zelfs bij wat lagere temperaturen
heel goed lak worden gebruikt, zoals deze wordt geleverd door de fabriek
(ca. 17 poise), dus zonder toevoeging van verdunner.
Heeft men daarentegen een profiel dat bestaat uit zeer fijn (eventueel
leemhoudend) zand, dan zal het dienstig zijn een verdunde lak met lagere
viscositeit (ca. 10 poise) te gebruiken. Meestal is het dan noodzakelijk direct
na het opgieten een tweede laklaag van hogere viscositeit aan te brengen ter
versteviging van de film.

De lak wordt met behulp van de schenkkan opgegoten. Men begint aan de
bovenkant van de profielwand en zorgt ervoor dat de schenkkan tijdens het
gieten regelmatig over de hele gewenste breedte heen en weer bewogen
wordt. De lak gaat nu geleidelijk zakken. Men blijft deze neerwaartse stroom
onder voortdurend heen en weer bewegen van de schenkkan volgen (fig. 4).
Men dient er vooral op te letten dat de lak gelijkmatig naar beneden
stroomt, m.a.w. dat het front van de lak een horizontale rechte lijn vormt.
Dit kan worden bereikt door gelijkmatig met forse straal te gieten. Giet men
niet regelmatig op, dan vloeit de lak grotendeels langs bepaalde banen naar
beneden, waardoor pieken in het lakfront ontstaan. Omdat langs die banen
meer lak naar beneden vloeit, dringt de lak daar dieper in de profielwand.
Er ontstaan dan in de lakfilm onregelmatige verdikkingen, die een minder
fraai effect geven. Ook dient men ervoor te zorgen dat over het gehele profiel een lak van gelijke viscositeit gebruikt wordt, anders heeft ook dit weer
ongelijkmatige dikte van de film tot gevolg. Wanneer nu tweederde à driekwart van de wand begoten is, kan men ophouden met gieten. Het reste-

Fig. 4. Opgieten van nitrocelluloselak
Fig.4. Pourz'ng-on nitrocellulose lacguer

Foto: Stiboka R26-118

rende gedeelte wordt vanzelf door de lakstroom bedekt. Ho,e ver de lak doorvloeit, is ook weer afhankelijk van zijn viscositeit. Hoe hoger deze is, des te
langer moet men met gieten doorgaan.
Na verloop van ca. 1 uur - afhankelijk van de temperatuur - wordt sarangaas over de laklaag gespannen en met enkele spijkers aan boven- en zijkanten vastgezet. De lak moet dan iets gedroogd zijn, wat te zien is aan een
dun vliesje. Over het gaas wordt weer een laklaag aangebracht van gelijke
viscositeit. De toepassing van sarangaas heeft het grote voordeel, dat de film
na ongeveer 8 uur reeds kan worden afgehaald, hoewel de lak inwendig dan
nog niet geheel droog is. Het gaas geeft dan namelijk reeds zoveel steun aan
de film, dat deze onbeschadigd van de wand verwijderd kan worden. Het
gaas geeft later ook blijvende stevigheid aan de voltooide film. Het is echter
niet noodzakelijk gaas te gebruiken, doch dan moet men 18-24 uur wachten,
alvorens de film af te halen. Dit betekent dat men de volgende dag moet terugkomen. Vooral bij veraf gelegen profielen kan dit een aanzienlijk hogere
uitgave betekenen van reis- en verblijfkosten, om maar niet van het tijdverlies te spreken.
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3.1.4 HET AFHALEN VAN DE FILM
Voordat de film van de profielwand wordt gehaald, worden de onderkant en de zijkanten recht afgesneden (fig. 5), zodat een zuivere rechthoek of
een vierkant wordt verkregen. Bij het afhalen van de film is het nodig deze te
ondersteunen. Hiertoe wordt een boardplaat tegen de film gedrukt, waarna
de laatste aan de bovenkant van de profielwand wordt losgemaakt. Voor de
bovenste 30 à 40 cm dienen we tijdens het afnemen een stevig mes te gebruiken om de meestal aanwezige wortel(tje)s door te snijden. Houtige wortels
kan men beter met een snoeischaar doorknippen. Zouden we de film zonder
meer van de wand lostrekken, dan bestaat de mogelijkheid dat de wortels
de film stuk scheuren, waardoor gaten in de film ontstaan. Men dient ervoor
te zorgen, dat men enkele centimeters ruimte heeft tussen mes of schaar en
film; dit is ook weer ter voorkoming van beschadiging van de film.
Nadat men enkele centimeters film aan de bovenzijde heeft losgemaakt,
klemt men deze tegen de boardplaat (fig. 6). Men dient plaat en film nu stevig met één hand vast te houden, zodat onderlinge verschuiving zo min mogelijk plaatsvindt. Met de andere hand worden de wortels doorgesneden.
Gelijktijdig wordt de film - voor zover deze los is - van de wand getrokken.
Is men de doorwortelde laag eenmaal gepasseerd, dan wordt de film met beide handen op de hardboardplaat geklemd en wordt deze verder van de
wand getrokken. Naarmate men dieper kqrnt, trekt men het geheel langzaam achterover. Tegelijkertijd drukt men met de knie de boardplaat tegen
het nog niet afgehaalde deel van de film, zodat deze tijdens het afhalen steun
van de plaat ondervindt (fig. 7).
Men moet ervoor zorgen dat bij het afhalen geen scherpe knik in de film
optreedt daar dit beschadiging tot gevolg kan hebben. Komen er onder in
het profiel lagen voor, die eventueel wat weerstand bieden, dan moet ook

Foto: Stiboka R26-124

Fig. 7. Gedurende het verder afhalen van
de film dient deze voortdurend te worden gesteund
Fig. 7. While collecting the jlm has to be
suptorted continuously

daar met een mes geholpen worden. Men mag dan echter niet snijden, doch
moet, het mes op ruime afstand van de film houdend, het materiaal loswrikken. Zo voorkomt men beschadiging van het natuurlijke breukvlak.
Wanneer de film geheel van de wand is losgekomen, ligt deze op de boardplaat.
3.1.5 HET OPPLAI<I<EN VAN DE FILM
Voor het opplakken van de film wordt een spaanderplaat gebruikt, die ongeveer 5 cm langer en breder is dan de op te plakken film. De spaanderplaat
wordt rijkelijk door middel van de platte kwast met profiellak ingesmeerd
(fig. 8). De lak heeft dezelfde viscositeit als die welke gebruikt wordt bij het
begieten van de film. Hierna wordt de door de boardplaat gesteunde film
vlak op de met lak ingesmeerde spaanderplaat geschoven (fig. 9). Vervolgens drukt men voorzichtig met de vlakke hand de film op de spaanderplaat,
steeds vanuit het midden in zijwaartse richting (fig. 10), totdat de lak onder
de film vandaan komt. Deze uitgedrukte lak wordt voorzichtig met een mes
verwijderd.
Tijdens het vervoer moet men ervoor zorgen dat de opgeplakte film horizontaal blijft liggen, want zolang de lak nog niet geheel droog is, zoii de
film bij verticale stand nog kunnen verglijden. Na ongeveer 24 uur is hij gel-iecl draog.

Foto: Stiboka R26-125

Fig. 8. De spaanderplaat
wordt ingesmeerd met nitrocelluloselak

Fig. 8. Apb1ying nitro-cellulose lacquer onto tlte piece of
particled board
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bouwd uit kleinere elementjes (< 10 mm) en met een hoge structuurgraad,
iets hoger dan 25%, anderzijds ligt het maximale lutumpercentage van gronden met een lage structuurgraad iets beneden 25.
I n het algemeen is bij de zeer lichte kleigronden een sterkere hechting door
de lak vereist dan bij de zandgronden, daar een hogere weerstand overwonnen dient te worden tijdens het afhalen van de film. Om die hechting te bevorderen, dienen we eerst een lak met lage viscositeit te gebruiken (ca. 6
poise). Deze dunnere lak kan bij profielen met hogere structuurgraden via
natuurlijke breukvlakjes tussen de structuurelementjes en in aanwezige poriën dringen. Bij gronden met een massieve structuur kan de indringing alleen plaatsvinden via de aanwezige poriën, daar natuurlijke breukvlakjes
vrijwel geheel ontbreken. Daar komt nog bij dat bij deze gronden de poriën
voornamelijk uit microporiën (< 30 p) bestaan.
Na het aanbrengen van de dunne lak wordt de profielwand nogmaals begoten met een lak van normale viscositeit (ca. 16 poise). Verder is gebruik
van sarangaas noodzakelijk, dat op dezelfde manier als beschreven in
$ 3.1.3 wordt aangebracht. Met het afhalen van de film dienen we ook hier
ongeveer 8 uur te wachten.
Het afhalen geschiedt vrijwel op dezelfde manier als bij de zandgronden
(zie 3.1.4). Echter zullen we bij deze zwaardere gronden ook in de ondergrond meer weerstand ondervinden. De film moet dan ook niet alleen in de
bewortelde zone met een mes worden losgemaakt, maar ook in de ondergrond. We dienen het mes enkele centimeters van de film verwijderd te houden en het materiaal hiermee los te wrikken (nooit snijden) om beschadiging
van natuurlijke breukvlakken te voorkomen. De film wordt verder op dezelfde wijze afgewerkt als die van de zandgronden.

3.3 Werkmethode voor zandgronden ( <8% lutum) met een hoge grondwaterstand
I n goed doorlatende zandgronden met een hoge grondwaterstand is het
meestal niet mogelijk een profielkuil dieper dan de grondwaterspiegel te
graven, omdat de wanden van de kuil reeds tijdens het graven door de druk
van het grondwater afkalven. In minder goed doorlatende gronden zal men
de profielkuil wel tot de gewenste diepte kunnen uitgraven, doch ook de
wanden van deze kuil kunnen na enige tijd gemakkelijk afbrokkelen door de
druk van het grondwater. Om dit risico te vermijden, zal men de grondwaterstand door middel van een bronbemaling moeten verlagen, voordat een
profielkuil gegraven wordt.
Allereerst wordt nauwkeurig de plaats bepaald waar de profielkuil na
verlaging van de grondwaterstand gegraven zal worden. Nabij deze plaats
worden enkele filterbuizen van 2 meter of langer in de grond geplaatst. Het
aantal en de lengte van de filterbuizen zijn afhankelijk van de doorlatendheid van de grond. De filterbuizen worden met elkaar verbonden door middel van een aanzuigslang, die gekoppeId is aan een zuigpomp. De pomp
1) Jongerius, 1957. De structuurgraad wordt bepaald door de duurzaamheid van de aggregaten (de sterkte van de cohesie in de aggregaten) enerzijds, en door de kracht waarmede de
elementen te scheiden zijn (de sterkte van de adhesie tussen de elementen) anderzijds. De
hoogste structuurgraad betekent maximale adhesie van de primaire deeltjes en minimale adhesie tussen de structuurelementen. Een vermindering van de structuurgraad betekent een
verkleining van de ratio tussen beide krachten. Indien er een homogene adhesie door de gehele grond aanwezig is, is de grond zgn. structuz~rloos.Dit laatste kan variëren van zeer
hoog (massieve structuren) tot zeer laag (los rand).
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wordt met een motor aangedreven. Op de plaats waar de profielkuil gegraven zal worden, plaatst men een waterstandsbuis om de verlaging van de
grondwaterstand te kunnen waarnemen.
Zodra de grondwaterspiegel gedaald is tot de gewenste diepte, kan men
met het graven beginnen. De pomp moet echter blijven draaien. Tijdens het
graven zakt de grondwaterstand nog dieper, zodat over de gehele diepte
van de kuil de niet-capillaire poriën leeglopen. Hoewel de grond dan nog op
veldcapaciteit is, kan het profiel toch volgens de hierboven beschreven veldmethode voor zandgronden met lage grondwaterstand (§ 3.1) geconserveerd worden, omdat er zeer veel niet-capillaire poriën in deze gronden voorkomen, waarin lak kan dringen (GraCanin and JanekoviC, 1940).
4. BINNENSHUISMETHODE
I n tegenstelling tot de zandgronden zowel met hoge als met lage grondwaterstand en de 1ichte.kleigronden met een lage grondwaterstand, kunnen lichte
kleigronden met een hoge grondwaterstand en zware kleigronden niet ter

Foto: Stiboka R23-179

Fig. 11 (links). De monsterbak voor kleine monolieten wordt zover in de tevoren volkomen
vlak gemaakte wand geslagen tot hij geheel gevuld is
Fig. 11 (left). The metal box for collecting smal1 monoliths is driven int0 the wal1 until the bottom
touches the face of the projle
Fig. 12 (rechts). Langs de onderkant en de verticale zijden van de bak wordt een sleuf gemaakt, die 10 cm dieper is dan de bak
Fig. 12 (right). Grooves are cut along the perjendicular sides of the box, going in 4" past the ojen face
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Foto: Stiboka R23-184

Foto: Stiboka R23-185

Fig. 13 (links).Nadat de steekschop met slagkop v66r de bak in de grond is gedreven, wordt
de bak van de wand losgemaakt doordat men de schop naar zich toe trekt
Fig. 13 (right). When the cutting spade with bal1peen head has been driven in, the monolith is loosened
fram the body of the soil by pulling the spade inward
Fig. 14 (rechts). De monoliet wordt met behulp van een trekmes gelijk gemaakt met de
randen van de bak
Fig. 14 (right). The severed monolith is cut level to the edges of the box with a drawing knijie

plaatse geconserveerd worden, omdat òf een gedeelte van het te conserveren
profiel in het grondwater ligt, Òf het aantal capillaire poriën, waarin het water sterk wordt gebonden, zeer groot is.
Daarom worden van deze gronden met behulp van gegalvaniseerde bakken in het veld monolieten genomen, die verder binnenshuis worden geprepareerd. Voor het nemen van de monolieten worden zowel kleine bakken
(100 à 120 x 25 X 8 cm) aIs grote (120 X 80 X 10 cm) gebruikt. Daar de
werkwijze en het benodigde gereedschap verschillen vertonen, worden beide
methoden beschreven,

4.1 Het nemen van kleine monolieten
Er wordt een ruime profielkuil gegraven, waarvan de te bemonsteren wand
vlak en verticaal wordt afgestoken. Vervolgens wordt de bak met de open
zijde zodanig tegen de profielwand geplaatst, dat de bovenkant zich op gelijke hoogte met het maaiveld bevindt. De bak wordt met een hamer zover
in de wand gedreven dat de voorzijde van het profiel de bodem van de bak
raakt (fig. 11).

Nu moet de gevulde bak van de profielwand worden verwijderd. Daartoe
graaft men aan beide zijden naast de bak een sleuf, die f 10 cm dieper is
dan de dikte van de monoliet (fig. 12). Vervolgens drukt men vanaf het
maaiveld op f 5 cm afstand van de voorzijde van de bak een steekschop
met slagkop (fig. 2) rechtstandig tot
50 cm diepte in de grond. Als de
schop veel weerstand ondervindt, kan men deze indrijven met een hamer.
Men gaat vervolgens in de profielkuil staan en drukt met de knie de bak
tegen de profielwand, terwijl de steekschop met de hamer zo ver wordt ingedreven tot de punt van deze schop zich beneden de onderkant van de bak
bevindt.
Door de slagkop nu naar zich toe te trekken, maakt men de gevulde bak
los van de profielwand (fig. 13). De monoliet, die een gewicht heeft van 50
à 60 kg wordt uit de kuil gelicht en horizontaal neergelegd. De overtollige
grond wordt met een trekmes, dat breder is dan de bak, tot aan de rand van
de bak weggesneden (fig. 14). Vervolgens brengt men de monoliet naar pinnen om te worden geconserveerd. De veldwerkzaamheden, die door één man
kunnen worden uitgevoerd, zijn hiermede beëindigd.

4.2 Het nemen van grote monolieten
Grotere monolieten (120 x 80 x 10 cm), die een gewicht hebben van 250
tot 300 kg, kunnen met behulp van enkele mechanische hulpmiddelen door
twee mannen worden genomen. Nadat de profielwand vlak en loodrecht is
afgestoken (fig. 15), wordt de bak met behulp van drie dommekrachten
- die met hun voetstuk op de tegenoverliggende wand steunen - zo ver in de
profielwand gedrukt, dat de bodem van de bak de gehele profielwand raakt
(fig. 16). Hoewel de bak nu in de profielwand gedreven is, laat men toch
voorlopig de dommekrachten tegen de bak staan, om deze in verticale stand
te houden en om te voorkomen dat hij verschuift.
Ter weerszijden van en onder de bak graaft men nu sleuven 20 cm de
wand in. Daarna wordt in het midden, h 8 cmvan de bak af, een boorgat gemaakt, vanaf het maaiveld tot in de sleuf die zich onder de bak bevindt.
Vervolgens legt men in de sleuf om de gevulde bak een dunne staalkabel
(diameter 1 mm), waarmee de monoliet kan worden losgezaagd. De kabel
wordt ongeveer 10 cm vóór de voorzijde van de bak gelegd. O m te voorkomen
dat de kabel tijdens het afzagen in de bak dringt, zet men in het boorgat een
ijzeren pijp (fig. 17).
De sleuf onder de bak wordt zorgvuldig dichtgemaakt, voordat met het
zagen wordt begonnen. Aldus wordt voorkomen dat de monoliet tijdens het
loszagen naar beneden zakt. Om beschadiging van de bovengrond in de
monoliet te voorkomen, wordt op 5 cm van de voorzijde van de bak een
25 cm diepe sleuf gemaakt.
De gevulde bak wordt nu van de profielwand losgezaagd door het op en
neer trekken van de staalkabel; hiervoor zijn twee mannennodig. De bak blijft
tegen de profielwand geperst door de druk van de dommekrachten.
De bovenste helft van de wand tegenover de bak wordt nu schuin afgestoken. Op deze helling worden vervolgens twee ijzeren U-balken gelegd;
deze dienen als glijbaan tijdens het uit de kuil trekken van de bak (fig. 18).
Op enkele meters afstand van de helling wordt met een grondboor een
boorgat gemaakt waarin een pijp wordt gedrukt waaraan een trekoog is bevestigd. De pijp wordt zover in de grond gebracht dat het trekoog nog juist
boven het maaiveld uitsteekt. Het trekoog dient als bevestigingspunt van
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A. Staalka

B. IJzeren

Fig. 17. Het loszagen van de monoliet. Tussen de monsterbak en de staalkabel is een ijzeren
pijp geplaatst; aldus wordt voorkomen, dat de staalkabel de monoliet beschadigt.
Fig. 17. 'Sawing of' the monolith. An iron @+e has been placed between the sampling box and the steel
wire robe to prevent the wire robe from cutting through the monolith

een takel. Tussen dit punt en de helling van de profielkuil wordt een lange
pijp geplaatst, die aan de bovenzijde voorzien is van een katrol. De beide
pijpen en de takel vormen samen een installatie, waarmee de gevulde bak
uit de profielkuil kan worden gehesen.
Wanneer de kabel van de takel aan de bak bevestigdis (fig. 18), neemt men
de dommekrachten weg, de gevulde bak wordt voorzichtig achterover gelegd op de twee ijzeren U-balken en vervolgens uit de profielkuil getrokken.
Ten slotte wordt met behulp van de twee U-balken en de dommekrachten
de bak in de auto geladen voor verdere behandeling binnenshuis.

4.3 Binnenshuiswerkzaamheden
Hoewel het nemen van grote monolieten dus een andere werkwijze vereist
dan het nemen van kleine, is de methode van conserveren voor beide gelijk.
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Foto: Stiboka R27-64

Fig. 18. Opstelling van de takelinstallatie. De bovenste helft van de wand tegenover de bak
is schuin afgestoken; aldus is een helling ontstaan, waarlangs de bak over ijzeren U-balken
uit de kuil kan worden getrokken
Rig. 18. Arrahgement of the hoisting apparatus needed to pil1 thejlled box out of the pr0fie kit. The
wal1 obposite the monolith has been cut to form a slope on which two channel sections are laid

Allereerst wordt de monoliet vlak gemaakt met een trekmes of platte
spade.
Aangezien de celluloselak niet in de capillaire poriën van de klei dringt
(Gracanin and Janekovid, 1940), maar alleen aan het oppervlak van de elementen hecht, moet de monoliet drogen tot er kleine scheurtjes aan het oppervlak ontstaan. Hoeveel tijd hiervoor nodig is, is afhankelijk van liet vochtgehalte van de monoliet, doch meestal duurt het droogproces enige dagen.
De gevulde bak wordt daarna onder een hoek van ca. 80" tegen een wand
geplaatst, waarna de monoliet van bovenaf uit een schenkkan wordt begoten
met een zeer dunne lak (f 6 poise bij 25°C) die gemakkelijk in de kleine
scheurtjes kan dringen.
Over deze laklaag brengt men een strook sarangaas aan, die met spijkers

aan de randen van het profiel wordt vastgezet (fig. 19). Hier wordt bijna onverdunde lak (f 12 poise) overheen gegoten, zodat het gaas ingebed wordt.
Deze laklaag moet enkele dagen drogen voordat de monoliet verder kan
worden afgewerkt.
Als de laklaag voldoende gedroogd is, wordt de bak horizontaal gelegd en
de monoliet langs de binnenzijde van de kist losgesneden (fig. 20). Op de gelakte zijde van de monoliet legt men een plaat hardboard en vervolgens keert
men de bak, met de plaat hardboard er tegenaan geklemd, om. De bak wordt
nu van de monoliet gelicht (fig. 2 1). Daarna wordt het grootste deel van de
overtollige grond verwijderd door met een mes de structuurelementen los te
wrikken.
Een spaanderplaat die enkele centimers langer en breder is dan de monoliet, wordt overvloedig ingesmeerd met lak. Van de hardboardplaat laat men
nu de nog niet geheel afgewerkte monoliet zijdelings overschuiven op de ingesmeerde spaanderplaat (fig. 22). Vervolgens wordt de monoliet stevig op
deze plaat vastgedrukt. Het geheel blijft nu enkele dagen horizontaal liggen
om de lak te laten harden.

Fig. 19 (links). De met lak begoten monoliet is afgedekt met sarangaas, dat met spijkers is
vastgezet
Fi.c. 19 (l&). When the lacquer has been joured on, the monolith is covered with saran nettingfastened
w2h naàli .
Fig. 20 (rechts). Ilet overtollige gaas wordt verwijderd, terwijl tevens de monoliet langs de
binnenzijde van de bak wordt losgesneden
Fig. 20 (right). Suje$uous netting is cut away while loosening the soil along the edges of the box
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Als de monoliet stevig aan de spaanderplaat gehecht is, wordt tenslotte
met een houten hamer tegen de achterzijde van de plaat geklopt om de nietgehechte gronddeeltjes te verwijderen. De natuurlijke structuur zal hierdoor
duidelijk zichtbaar worden.
Eventueel wordt een houten lijst om de monoliet gemaakt, waarop naam,
plaats van herkomst en eventuele andere gegevens vermeld worden.
SAMENVATTING

Zandgronden en gerijpte kleigronden kunnen bij de Stichting voor Bodemkartering geconserveerd worden volgens de veldmethode en de binnenshuismethode. De kennis hieromtrent is grotendeels ontleend aan andere auteurs
en gedeeltelijk opgedaan door ervaring.
Enkele nieuwe gezichtspunten zijn :
- De hoogte van het grondwater vormt geen belemmering voor de toepassing van de veldmethode. De grondwaterstand kan met een eenvoudige
bronbemalingsinstallatie verlaagd worden.
- Door de toepassing van sarangaas kan de veldmethode binnen 1 dag uitgevoerd worden.
- Wanneer dommekrachten en een takel worden gebruikt, kan men grote
monolieten in gegalvaniseerde bakken, 80 cm breed, 120 cm lang en 10 cm
diep, in het veld nemen en binnenshuis conserveren.
- Indien de monoliet op spaanderplaat geplakt wordt, is hij minder kwetsbaar dan op hardboard.
- Zandmonolieten herkrijgen hun natuurlijke vochtige kleur, als ze worden
begoten met een mengsel van 25 vol.% vinylite kunsthars, 50 vol.% aceton
en 25 vol. methyl-isobutyl-keton.
SUMMARY

The field and indoor methods used by the Netherlands Soil Survey Institute are comprehensively described in an illustrated paper. Developed
mainly from data published by other authors and partly from own experience, the methods show as novel aspects:
1. in sandy soils a high water tabel need not present the use of the field
method, provided wellpoint dewatering is applied to drain the profile,
2. application of Saran-netting in the field enables collection within one day,
3. with the aid of rack and pinion jacks and a tackle monoliths of 120 x
80 X 10 centimetres can be collected in galvanized metal boxes for indoor preservation,
4. mounting on particled board instead of hardboard makes monoliths less
vulnerable,
5. natural colours of sandy soil monoliths are restored by pouring out a
mixture of 25 vol. % vinylite resin, 50 vol. aceton and 25 vol. % methylisobutyl-ketone on them.
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