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INLEIDING

Er wordt in Nederland voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruik gemaakt
van bodemkaarten. Edelman (1963) gaf hiervan een overzicht, dat betrekking heeft op de jaren vijftig. De verstrekkende veranderingen die zich sindsdien in de samenleving hebben voltrokken (industrialisatie en toeneming van
de stedelijke bevolking, toegenomen welvaart, afneming van de agrarische
beroepsbevolking en groei naar grotere bedrijven), hebben grote invloed gehad op de betekenis van de grond in het maatschappelijk bestel en daarmee
ook op de toepassing van de bodemkartering.
Was vroeger het landbouwkundig gebruik vrijwel het enige criterium bij
de beoordeling van de geschiktheid van de grond, thans spelen ook niet-agrarische bestemmingen een grote rol. In de niet-agrarische sector heeft de toepassing zich sterk uitgebreid op zeer uiteenlopende gebieden. Er wordt gebruik gemaakt van kleinschalige kaarten voor de planologie en van grootschalige kaarten voor zeer specifieke doeleinden, zoals de aanleg van transportleidingen voor gas en olie. Grootschalige kaarten worden ook gebruikt
voor veel andere doeleinden : stadsuitbreiding, aanleg van recreatieterreinen
en sportvelden, natuurbescherming, wegtracering, aanleg van militaire oefenterreinen, winning van grind en zand voor bouwdoeleinden of klei voor de
keramische industrie.
I n de agrarische sector betreffen de toepassingen de relatie bodem en
plant bij zeer uiteenlopende bedrijfsvormen als akkerbouw, weidebouw,
tuinbouw en bosbouw. Hierbij worden de bodemkundige gegevens ontleend
aan grootschalige kaarten. Sterk toegenomen is ook het gebruik van bodemkaarten bij ruilverkavelingen en de reconstructie van de landelijke gebieden;
de groei naar grotere bedrijven en de toenemende technische mogelijkheden
brengen daarbij een verschuiving van de beoordelingsnormen met zich mee.
I N T E R P R E T A T I E VAN B O D E M K A A R T E N

I n het veldbodemkundig onderzoek worden bodemtypen op basis van hun
morfologische kenmerken gedefinieerd; bij de kartering formeert men kaarteenheden die uit meerdere typen kunnen bestaan, en grenst die af in het ter') Resp. Hoofdafdeling Toepassingen en Afdeling Opdrachten, Stichting voor Bodemkartering.

N.B. Dit is een aan Boor en Spade aangepaste Nederlandse versie van een in september
1970 in Geoderma verschenen artikel (Haans, J. C. F. M., and G. J. W. Westerveld: The
application of soil survey in The Netherlands. Geoderma, vol. 4,no. 3,279-309).

naar gestreefd de grenzen zo te kiezen, dat er eenheden entrein. Er
staan, die een optimale waarde hebben voor de interpretatie.
Wil de kennis omtrent de bodemgesteldheid die noodzakelijkerwijze in
een eigen terminologie is vervat, ook praktisch nut hebben, dan moet ze
geïnterpreteerd worden. Interpretaties zijn voorspellingen van het gedrag
van de grond bij bepaalde gebruiksvormen, ingrepen enz. (Kellogg, 1962;
Steele, 1967). Ze worden, om ze gemakkelijker hanteerbaar te maken, veelal
vastgelegd in de vorm van kaarten of tabellen.
Een zeer eenvoudige vorm, waarbij eigenlijk nog niet van interpretatie gesproken kan worden, is het groeperen van gronden voor een praktisch doel
op basis van t t n of enkele op de bodemkaart weergegeven kenmerken van de
grond. Wordt zo'n groepering op een aparte kaart weergegeven, dan
spreekt men van een afgeleide kaart (zie fig. 11, die de diepte aangeeft
waarop het zand begint, een voor de toepassingen belangrijk gegeven in
veengebieden).
Interpretaties zijn vaak uitspraken over bodemhoedanigheden. Hieronder
worden verstaan de resultaten van wisselwerkingen tussen de grond enerzijds
en invloeden van de omgeving, van de gebruiksvormen en de bodembehandeling anderzijds. Voorbeelden zijn: bewerkbaarheid, bewortelbaarheid,
gevoeligheid voor wateroverlast, voor verdroging, voor vertrapping enz.
Ook de ~roduktiviteit,gegevens over de kg-opbrengst en de kwaliteit van een
gewas, kan men tot de bodemhoedanigheden rekenen.
Van hoger niveau zijn de interpretaties die betrekking hebben op de geschiktheid van de grond voor bepaalde agrarische gebruiksvormen, bijvoorbeeld de geschiktheidsclassificatie voor bouwland of grasland bij bepaalde
bedrijfssystemen. Economische en sociale omstandigheden spelen hierbij een
belangrijke rol. De interpretaties van dit niveau maken meer kans hun geldigheid te verliezen, daar de sociale en economische verhoudingen in deze
tijd aan sterke wijzigingen onderhevig zijn en de technische mogelijkheden
dagelijks groeien.
Het is van groot belang zo veel mogelijk kwantitatieve uitspraken te doen
over de bodemhoedanigheden. Zij zijn het materiaal waarop voortgebouwd
kan worden bij de interpretatie.
Een in de agrarische toepassingen veel gebruikte werkwijze om te komen
tot kwantificering van de interpretaties is de proefplekkenmethode, waarbij
op verschillende bodemeenheden bij als 'goed' bekend staande boeren metingen en waarnemingen verricht en de opbrengsten door proefoogsten bepaald ~ 0 r d e n(Edelman, 1963; Vink, 1963). Daar het onderzoek meerdere
jaren moet worden voortgezet om de wisselende weersomstandigheden te
verdisconteren, levert het niet snel resultaat op. Het leidt echter wel tot een
n~eerkwantitatief inzicht in de invloed van de bodemeigenschappen, de
weersomstandigheden en het behandelingspatroon op de gebruikswaarde
van de grond.
De interpretaties komen meestal tot stand in nauw overleg met gewas- of
andere deskundigen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis omtrent de
invloed van bodemeigenschappen die verkregen is bij het proefplekkenon92

derzoek en bij andere onderzoekingen en veldproeven. Daarnaast wordt de
interpretatie doorweven met empirische kennis. Het is voorlopig zeker niet
mogelijk om uitsluitend door inductie vanuit de kennis van de bodemeigenschappen te komen tot de gewenste interpretaties (Kellogg, 1962). Voor verschillende toepassingen in de niet-agrarische sector geldt dit in nog sterkere
mate dan voor de toepassingen in de landbouw.
Meestal wil de kaartgebruiker méér weten dan alleen de mate van geschiktheid van de grond voor een bepaald doel. Hij vraagt in hoeverre de
toestand afwijkt van de optimale, m.a.w. welke beperkingen heeft de grond
en hoe ernstig zijn deze? Ook wil hij weten of de beperkingen kunnen worden opgeheven en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Naarmate per oppervlakte-eenheid méér geld geïnvesteerd wordt in een bepaalde bestemming
van de grond, mogen de kosten om de grond voor die bestemming geschikt
te maken hoger zijn. Meer en meer wordt de bodemkundige gevraagd wat
er aan een grond gedaan moet worden om hem voor een bepaalde bestemming geschikt te maken, wat hiervoor de investeringen zijn en welk resultaat
verwacht mag worden.
TOEPASSINGEN I N DE TUINBOUW

Tuinbouw is de meest intensieve vorm van agrarisch grondgebruik. De arbeidskosten per oppervlakte-eenheid zijn hoog en de teelten vragen vaak
uitgebreide technische hulpmiddelen. Tussen de verschillende teelten zijn er
echter nog aanzienlijke verschillen in kosten (tabel l). De kosten van het gebruik van de'grond vormen een geringer percentage van de totale kosten,
naarmate de teelten intensiever zijn.
Bij intensieve teelten met hoge geldelijke bruto-opbrengsten zijn maatre-

TABEL
1. Globale produktiekosten en kosten van het gebruik van de grond in guldens per
1000 mZbij enige tuinbouwteelten
TABLE
1. General production costs and costs of land use (in guilders per 1,000 mZ)$r some horticultural crops
Gewas

Crop

Produktiekosten

Production costs

Kosten gebruik grond Kosten van de grond
Costs of land me
in % van de produktiekosten

Costs of land use in % of
production costs

Stooktomaten

Tomatoes under
glass
Tulpen

Tulijs
Appels

A@les
Asperges

Asparagus
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gelen, die procentueel een geringe opbrengstverhoging of een geringe kostenverlaging met zich brengen, eerder economisch verantwoord dan bij extensieve teelten. Dit geldt ook voor de bodembehandelings- en bodemverbeteringsmaatregelen en heeft gevolgen voor de interpretatie. Een en ander zal
worden toegelicht met gegevens over een extensieve en een intensieve teelt
(Van Dam, 1967;Van Dam en Hulshof, 1967; Van Dam en Van der Knaap,
1968).

Asperges
De teelt van asperges in de volle grond is een tamelijk extensieve groenteteelt. Men laat de stengels in bedden of op ruggen groeien, zodat de asperges
wit geoogst kunnen worden. Bij de oogst moet de grond met de hand gemakkelijk verwijderd kunnen worden, hetgeen slechts op zandgronden mogelijk
is. De aanplant kan 5 tot 10 jaar produktief zijn. Naast uiteraard een hoge
kg-opbrengst is ook een lange levensduur bepalend voor het succes van de
teelt. Bovendien kan een perceel dat eenmaal voor asperges is gebruikt, als
gevolg van bodemmoeheid, pas na zeer lange tijd opnieuw voor deze teelt
gebruikt worden.
Bij een proefplekkenonderzoek, waarbij op zes verschillende gronden de
kg-opbrengst en de kwaliteit van de stengels werden vastgesteld, is gevonden
dat er grote verschillen in gemiddelde kg-opbrengsten zijn. Figuur 1 geeft de
gemiddelde opbrengsten van twee bodemtypen: een enkeerdgrond en een
veldpodzolgrond. Een enkeerdgrond heeft een zeer dikke humushoudende
A-horizont en ligt hoog boven het grondwater; een veldpodzolgrond daarentegen, heeft een dunne A-horizont, terwijl de invloed van het grondwater
tot in de wortelzone reikt. De opbrengst op de enkeerdgronden is steeds be-
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Fig. 1. Gemiddelde opbrengst van asperges op mkeerdgronden en veldpodzolgronden in
1963-1968

Fig. 1. Meun ykld qf asparagus on plaggen soils (plaggefits) and humurpodzol soilr (aquod5) in 19631968
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Fig. 2. Aantal e n verbreiding v a n aspergewortels, A: i n een enkeerdgrond, B: i n een veldpodzolgrond (zie voor fig. B d e volgende pagina)
Fig. 2. Nzlmber and distribution ofasparagus roots, A: in aplaggen soil, B: in a hummpodzol soil
(see next page for jg. B)
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duidend hoger. Verder bleek dat de geoogste stengels dikker zijn, d.w.z. van
betere kwaliteit, bij hogere kg-opbrengsten. Dit betekent dat de verschillen
in geldelijke opbrengst tussen de twee bodemtypen nog groter zijn dan uit
de verschillen in kg-opbrengsten blijkt. Verder zijn er duidelijke aanwijzingen gevonden dat de velden met de laagste produktie het eerst versleten zijn.
De genoemde verschillen blijken nauw samen te hangen met verschillen in
bewortelbaarheid tussen de gronden (fig. 2A en B). De enkeerdgronden zijn
diep bewortelbaar. In de veldpodzolgronden is de mechanische weerstand in
de C-horizont zo groot, dat er beneden ca. 40 cm geen wortels meer kunnen
doordringen. Niet alleen is in het laatste geval de vochtvoorziening ongunstiger, ook het kleinere beschikbare bodemvolume, geeft aan nieuwe wortels
veel minder kans zich in verse grond te ontwikkelen. De snellere slijtage zou
hierdoor verklaard kunnen worden.

De bodembehandeling en de teeltmaatregelen zijn bij aspergeteelt op
alle gronden gelijk. Het is echter zeer goed mogelijk door drainage, beregening, verdieping van de wortelzone door diep losmaken van het profiel en
kleinere plantafstanden ook op de slecht producerende gronden hogere opbrengsten te behalen.

Tomaten onder glas
De teelt van tomaten in verwarmde kassen is een voorbeeld van zeer intensieve groenteteelt, De temperatuur en de luchtvochtigheid kunnen geregeld
worden; door beregening kan op ieder moment de gewenste hoeveelheid water worden gegeven, terwijl drainage de planten tegen wateroverlast beschermt. Met grote giften organische mest wordt de bodemstructuur op peil
gehouden.
Naast de kg-opbrengst is de vroegheid een belangrijke factor. Een gewas is
vroeger naarmate ,een groter percentage van de opbrengst geoogst wordt
binnen een bepaald tijdstip na het planten. Bij een proefplekkenonderzoek
van drie jaar werden vroegheid en opbrengst vastgesteld op ca. 60 proefplekken, verdeeld over sterk verschillende gronden, namelijk kleigronden,
zavelige gronden en zandgronden met uiteenlopende grondwaterstanden.
Het bleek dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen bodemgesteldheid en vroegheid van de oogst. De vroegheid hangt vooral af van de tijdsduur tussen het planten en de vorming van de eerste bloemtrossen en vruchten. De tijdsduur tussen vruchtzetting en oogst varieert namelijk weinig.
Wanneer nu een winter lichtarm is, komt de vorming van bloemtrossen
slecht tot stand. Dit is vooral het geval op de lichte (kleiarme) gronden, die
veel gemakkelijk beschikbaar vocht hebben en waarop het gewas een sterk
vegetatieve groei te zien geeft. Op de kleigronden waarin niet zoveel gemakkelijk beschikbaar vocht aanwezig is, groeien hardere en stuggere planten en
komt de generatieve groei minder in het gedrang. Daardoor kan, in zo'n
winter, het gewas op deze zwaardere gronden vroeger zijn. Op de lichtere
gronden kan men echter, door onder zulke omstandigheden met open ramen
te stoken (de luchtvochtigheid wordt dan lager, de plant verdampt meer,
zodat het gewas steviger wordt), de vruchtzettingsmoeilijkheden voorkomen
en de gewenste vroegheid van de oogst bereiken.
Wat de kg-opbrengst betreft, zijn er geen duidelijke verschillen tussen de
verschillende gronden. Gemiddeld worden de hoogste opbrengsten behaald
op gronden met weinig fluctuerende grondwaterstanden tussen 50 en 90 cm.
Zeer waarschijnlijk zou de opbrengst op gronden met diepere grondwaterstanden hoger zijn geweest als er meer beregend was. Ook diepe en ondiepe
beworteling, die nauw met de grondwaterstanden samenhangen, geven geen
duidelijke verschillen in opbrengst te zien. Een belangrijke factor is de homogeniteit van de grond en de waterhuishouding (grondwaterstand) binnen
één kas (bodempatroon). Hoe homogener, hoe gunstiger, omdat dan met
één behandelingspatroon voor de gehele kas volstaan kan worden. Dit bleek
duidelijk bij vergelijkingen van de oogstresultaten op verschillende proefplekken binnen één kas.
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I n 1963 betoogde Edelman nog dat de tuinbouw de beste gronden nodig
heeft. De lichte, gemakkelijk bewerkbare gronden met humeuze bovengrond en liefst diep ontwaterd, waren favoriet, voor de intensieve groenteteelt. De zwaardere gronden, de kleigronden, werden veel minder geschikt
geacht. Nu vindt men er goed renderende bedrijven op. De glasbedekking
komt aan de structuur ten goede en de bewerkbaarheid vormt geen probleem
meer. Door bewerking van de zware grond in de juiste vochtigheidstoestand,
die men geheel beheerst, kan in de bovengrond een gunstig milieu voor de
beworteling geschapen worden. De ondergrond speelt een minder belangrijke rol.
Mits men de voor de grond meest geschikte teeltmethode weet toe tepassen en men de beschikking heeft over een homogeen perceel, kan men op
zeer uiteenlopende gronden goede resultaten van de stooktomatenteelt verwachten. Bij meer extensieve teelten, zoals asperges, waar het gehele behandelingspatroon op een lager niveau staat, heeft de keuze van het perceel nog
grote invloed op de oogst. De beoordelingsnormen bij de interpretatie zijn in
beide gevallen verschillend.
Bij de extensieve teelten ligt de nadruk dus meer op het opsporen van de
meest geschikte percelen. Bij de intensieve teelten moet aangegeven worden,
wat voor een bepaald perceel met een bepaalde bodemgesteldheid het beste
behandelingspatroon is, nadat eventueel door grondverbetering de profielopbouw is gewijzigd. Immers, men zal een nieuw intensief tuinbouwbedrijf
gaarne in een bestaand centrum vestigen vanwege de faciliteiten op het gebied van toelevering van grondstoffen, voorlichting, afzet, enz.
TOEPASSINGEN I N DE AKKER- E N WEIDEBOUW

Er zijn geen principiële verschillen tussen tuinbouw- en landbouwgewassen
wat betreft hun reacties op bodemgesteldheid, behandeling en omgeving.
Toch hebben de toepassingen van de bodemkartering in de akker- en weidebouw een ander karakter. Dit houdt verband met het feit dat de landbouwteelten minder intensief zijn; ze zijn meer aangepast aan de 'natuurlijke'
omstandigheden; er vinden minder ingrepen plaats. Richten bij tuinbouw
de toepassingen zich vooral op de individuele percelen, bij akker- en weidebouw gaat het dikwijls om veel grotere eenheden: bedrGven, gebieden en
landstreken.
Bodemgeschiktheidskaarten
Voor de toepassingen waarbij een overzicht van de landbouwkundige gebruiksmogelijkheden van de grond gewenst is, vonden de beschrijvende bodemgeschiktheidskaarten ingang. Ze worden gebruikt bij landinrichtingsplannen, ruilverkavelingen, verder voor planologische doeleinden en bij de
voorlichting. Beschrijvende bodemkaarten worden samengesteld op grond
van algemene ervaring en van plaatselijke beoordeling en kennis. Ze zijn
dus grotendeels empirisch.
Vink (1963) gaf aan het begrip bodemgeschiktheid een duidelijke inhoud
en omschreef het als de mate van succes, waarmee goede boeren een bepaald
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gewas of een reeks van gewassen op een bepaalde grond regelmatig kunnen
verbouwen binnen het bestaande bedrijfstype. Het gaat hierbij om méér dan
de kg-opbrengst van het gewas; er moet ook rekening worden gehouden
met de oogstzekerheid, de kwaliteit van het gewas en de kosten en moeiten
die moeten worden aangewend om een goed resultaat te bereiken. De beperking 'binnen het bestaande, bedrijfstype' houdt in dat de geschiktheid
steeds moet worden gezien binnen bepaalde technische en economische
randvoorwaarden, die aan verandering onderhevig kunnen zijn.
Bodemgeschiktheid wordt derhalve niet alleen bepaald door de grond,
maar ook door de boer en het bedrijfstype. De geschiktheidsbeoordeling is
daarom aan wijziging onderhevig en de bodemgeschiktheidskaart heeft in
verband daarmee een duidelijk minder blijvend karakter dan de bodemkaart.
Bij de beschrijving van de geschiktheidsklassen zijn de vr~chtwisselin~smogelijkheden en de ruimte in de gewassenkeuze belangrijke elementen.
Hoe ruimer de gewassenkeuze, des te groter is de geschiktheid van de grond.
Een voorbeeld is de Globale Bodemgeschiktheidskaart voor Akker- en
Weidebouw van Nederland, schaal 1 :200000 (Vink en Van Zuilen, 1967).
Er zijn vijf hoofdklassen onderscheiden :
Hoofdklasse BG Bouwgraslandgronden :
Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor akkerbouw
en tevens meestal voor weidebouw.
Hoofdklasse GB Grasbouwlandgronden:
Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor weidebouw
en in vele gevallen tevens voor akkerbouw.
Hoofdklasse B Bouwlandgronden :
Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor akkerbouw,
maar meestal weinig of niet geschikt voor weidebouw.
Hoofdklasse G Graslandgronden :
Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor weidebouw,
maar meestal weinig of niet geschikt voor akkerbouw.
Hoofdklasse O Ongeschikte gronden:
Gronden overwegend weinig geschikt voor akker- en weidebouw.
Elk van de hoofdklassen is in een aantal klassen verdeeld, in volgorde van
afnemende ruimheid van gewassenkeuze. Schematisch is dit in figuur 3 aangegeven voor de in de hoofdklasse BG onderscheiden klassen.
Deze kleinschalige kaart wordt gebruikt voor planologische doeleinden
en voor het vaststellen van de grote lijnen van de landinrichting.

Geschiktheidsinterpretatie op basis van beperkingen
Het nadeel van het presenteren van de geschiktheidsinterpretatie in de zojuist beschreven vorm is dat de kaartgebruikers niet duidelijk gemaakt wordt
waarom een grond in een bepaalde geschiktheidsklasse is ondergebracht.
Minstens zo belangrijk immers als het constateren van het geschikt zijn van
een grond voor (een) bepaalde teelt(en), is het aangeven waarom dat zo is.
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Fig. 3. Schematische voorstelling van de bouwplannen op de gronden van de geschiktheidsklassen BG1 t/m BG5 van de Zeer Globale Bodemgeschiktheidskaart voor Akker- en
Weidebouw van Nederland, schaal 1 :200000
Fig.3. Crofiing schemesjör soils of suìtabìlity classes BG1 to BG5 of the 'General Suitability Map
for Arable land and Grassland of The ~Vetherlands,scale 1:200,000'

Het gepaard laten gaan van de geschiktheidsinterpretatie met een analyse
van de bodemkundige gegevens, schept deze mogelijkheden. De ervaring
heeft geleerd dat een analyse met behulp van beperkingen het best aan het
doel beantwoordt. Daarbij worden de voor de betreffende gebruiksvorm belangrijkste bodemhoedanigheden vastgesteld en van elke hoedanigheid de
mate van beperking nagegaan, m.a.w. er wordt vastgesteld in hoeverre de
toestand op de betreffende grond afwijkt van de optimale toestand, die men
wenst. Tabel 2 geeft een voorbeeld hiervan, ontleend aan een rapport bij een
kaartblad van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50 000.
Het betreft hier een geschiktheidsinterpretatie voor akkerbouw, waarbij
wordt nagegaan :
- of en in hoeverre er beperkingen bestaan in de bodemgeschiktheid in verband met een aantal belangrijke eigenschappen en/of hoedanigheden (kolommen 3 t/m 7)
- hoe de teeltmogelijkheden zijn van de voornaamste akkerbouwgewassen
kolommen 8 t/m 15)
O p grond van deze analyse kan elke kaarteenheid in een geschiktheidsklasse (kolom 16) worden ingedeeld.
Het voordeel van de interpretatie in deze vorm is dat men niet alleen kan
zien wat de gebruiksmogelijkheden van de grond zijn, maar ook waar de
knelpunten liggen. Men heeft aangrijpingspunten voor verbeteringsmoge100
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Geschiktheidsklassen

2 KBlg: Uitgebreidemogelijkheden
1
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lijkheden, zoals ontwatering, verdieping van de wortelzone enz., hetgeen
voor de boer en de voorlichter van groot belang is.
Noodgedwongen, door het ontbreken van voldoende kennis en de complexiteit van de factoren die erop van invloed zijn, is de beoordeling naar
beperkingen kwalitatief; ze leidt tot een relatieve, beschrijvende classificatie.
Voor sommige beoordelingen staan exactere gegevens ter beschikking,
zoals de tijd dat de wortelzone met water verzadigd is (uit de grondwaterstandsgegevens), de gevoeligheid voor droogte (uit de gegevens over de hoeveelheid beschikbaar vocht). Het werk zal er in de toekomst op gericht worden, te komen tot een betere formulering van de hoedanigheden en een meer
kwantitatief inzicht in de betekenis van die hoedanigheden voor de plantenteelt.

Interpretaties voor speciale doeleinden
Naast de beschreven geschiktheidsinterpretaties voor akker- en weidebouw
worden er vaak interpretaties gemaakt voor bepaalde praktische doeleinden.
Een voorbeeld hiervan is die voor grondverbeteringsmogelijkheden, waarvan vooral in de zeekleigebieden veel gebruik gemaakt wordt. Een deel van
de alluviale gronden bezit voor de teelt van gewassen ongunstige eigenschappen. Zo treft men zware kalkloze kleigronden aan, die bij de bewerking
moeilijkheden geven. Plaatselijk bestaat bij deze gronden de ondergrond uit
kalkrijke zandige klei. Door diepploegen, waarbij men het profiel tot meer
dan 1,50 m keert en het kalkrijke lichtere materiaal bovenbrengt, kunnen
deze gronden aanzienlijk verbeterd worden. Figuur 4 toont een interpretatiekaart, gericht op deze wijze van grondverbetering.
Een fraai voorbeeld van grondverbetering van alluviale gronden, gebaseerd op kartering en daarop aansluitend onderzoek, leveren de twee oudste
IJsselmeerpolders, Wieringermeer en Noordoostpolder, waarvan de ontginning door de overheid verricht werd. Hier is resp. 24 en 9 % van de oppervlakte verbeterd (Wiggers e.a., 1962; Smits 1963;Hemminga, 1964). Figuur
5 geeft hiervan een illustratie; een geheel kalkrijk, maar te zandig en daardoor droogtegevoelig profiel, kreeg door diepploegen een betere bovengrond.
Een tweede voorbeeld betreft de toepassing voor een geheel ander, specifiek doel, nl. voor pachtzaken, waarbij het bodempatroon een belangrijke
rol speelt. Het bodempatroon is de afspiegeling van de verschillen in bodemopbouw, die binnen een stuk land voorkomen. Naarmate men deze verschillen op kortere afstand aantreft, binnen een bedrijf of binnen een perceel, kan
dat een ongunstiger invloed op de gebruiksvorm hebben, wanneer de gewassen op deze verschillen reageren of de behandeling op de verschillende bodemeenheden verschillend moet zijn. Hoe homogener het bodempatroon,
hoe waardevoller het stuk land is.
Bij veel akkerbouwbedrijven in de Wieringermeerpolder is het bodempatroon van de kavels van grote betekenis voor de geschiktheid voor akkerbouw. Verkaveling en ontsluiting zijn rationeel, de waterbeheersing is goed
en men beschikt over moderne bedrijfsgebouwen. Het bodempatroon van
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F i g . 4. F r a g m e n t v a n een i n t e r p r e t a t i e k a a r t v o o r d e v e r b e t e r i n g v a n k l e i g r o n d e n d o o r
diepploegen ( n a a r De Smet, 1961)

Fig. 4. Fragment of an intetyjretative ma&jòr the imbrovement
(after De Smet, 1961)

of clay soils by means ofdeefifilowing

deze mariene gronden kan echter grillig zijn, zoals uit de gedetailleerde bodemkaarten schaal l : 5000, van twee bedrijven A en B blijkt (zie fig. 6).
Bouwvoorzwaarte en bodempatroon op bedrijf A zijn zo gunstig, dat er uitgebreide mogelijkheden voor akkerbouw zijn. De behandeling van grond en
104
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Ramspolzand, 5-8% klei
fine sand, 5-8% clay

i!sss

Ramspolzand met minstens 10%
Zuiderzee-afzetting en,^ -8% klei
very fine sand, 5-8% clay

1-1 . .

Zuiderzee-afzett ingen,
17-25% klei
ham, 17- 25% clay

.

Pleistoceen zand
Pleistocene sand

Zuiderzee-afzettingen met minstens
25% Ramspolzand, 8-12% klei
loamy sand and sandy loam, 8 - 12% clay

Fig. 5. Bodemopbouw op een kavel in een van de IJsselmeerpolders voor en na diepploegen; ploegdiepte 1 m, breedte ploegvoor 0,6 m (naar Wiggers e.a., 1962)
Fig. 5. Xhe soil o f a plot in one o f the IJsselmeer polders bcfòre and after de@ plowing. Depth of
jlowing I m, width offurrow 0,6m (after Wiggerset al., 1962)

gewassen zal op alle bodemeenheden nagenoeg gelijk zijn en verschillen in
groei en opbrengst ten gevolge van bodemverschillen zijn te verwaarlozen.
Het bodempatroon op bedrijf B is sterk heterogeen, terwijl de afzonderlijke
bodemeenheden ook minder geschikt voor akkerbouw zijn. Zelfs bij een aan
de verschillende bodemeenheden aangepaste behandeling, die de produktiekosten sterk verhoogt, zullen soms aanzienlijke verschillen in groei en opbrengst optreden.
Op basis van de bodemkaarten konden de pachtsommen gecorrigeerd
worden, waarbij rekening werd gehouden met de uit het bodempatroon
voortvloeiende ongunstige invloed op de gebruikswaarde.

K@ant@cering van de interpretaties
Zoals uit het voorgaande gebleken is, zijn de interpretaties en de geschiktheidsclassificaties dikwijls kwalitatief en beschrijvend. De gebruikers wensen
echter zoveel mogelijk kwantitatieve beoordelingen, cijfermatig uitgedrukt.
Eerst dan zijn de bodemkundige gegevens geschikt voor berekeningen en
economische waardering. De moderne bodemclassificatie en legenda's van
bodemkaarten leveren voor een kwantitatieve benadering belangrijke bouwstenen. Daarnaast zijn voor de landbouwkundige interpretatie echter ook
gegevens over gewassen, bodem- en gewasbehandeling, weersgesteldheid
enz. nodig. Het verzamelen en de bewerking ervan is een moeizaam werk,
dat evenwel noodzakelijk is voor de verbetering van de interpretaties. De

zware klei
silty daY
lichte klei
silty clay loam
zware zavel
(silt) loam
lichte zavel
(sandy) loam

m
1-1. .
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--

!~~~dd~~iilding
sloot
ditch

Fig. 6. Verschil in bodempatroon tussen twee akkerbouwbedrijven (A en B) in de Wieringermeer
Fig. 6. Dzyerence in soil pattern between two arable land farms ( A and B) in the Wieringermeer
(one of the IJsselmeerpolders)

bodemkartering kan daarin een waardevolle bijdrage leveren, zoals uit de
volgende twee voorbeelden blijkt.
Hoekstra en Van Wallenburg (1967) gingen door middel van een proefplekkenonderzoek na hoe groot de verschillen in opbrengst en kwaliteit waren van consumptieaardappelen, verbouwd op drie bodemeenheden in het
zuidwestelijk zeekleigebied. Tevens werd de invloed van bodembehandeling
onderzocht. De drie gronden behoren tot de goede gronden in dat gebied.
Zij verschillen in zwaarte van de bovengrond, die respectievelijk 15, 25 en
35 % lutum bevat. De gronden zijn geheel kalkrijk en worden naar beneden
veelal wat lichter. Ze hebben een diepe ontwatering.
De verschillen in gemiddelde opbrengst (fig. 7A) tussen de drie bodemeenheden blgken van weinig betekenis te zijn. De verschillen binnen één bo-
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Fig. 7A. Gemiddelde aardappelopbrengst (1961-1963) op drie gronden
Fig. 7A. Average yield of potatoes (1961-1963) of three soils

demeenheid zijn echter wel zeer groot (fig. 7B). De ene boer slaagt er blijkbaar veel beter in tot goede resultaten te komen dan de andere. In 1961 en
1962 oogstten verschillende boeren nog geen 20 ton verkoopbare aardappelen, een hoeveelheid die te gering is voor een winstgevende teelt.
De invloed van de weersomstandigheden blijkt uit de uitgesorteerde hoeveelheid knollen, die in 1961 en 1962 veel hoger was dan in 1963. Het is
bekend dat het optreden van misvormde knollen een gevolg kan zijn van te
hoge temperatuur in de grond. I n 1961 en 1962 traden regenarme perioden
op, als gevolg waarvan de grond kon uitdrogen en een hogere temperatuur
kon krijgen. Na hernieuwde regenval trad doorwas en misvorming op. De
minst misvormde knollen kwamen in deze jaren voor op die percelen, waar
de aardappelruggen hoog en goed gevormd waren en de structuur het best
was (fig. 8). De plant kan dan een uitgebreid wortelstelsel vormen en de kans
op uitdroging is gering. Slechte structuur uit zich o.a. in het veel voorkomen
van kluiten, die nauwelijks bewortelbaar zijn en bovendien moeilijkheden
geven bij de mechanische oogst. De lichte zavel geeft wat dit betreft de minste moeilijkheden bij de behandeling, maar ook op de zwaardere gronden
kunnen bij deskundige behandeling blijkbaar goede resultaten geboekt
worden.
Samenvattend kunnen we zeggen dat het gemiddelde produktieniveau op
de drie bodemeenheden praktisch niet uiteenloopt. Het potentiële niveau is
echter veel hoger dan gemiddeld gehaald wordt. De beperkende factor daarbij is de slechte bodembehandeling, waardoor vooral in ongunstige jaren
onvoldoende verkoopbare aardappels verkregen worden.
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Fig. 7B. Jaarlijkse aardappelopbrengstvan verschillendeproefvelden in 1961,1962 en 1963
Fig. 7B. Annual yield of potatoes of difeerent trialjìelds in 1961,1962and 1963

Een tweede voorbeeld heeft betrekking op grasland. I n Nederland komt
een belangrijk areaal klei-op-veengronden voor met hoge grondwaterstanden (ca. 50 cm in het groeiseizoen; in najaar en winter dikwijls tot aan de
zode). Deze gronden worden uitsluitend als grasland geëxploiteerd, tot voor
kort betrekkelijk extensief. De onvoldoende draagkracht van de zode voor
beweiding, als gevolg van de natte ligging, vormt een belangrijk probleem;
de intensiveringsmogelijkhedenzijn er door beperkt. Door betere verzorging
en hogere mestgiften is op den duur een beter grasbestand ontstaan, dat
echter een minder draagkrachtige zode heeft door terugdringing van de&loper vormende grassen. Dit maakt met de hoger wordende veebezetting de
kansen op vertrapping van de zode groter. Vertrapping resulteert in grotere
beweidingsverliezen, die vooral in natte zomers aanzienlijk zijn.
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Fig. 8. Verbreiding van aardappelwortels in ruggen met een goede (A) en een slechte
structuur (B)
Fig. 8. Distribution ofpototo roots in ridges having a good tz'lth( A ) or a bad tilth ( B )

Hoe groot zijn de beweidingsverliezen en wat heeft een diepere ontwatering voor gevolgen? I n een proefplekkenonderzoek op een grond met ca.
30 cm humeuze klei op veen werden een natte en een droge variant (ca. 15
cm verschil in grondwaterstand) met elkaar vergeleken (Van Zuilen, in
voorbereiding). Figuur 9 toont aan dat zowel in 1963 als in 1964 de produktie op de droge variant hoger was dan op de natte. In 1964, een jaar met
gunstiger weersomstandigheden door minder neerslag, was de produktie echter hoger dan in 1963;dit is vooral een gevolg van het feit dat de eerste snede
in het voorjaar meer opbracht. Niet alleen gaf de droge variant in beide jaren
netto produktie
X 100) was
hogere produkties, ook het rendement (
bruto produktie
hoger (tabel 3). Dit bedroeg 59 en 66 voor de droge variant, tegenover 57
en 60 % voor de natte. Bovendien is de rendementsverbetering van 1964 ten
opzichte van 1963 voor de droge variant groter.
Duidelijk blijkt de beperkende werking van wateroverlast op deze gronden. Een wat diepere ontwatering geeft niet alleen méér gras, vooral in
het vroege voorjaar, waardoor de boer de stalperiode eerder kan afsluiten,
ook het rendement is duidelijk hoger; er gaat door vertrapping minder gras
verloren, terwijl verlenging van de weideperiode in het najaar mogelijk is.
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Fig. 9. Grasproduktie op natte en drogere gronden in 1963 en 1964, uitgedrukt in kg droge
stof per ha per dag (105 kg N/ha)
Fig. 9. Production ofgrass on wet and drier soils in 1963 and 1964, expressed in kg dry materiallhal
d g (105kg Nlha)

TABEL3. Bruto- en netto- zetmeelwaardeopbrengst (kg/ha) en rendement (%) bij 105 kg
N per ha voor droge en natte groepen gronden in 1963 en 1964
TABLE
3. Gross and net starch valueyield (kglka) and return
o f dry and wet groujs o f soils in
1963 and 1964 (105kg Nper ka)
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T O E P A S S I N G E N BIJ DE L A N D I N R I C H T I N G

Jaarlijks worden grote bedragen besteed aan landinrichtingswerkzaamheden. Voor een deel betreft dit de landaanwinningen in het IJsselmeer. Bij de
ontwikkeling van dit nieuw gewonnen land tot polders worden steeds bodemkaarten gebruikt (o.a. Smits and Wiggers, 1959).
Van groter omvang echter, vooral in de laatste tien jaar, zijn landinrichtingswerkzaamheden op het 'oude' land, waar een ongunstige agrarische
structuur een belemmering vormt voor een efficiënte bedrijfsvoering. Deze
landinrichting omvat niet alleen een ruilverkaveling - een herindeling van
de percelen in zo groot en regelmatig mogelijke eenheden -, maar ook wegenaanleg, modernisering van de waterhuishouding en grondverbetering.
Het opheffen van te kleine boerenbedrijven op vrijwillige basis, wordt gesubsidieerd. Het op deze wijze vrijgekomen land wordt gebruikt om de overgebleven kleinere bedrijven te vergroten.
Landinrichting is ook voor niet-agrarisch bodemgebruik belangrijk; er
kan dan land beschikbaar komen voor stedelijke ontwikkeling, aanleg van
wegen, recreatiegebieden en natuurreservaten. De procedure is wettelijk geregeld (Ruilverkavelingswet, 1954); de werkzaamheden worden onder SUpervisie van de Cultuurtechnische Dienst uitgevoerd (Anon., 1960).
Van de 2,3 miljoen ha cultuurgrond in Nederland zijn thans jaarlijks op
ca. een half miljoen ha reconstructiewerkzaamheden in uitvoering. Bodemkartering wordt hierbij op zeer ruime schaal toegepast, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tot nu toe zijn hiervoor ca. 700000 ha gekarteerd op schaal I :10000 à 1 :25000, de laatste jaren
ca. 60000 ha per jaar. De karteringen gaan steeds vooraf aan de opstelling
van het plan voor de werkzaamheden.
Tabel 4 geeft een overzicht van de soorten kaarten die bij de kartering
vervaardigd worden en de verschillende fasen van de landinrichtingswerkzaamheden waarbij ze gebruikt worden. Naast de bodemkaart worden
meestal afgeleide kaarten gemaakt, zoals een grondwatertrappenkaart, bovengrondkaart en veenkaart (fig. 10). Het zijn kaarten, waarop de gronden samengevat zijn op basis van een of enkele eigenschappen, die belangrijk zijn voor een specifieke toepassing. Bovendien worden inter~retatiekaar-
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Fig. 10. A: Bodemkaart van een gebied met veenlagen op verschillende diepte. B: Veenkaart van het gebied van figuur 10A, aangevende de dikte van de veenlagen in ?ven
klassen. De grenzen zijn gedeeltelijk overgenomen van de bodemkaart; aanvullend zgn de
resultaten van diepere boringen gebruikt
F@. 10. A: Soil map of an area with.peut layers at various depths. B: Peut map of the area of%. IOA,
sh0win.c the thickness o f beat Zayers in seven classes. Tlte boundaries have partly been derivedfrom the
soil ma>; in addition tieresults-of deeper augerings have been used

ten gemaakt, zoals kaarten waarop bodemhoedanigheden staan aangegeven,
kaarten met de geschiktheid van de grond voor diverse gebruiksvormen,
zoals akkerbouw, weidebouw en tuinbouw en kaarten voor cultuurtechnische interpretatie van gronden, zoals grondverbeteringsmogelijkheden, geschiktheid van de grond als bron voor wegenzand enz.
De verzamelde bodemkundige gegevens worden zowel bij de opstelling
van het plan voor de landinrichting gebruikt als bij de uitvoering van de
werkzaamheden (Van der Voort, 1966). Zo zijn de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart onmisbaar bij het vaststellen van de ontwateringsbehoefte en de planning van de verbetering van de waterbeheersing. Bepaalde afgeleide kaarten geven de basis voor een nieuw wegenplan (fig. 11). De cultuurtechnische interpretaties kunnen gebruikt worden voor het opsporen
van wegenzand; ze geven ook aanwijzingen voor het vaststellen van taludhellingen voor watergangen.
Meestal worden bij een landinrichtingsproject gronden aan agrarische
bestemming onttrokken ten behoeve van recreatie, natuurgebieden of stedelijke bebouwing. Om de planning te vergemakkelijken worden naast de geschiktheidskaart voor akker- en weidebouw (fig. 12A), soms kaarten ge-
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Fig. 12A. Fragment van een bodemgeschiktheidskaartvoor akker- en weidebouw van een
gebied met overwegend lemige zandgronden. Schaal 1:l0 000
Fig. 12A. Soil suitabilitv mak for agriculture of an area with predominant& (loamy) sandy soils,
scale 1:10,000

maakt waarop tevens de geschiktheid voor genoemde vormen van niet-agrarisch gebruik is aangegeven (fig. 12B). De gronden met meerzijdige geschiktheid geven de planoloog een grotere keuzemogelijkheid dan die met eenzijdige geschiktheid.
Bij de uitvoering van het project worden de gronden zo herverdeeld, dat
iedere boer grond terugkrijgt van dezelfde kwaliteit als hij ingebracht heeft,
of hij krijgt geld bijbetaald. Bij deze ruil spelen de geschiktheidskaarten een belangrijke rol, Eventuele verschillen kunnen door grondverbeteringswerken
genivelleerd worden.
T O E P A S S I N G BIJ NIET-AGRARISCH G R O N D G E B R U I K

Grote bevolkingsdichtheid en verstedelijking zijn de oorzaken dat voor nietagrarische doeleinden steeds meer grond beschikbaar moet komen. Het gebruik van deze gronden wordt in sterke mate door hun geografische ligging
en slechts voor een gering deel door hun actuele geschiktheid bepaald.
Dit heeft een stijgende vraag naar bodemkundige gegevens tot gevolg.
Gebleken is dat de kaartgebruikers deze gegevens vooral vragen in de vorm
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Fig. 12B. Bodemgeschiktheidskaart voor recreatie, bosbouw en stedebouw van het gebied
d a t in figuur 12A is weergegeven. Schaal 1:l0000
Fig. 12B. Soil suitabilig mafifor recreationfiur$oses, forestry and urban develofirnent, of the same area
as' i n fig.12A. Scale 1:10,000

van afgeleide- en interpretatiekaarten en in een terminologie die is aangepast
aan het betreffende vakgebied. De interpretatie voor dit doel staat echter
nog aan het begin en is grotendeels empirisch. Met team-work zijn de laatste
jaren belangrijke toepassingsgebieden door de veldbodemkunde betreden,
hetgeen met twee voorbeelden zal worden toegelicht.

Ontwikkeling van woongebieden
I n de sterk verstedelijkte gebieden, zoals de Randstad worden de resterende
open agrarische ruimten tussen de zich uitbreidende woon- en industriegebieden steeds meer versnipperd en bedreigd. Daarnaast bestaat erjuist rondo m deze agglomeraties een grote behoefte aan recreatie- en natuurgebieden. Dergelijke groengordels vormen bovendien een middel om de luchtvervuiling en de geluidshinder te beperken en ze verbeteren het woonklimaat.
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Meerdere zogenaamde groenelementen van formaat zijn gepland in en
ook buiten de Randstad. Hierin zijn naast sport- en recreatieve voorzieningen ook grotere complexen parkbossen en gedeelten met een blijvende agrarische bestemming opgenomen.
Een van deze in voorbereiding zijnde elementen is het gebied Midden
Delfland, dat noordwestelijk van Rotterdam ligt. Dit thans nog grotendeels
agrarisch gebied wordt aan alle zijden door (toekomstige) woon- en industriegebieden omsloten en wordt reeds doorsneden door een aantal verkeersaders. De bodem bestaat overwegend uit lage, natte klei-op-veengronden,
die als grasland van matige kwaliteit in gebruik zijn. Verder komt er wat
glastuinbouw voor.
Van nature bieden deze gronden weinig mogelijkheden zowel voor woongebied, sport- en recreatieterreinen als voor (park) bossen. Voor deze doeleinden en ook voor een moderne landbouwexploitatie dienen ze ingrijpend
te worden verbeterd o.a. door ontwatering en ophoging. Daarnaast zijn
voor de aanleg van de aangrenzende woon- en industriegebieden en wegen
miljoenen kubieke meters zand nodig, die overwegend uit de (pleistocene)
zandondergrond binnen het gebied of uit de Noordzee gewonnen moeten
worden. Dit zand ligt in Midden Delfland op 10-15 m beneden maaiveld en
is afgedekt door een (holoceen) pakket van veen, klei, zavel, en fijn zand
(fig. 13). Deze deklagen moeten voor de zandwinning verwijderd worden en
'ergens' heen gebracht worden. Na de zandwinning blijven er grote en diepe
waterplassen over.
Voor Midden Delfland is een algeheel reconstructieplan in voorbereiding,
waarbij uiteindelijk het huidige areaal grasland met f 50 % zal afnemen,
het areaal voor woongebieden, wegen en tuinbouw zal toenemen en ca. 1000
ha zal worden bestemd voor recreatieterrein (fig. 14). Dit laatste is in hoofdzaak gepland rond de woongebieden, terwijl het middengedeelte na verbetering en herinrichting een blijvende agrarische bestemming krijgt. Deze
herindeling is in hoofdzaak planologisch bepaald, waarbij de huidige bodemopbouw slechts een ondergeschikte rol heeft gespeeld. Volgens dit plan zal
een gedeelte van de zandwinputten als functionele elementen in de recreatiegebieden opgenomen worden. Hiermee is bij de vormgeving van deze putten reeds rekening gehouden. De overige worden weer gedempt met niet
bruikbare specie. Een belangrijk deel van de bruikbare holocene klei- en
veenlagen zal worden benut voor de noodzakelijke ophoging of opspuiting van
de recreatiegebieden en de verbetering van het land- en tuinbouwareaal.
Ook als om bepaalde redenen niet tot zandwinning binnen het gebied wordt
overgegaan, is het graven van dan meer ondiepe, putten noodzakelijk, om
voldoende ophoogmateriaal voor de genoemde recreatie- en agrarische gebieden te verkrijgen.
Het principe van dit plan is de gehele reconstructie zodanig uit te voeren,
dat de grondbalans in evenwicht is, d.w.z. dat de benodigde specie uit het
gebied zelf gewonnen kan worden, resp. de niet bruikbare erin geborgen*
Hierbij wordt o.a. in belangrijke mate aan de behoefte aan open water in de
recreatiegebieden voldaan.
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Fig. 13. Schematische opzet voor specie-winninguit de ondergrond van Midden Delfland
en voor mogelijke bestemmingen van de vrijkomende specie
Fig. 13. Cross section of a sandpit andpossible end-usesfor the available spoil
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Fig. 14. V o o r l o p i g b e s t e m m i n g s p l a n v o o r M i d d e n D e l f l a n d
Fig. 14. Overall reconstructionfilanfor Midden-Delfland

Aan de opstelling van dit herindelingsplan gaat een uitvoerig geologisch,
bodemkundig en hydrologisch onderzoek vooraf. De plaats van de speciewinningen is behalve door planologische overwegingen bepaald door de bodemopbouw. Dit betreft zowel die van de bovenste holocene lagen als de
aard en de diepte van de ~leistocenezandondergrond. Het voor recreatie
bestemde gebied is daartoe tot op grote diepte (8-35 m) gedetailleerd onderzocht. De aard, hoeveelheid en bruikbaarheid van de aanwezige zand-, kleien veenlagen is nauwkeurig bepaald en op kaarten weergegeven. Ook zijn
o.m. ~ettingsberek~ningen
uitgevoerd in de klei- en veenlagen ten einde de
juiste ophoging en de te verwachten zakking te bepalen, evenals de definitieve grondwaterstand in de opgespoten terreinen. Verder zijn de kosten berekend die nodig zijn voor het 'bouwrijp' maken van de verschillende bodemeenheden voor de in het plan te realiseren bestemmingen. De resultaten zijn
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weergegeven op zogenaamde investeringskaarten. Deze verstrekken de ontwerpers de benodigde informatie bij de uiteindelijke indeling van het gebied
en bieden tevens de mogelijkheden tot het maken van alternatieve plannen
met kostenbegrotingen.
Het blijvend agrarisch gebied is eveneens bodemkundig gedetailleerd onderzocht, en wel tot een diepte van 1 à 1,50 m, waarbij o.a. de draagkracht
van de huidige graslandzode is bepaald. Op basis van dit onderzoek zijn de
actuele en de potentiële mogelijkheden voor land- en tuinbouw aangegeven.
Als verbeteringen zijn hier geadviseerd: voor grasland een grondwaterstandverlaging te zamen met een versteviging van de slappe zode door middel van een geringe ophoging met zand, en voor tuinbouw een aanzienlijke
ophoging met zavel. Een soortgelijk onderzoek is reeds gedeeltelijk uitgevoerd voor de toekomstige woongebieden. Hierin zijn vanzelfsprekend de
stedebouwkundige mogelijkheden beoordeeld.
Omtrent de resultaten van de aanplant van bomen en struiken op opgehoogde of opgespoten terreinen was tot voor kort weinig bekend. Door de
Werkgroep Bosbouw Stedelijke Gebieden zijn inmiddels een groot aantal
proefvelden op uiteenlopende met specie opgehoogde en opgespoten gronden aangelegd. O p deze proefvelden wordt met verschillende grondbewerkingen, grondwaterstanden en beplantingsassortimenten geëxperimenteerd.
De resultaten van deze proeven zijn reeds van groot nut gebleken bij de verdere uitwerking van de werkmethoden en bij de keuze van de aanplant in
verschillende recreatiegebieden.

Het leggen van pijpleidingen
De aardgasvondsten maakten en maken de aanleg van een uitgebreid transportleidingennet door Nederland nodig. De buizen in de hoofdleidingen
hebben een doorsnede van 60-90 cm en liggen meestal dieper dan 1,25 m.
De aanleg bracht grote problemen met zich mee, niet alleen vanwege het intensieve en versnipperde bodemgebruik maar ook door de hoge grondwaterstanden - in vele gevallen ondieper dan 1,50 m - en het voorkomen van veel
slappe klei- en veengronden in de tracés.
Aangezien de gronden boven de buis na de aanleg weer voor landbouw in
gebruik worden genomen, dienen de uitgevoerde grondbewerkingen zodanig
te zijn dat blijvende schade o.a. door een sterk afwijkende en heterogene
profielopbouw vermeden wordt.
Met behulp van bodemkaarten kon in vele gevallen een betere vaststelling
van het tracé worden bereikt, waardoor slappe en natte, dus zeer kwetsbare
gronden werden vermeden (fig. 15).
Op basis van het bodemkundig en hydrologisch vooronderzoek worden
beslissingen genomen over het werktempo, de te gebruiken apparatuur, de
mmhaak en de capaciteit van bronbemaling enz. De zanddieptekaart van
het tracé geeft de lengte van de schroefankers aan voor de verankering van
de leiding
in veen- en slappe kleigronden.
Op zogenaamde route maps worden gedetailleerd de aard en de dikte van
de boven de sleuf te verwijderen bovengrond aangegeven. Deze bovengrond

-

tracékeuze zonder bodemkaart
pipeline trace marked out before
soil mapping

Fig. 15. Tracékeuze voor aardgasleiding, gemaakt met en zonder hulp van een bodemkaart
Fig. 15. Layoutfor a gaspipe-line, made with and without the aid of a soil ma$

wordt opzij gezet en gescheiden gehouden van de ondergrond. Pas na het
dichten van de sleuf met het materiaal uit de ondergrond wordt deze bovengrond weer aangebracht. Waar dit niet is geschied, bijvoorbeeld in de eerste
tracts ontstond blijvende schade aan de grond en daarmee aan de gewassen.
Bij het leggen van de buizen werden zeer zware machines gebruikt, die
verdichting in de bereden bovengrond kunnen veroorzaken. Door een voldoende diepe nabewerking met o.a. een woeler kan zo'n verdichting worden
opgeheven. Door bodemkundig onderzoek kan de juiste diepte en de wijze
van nabewerking aangegeven worden op de route maps. Het gebruik van
bodemkaarten en bodemkundige adviezen bij de aanleg van het gasleidingnet draagt veel bij tot een vlotte uitvoering van het werk. Bovendien wordt
blijvende schade aan de cultuurgronden in de meeste gevallen voorkomen.
SLOTOPMERKINGEN

Er zijn gegronde verwachtingen dat in de komende decennia nog grote veranderingen in het bodemgebruik in Nederland zullen gaan optreden: verdubbeling van het areaal voor wonen, industrie en wegen en afneming van
de oppervlakte voor de landbouw. Bovendien zal in de landbouw als gevolg
van de economische situatie en de technische ontwikkeling de bedrijfsstructuur zich wijzigen in de richting van grotere bedrijven, meer mechanisatie en
verder gaande specialisering, In deze omstandigheden is er behoefte aan
kennis van de bodemgesteldheid en aan interpretatie daarvan voor landbouwkundige gebruiltsdoeleinden, waarbij het accent ligt op de kwantitatieve benadering en waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe bedrijfistructuren. Vooral de bodemkundige eigenschappen en hoedanigheden
die beperkend zijn, moeten worden opgespoord en mogelijkheden ter verbe123

tering worden aangegeven. De toepassingen bij het niet-agrarisch grondgebruik staan nog in de kinderschoenen. Ook hier is intensieve samenwerking
met specialisten van andere vakgebieden noodzakelijk om tot verantwoorde
interpretaties te komen.
SAMENVATTING
Interpretaties van bodemkaarten verschaffen inlichtingen voor vele vormen
van bodemgebruik. Door de economische en technische ontwikkelingen in de
landbouw en in de maatschappij als geheel verouderen de interpretaties
echter snel. Bovendien worden steeds hogere eisen aan de interpretaties gesteld. w a s men vroeger tevreden met een simpele kwalitatieve indeling in
bijvoarbeeld 'goed', 'matig' en 'slecht', tegenwoordig vraagt men steeds
meer naar kwantificering en naar een beredeneerde afleiding van de voorspellingen over het gedrag van de grond uit de bodemkundige en milieuomstandigheden. Beantwoording van deze vragen is slechts mogelijk als de
interpretatie plaats vindt in nauw overleg met specialisten van andere vakgebieden, zoals cultuurtechnici, stedebouwkundigen en gewasdeskundigen.
De ervaring heeft geleerd dat bodemkundige gegevens in veel gevallen
het best kunnen worden geïnterpreteerd in termen van beperkingen. De
kaartgebruiker wil weten in hoeverre de toestand van de grond afwijkt van
de optimale. Hij wil weten welke beperkingen de grond heeft, hoe die beperkingen kunnen worden opgeheven en welke kosten daarmee gemoeid zijn.
Zoals zich in de wijze van interpreteren grote veranderingen hebben
voltrokken, zo is ook in het aantal toepassingen van bodemkaarten een duidelijke ontwikkeling te signaleren. Oorspronkelijk werden in Nederland de
bodemkaarten vrijwel alleen gebruikt in het onderzoek, het onderwijs en de
voorlichting ten behoeve van de land-, tuin- en bosbouw. Al spoedig echter
breidde het gebied van toepassingen zich uit tot de landinrichting (ruilverkaveling, reconstructie van de landelijke gebieden, waterbeheersingsplannen
voorbereiding van inpolderingen, grondverbetering). I n de laatste twintig
jaren vinden de bodemkaarten ook toepassing in de niet-agrarische sector.
De interpretatie staat hier echter nog aan het begin van haar ontwikkeling.
Toch zijn reeds kaarten voor vele doeleinden vervaardigd, onder meer voor
de samenstelling van landelijke, regionale en gemeentelgke bestemming+
~ l a n n e n voor
,
het kiezen van tracés voor wegen en pijpleidingen, voor het
opsporen van plaatsen waar zand voor stedebouw en wegenbouw of klei
voor de keramische industrie kan worden gewonnen. Verwacht wordt dat
het aantal toepassingen in de niet-agrarische sector in de komende jaren gestadig zal toenemen gezien de uitbreiding van de oppervlakte grond voor
stedelijke bebouwing en industriële exploitatie ten koste van de oppervlakte
cultuurgrond.
september 1971
SUMMARY
Soil survey interpretations provide information for many farms of land use.
Through the economie and technica1 developments in agriculture and in
society as awhole, however, interpretations soon become obsolete. Moreover,
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constantly higher demands are being made of the interpretations. If formerly
it was sufficient to give a simple qualitative classification into, for instance,
‘goed', 'moderate' and 'poor', nowadays more and more quantification is
required. This is only possible if the interpretation takes place in close consultation with specialists in allied fields. Experience has shown that in many
cases soil data can best be interpreted in terms of limitations. The map user
wants to know to what extent the soil conditions deviate from the optimum.
He wants to know what limitations the soil has, how those limitations can be
eradicated and what costs are involved in doing so.
In the same way that great changes have taken place in the manner of
interpreting, there is also a distinct development to be noted in the number
of applications. Originally in the Netherlands soil maps were used practically
only in investigations, education and extension for the benefit of agriculture,
horticulture and forestry. Very soon, however, the area of application extended to land reclamation and improvement. During the last ten years soil
maps have also been used in the non-agricultural sector. Here, however, the
soil survey interpretation stands at the threshold of its development. Yet
maps have already been produced for many purposes, including rural,
regional and municipal planning, in selecting routes for roads and pipelines
and for tracing places where sand and gravel can be won for urban and road
construction. I t is expected that the number of applications in the nonagricultural sector wil1 increase steadily in the coming years.
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