Water erosion of Dutch loess soils

INLEIDING

Erosie is een mechanisch proces waarbij materiaal uit de bodem losgemaakt,
verplaatst en afgevoerd wordt. Dit gebeurt, door natuurlijke krachten die
buiten de bodem hun oorsprong hebben (Van den Broek en Breteler, 1959).
Erosie kan ontstaan door vallend en afstromend water en door wind. In dit
artikel wordt alleen de erosie behandeld, die door vallend en afstromend
water wordt veroorzaakt. Deze is vooral actueel in sterk hellende terreinen,
zoals het Zuidlimburgse heuvelland.
De ernst van dit verschijnsel schijnt pas goed tot de mens door te dringen
als reeds veel is aangetast en vernield. De erosie in het Franse bergland begon
in de vorige eeuw door de geweldige ontbossing grote proporties aan te nemen, 'maar er was nog een hevige regenvloed in het jaar 1840 voor nodig eer
dat de publieke opinie en als gevolg daarvan het Franse gouvernement voldoende wakker geschud werd om maatregelen tot bestrijding van deze natuurrampen te nemen. Daarna volgen de wetenschappelijke studies over hydrologie en erosie, evenals de maatregelen, elkander in snel tempo op. In
Zuid-Frankrijk werd in de jaren 1860, 1864 en 1882 een wetgeving in het
leven geroepen, die bosbescherming, bergbeekbeteugeling en herbossing van
kale berghellingen tot werken van algemeen nut en van staatszorg verklaart.
Een analoge wetgeving volgt voor Pruisen in 1875, voor Rusland in 1880,
voor Italië in 1882, terwijl Oostenrijk bij de grote overstromingen in Tirol en
Karnten in 1882 eveneens aan den lijve de ernst der ontwouding moest gevoelen' (Coster, 1938).
De landbouw heeft vanouds grote belangstelling gehad voor de lössgronden omdat ze vruchtbaar zijn en een bouwvoor hebben waarin vrijwel geen
stenen voorkomen. Maar het zijn ook de gronden die het meest door erosie
worden getroffen. I n China bijvoorbeeld werden grote lössgebieden door
erosie onbruikbaar voor de landbouw. Ook in de Verenigde Staten van
Noord-Amerika liggen in de lössgebieden grote geërodeerde vlakten. Hetzelfde geldt voor Rusland en het heuvelland van Roemenië. De pampa van
Argentinië ligt echter zo vlak en besloten, dat daar geen erosie heeft plaats
gevonden.
Onder natuurlijke omstandigheden hebben de lössgebieden een gesloten
vegetatiedek. Bij het in cultuur brengen als bouwland wordt het dek opgeruimd. Daarna ligt de grond jaarlijks enige tijd onbedekt. En dan kan, vooral
in hellend terrein, de erosie inzetten. De bovengenoemde gebieden in China,
Rusland en Noord-Amerika hebben bovendien een zuiver continentaal klimaat. Ze staan bloot aan regenval van grote hevigheid, afgewisseld met lanl)
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ge droogteperioden, en aan snel afsmelten van grote sneeuwmassa's (Kuron,
1950).
I n dit artikel wordt de erosie behandeld in verband met de omstandigheden, zoals die zich in het Limburgse heuvelland voordoen.
VORMEN VAN E R O S I E

Naar aard en intensiteit kan men de volgende vormen van erosie onderscheiden :
oppervlakte-erosie (sheet erosion),
rilerosie,
geulerosie.

Oppervlakte-erosie. I n weinig hellende terreinen met korte hellingen zal de
erosie voornamelijk beperkt blijven tot de bouwvoor. De erosie begint niet
een afbraak van de aan de oppervlakte liggende aggregaten door de krachten
die bijvoorbeeld zware regen- en hagelbuien uitoefenen. Dit losgemaakte

Fig. 1. Rilerosie in een zwak glooiend Zuidlimburgs bouwland
Fig. l. Rill-erosion i n gently sloping arable land of the loess area in zuid-Limburg (southeastern part
The ~Vetherlands)
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fijnere materiaal wordt daarna door het in een dunne film oppervlakkig wegstromende water meegevoerd. Schwab e.a. (1966) stellen, -dat het water
direct al micro-geultjes begint te vormen. Op de plateaus en de zwak hellende (<4 %) delen van het Zuidlimburgse landschap is alleen deze oppervlakteerosie waarneembaar.
Kenmerkend voor rilerosie is, dat het afstromende water talrijke smalle geultjes (rillen) doet ontstaan (fig. 1). Er wordt meer grond afgevoerd dan bij
oppervlakte-erosie. De rillen verdwijnen weer na de grondbewerking. Vooral
de gronden met een helling van 4-8
lijden onder deze vorm van erosie.

Geulerosie. Wanneer de erosie zo sterk is, dat door het afstromende water duidelijke geulen worden uitgeslepen, spreekt men van geulerosie. De hellingsgraad is dan vaak groter dan 10 %. De geulen snijden zich steeds verder in.
Men zou het ontstaan van holle wegen hier mee kunnen verklaren.
N A D E L E N E N SCHADELIJKE G E V O L G E N VAN E R O S I E

Wanneer alleen materiaal uit de bouwoor verplaatst wordt, blijft de erosieschade vrijwel beperkt tot het verlies van voedingsstoffen en humus. Gaat
het proces verder dan de bouwvoor, dan zal bij vrij dunne profielen ook een
vermindering van het wateropnemend en waterbergend vermogen van de
grond het gevolg zijn.

Fig. 2. Colluvium; het geërodeerde materiaal wordt aan de voet van de helling afgezet
Fig. 2. Colluvium; the eroded materia1 (loess) is dekosited at tlze bare of the sloke .
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Fig. 3. Erosie-schade aan het gewas: losgewoelde aardappelknollen
Fig. 3. Crob damage by water-erosion: detachedpotatoes

Het door erosie meegevoerde materiaal komt in de dalen weer tot afzetting
(colluvium) (fig. 2). Omdat dit veelal materiaal van de bovengrond is, zal
het colluvium rijk zijn aan voedingsstoffen. Daartegenover staan een ongunstige structuur en porositeit van dit materiaal en een sterke gelaagdheid
direct na de afzetting. Maar binnen een paar jaar verdwijnen deze schadelijke gevolgen door de inwerking van de plantewortels en de bodemfauna.
Bij sterke erosie als gevolg van zware regen- en hagelbuien kan veel schade
optreden aan het op het veld staande gewas. De planten worden weggesleurd
of hun wortels worden blootgelegd (fig. 3), andere komen onder een laag
slik of modder terecht (fig. 4). Eventueel aanwezige watergangen lopen het
gevaar verstopt te raken.
DE BELANGRIJKSTE FACTOREN I N H E T E R O S I E P R O C E S

De intensiteit van het erosieproces hangt af van een aantal factoren. Door
Wischmeier en Smith (geciteerd door Voetberg, 1970) zijn die factoren
samengebracht in een empirische formule :
A = R. K. L. S. C. P waarin
A = het grondverlies als gevolg van erosie, berekend in tonnen per jaar,
R = de regenvalfactor of erosie-index als maatstaf voor de erosiekrachten die
aanwezig zijn in het neerslagregiem

Fig. 4. Gewas, bedekt met een laag s
l
i
k of modder
Fig. 4. Plants covered b a layer of mud as a result of water-erosion

Foto: Stiboka 12717

K = de bodemerosiegevoeligheidsfactor in tonnen per ha per jaar per eenheid van erosie-index,
L = de hellinglengtefactor (dimensieloos),
S = de hellinggradiëntfactor (dimensieloos),
C = de gewas-bedrijfsvoeringsfactor (dimensieloos),
P = de erosiebeheersingsfactor (dimensieloos).
Voor Nederlandse omstandigheden is deze formule nog nauwelijks onderzocht. Het grondverlies A mag volgens bepaaIde normen maximaal 14 ton
per ha per jaar bedragen om bodemerosie en bodemvorming met elkaar in
evenwicht te houden (Voetberg, 1970).
De andere factoren in genoemde formule, het klimaat, de topografie, de
bodem, de bodembedekking en de bodembehandeling zullen we in het volgende bespreken. In de laatste paragrafen worden maatregelen ter bestrijding
van het erosiegevaar behandeld.

Klimaat
De mate van aantasting door neerslag hangt af van de hoeveelheid water
die per tijdseenheid over het oppervlak afstroomt. Deze wordt bepaald door
hoeveelheid en intensiteit van de neerslag. Er is ook een relatie tussen de intensiteit van de neerslag en de mate van structuurbederf van de bovenste

laag. Is de kracht van de neerslag groot, zoals bij slagregens en hagelbuien,
dan kan gemakkelijk verslemping en korstvorming optreden, waardoor het
wateropnemend vermogen van de grond snel minder wordt. Het hangt van
de stabiliteit van de structuur af, in hoeverre de grond zal verslempen.
Een andere mogelijkheid voor erosie ontstaat, wanneer sneeuwlagen afsmelten, terwijl de ondergrond nog bevroren is.

Topografie
Zoals reeds vermeld, is de eroderende kracht van het water afhankelijk
van de hoeveelheid die per tijdseenheid een bepaalde plaats passeert. Deze
hoeveelheid hangt weer af van de grootte van het stroomgebied dat het water levert. Zo zullen concave dalen veel water verzamelen. Bij een vlakke
helling zal vooral de lengte van de helling de grootte van de af te voeren hoeveelheid bepalen. Verder is het hellingspercentage van invloed op de snelheid waarmee het water naar beneden komt, c.q. zijn eroderende werking.
De erosiekaarten die de Stichting voor Bodemkartering naast de bodemkaart voor de te verkavelen gebieden levert, berusten op een indeling van de
erosiegevoeligheid van gronden in afhankelijkheid van het hellingspercentage, lengte van de helling en bodemtype (Van den Broek, 1957; Van den
Broek en Breteler, 1959; Breteler, 1967).
De bodem
De geologische en bodemkundige opbouw van de grond is in sterke mate
bepalend voor de erosiegevoeligheid.
Löss is onder andere door zijn bijzondere granulaire samenstelling een zeer
erosiegevoelig materiaal. Het bevat een hoog percentage aan deeltjes tussen
2 en 50 Pm. In Zuid-Limburg is dat 70 à 85 %. Er is maar weinig lutum aanwezig: in de bovengrond 10 à 12 %, in de B-horizont tot 17 à 20 %, in het
kalkarme C-materiaal f 16 % en in het kalkrijke f 14%. Het is een zeer
uniform, zeer licht verplaatsbaar materiaal, met weinig bindende elementen
zoals kleimineralen en humus.
Ook de bodemvorming in de löss is van invloed op de erosiegevoeligheid.
Een van de eerste fasen daarin is de ontkalking. Algemeen wordt aangenomen dat de löss kalkrijk is afgezet en dat de kalk door neerslag en vegetatie
werd en wordt opgelost en naar beneden afgevoerd. In Zuid-Limburg is het
ontkalkte pakket gemiddeld 3 à 5 meter dik. Icuron (1950) stelt dat de oorspronkelijke structuur (sponsstructuur) in stand wordt gehouden door de
kittende werking van het zeer fijn en homogeen verdeelde CaCO,. De bindende werking van de kalk wordt geringer naarmate het ontkalkingsproces
voortschrijdt. Deze functie wordt slechts ten dele overgenomen door de
humus.
Als volgende fase in het proces van bodemvorming noemt Kuron de afbraak en de verwering van veldspaten, waarbij kleimineralen ontstaan. Omdat het moedermateriaal van de löss ook kleimineralen bevat, beschouwen
wij de hogere gehalten aan lutum in de B-horizont als het resultaat van een
zuiver mechanisch inspoelingsverschijnsel. De klei-inspoeling is een kenmerk

van de zgn. brikgronden, in principe het algemeen voorkomende bodemtype in de Nederlandse Iössgronden. Naast de ontkalking heeft ook de kleiinspoeling consequenties voor de erosiegevoeligheid van deze gronden. De
B2t-horizont (de briklaag) is hierdoor minder goed doorlatend. (De neerslag stagneert en de bovenliggende grond wordt nat en verzadigd van water.)

Door erosie veranderdeprofielopbouzer O p het erosieproces is eveneens van invloed
de erosie die vroeger heeft plaats gevonden. Op de plateaus komen naast
volledige bodemprofielen van brikgronden ook veel tot op de B-horizont geerodeerde profielen voor. Dergelijke onthoofde profielen vindt men ook op de
hellingen, naast reeds tot op het C-materiaal geërodeerde gronden. Het
komt ook voor dat het lössdek geheel verdwenen is en het substraat aan de
oppervlakte ligt. Ten noorden van Valkenburg vormen zand en grind van de
Maasterrassen het substraat, ten zuiden daarvan kleefaarde en krijt.
De in het Zuidlimburgse landschap bekende graften zijn ontstaan door
(een beteugelde) erosie. Door de terrasvorming vervullen ze een erosiebestrijdende functie (Breteler en Van den Broek, 1968).
Humusgehalte. In de gronden waar de kalk door uitspoeling en plantengroei
naar de diepere ondergrond is verdwenen, is de hoeveelheid bindende humusstoffen belangrijk. Oorspronkelijk was het Zuidlimburgse landschap een
natuurlijk parklandschap. Maar reeds voor de Romeinse tijd werden de
vruchtbare Iössgronden in cultuur genomen. Bij langdurige akkerbouw verteert een groot deel van de in natuurlijke toestand aanwezige kittende humusstoffen. Regelmatige aanvulling van de hoeveelheid organische bestanddelen is daarom noodzakelijk.
Een belangrijke eigenschap van Iössgronden in dit verband is de snelle
omzetting van de organische stof. Bij een sterke organische bemesting neemt
het humusgehalte van de bouwvoor relatief heel weinig toe. Het humusgehalte van de Zuidlimburgse Iössgronden loopt in de bovengrond uiteen van 14
tot 2;t %. In de colluviale dalen, waar veel materiaal van onthoofde profielen
ligt opgehoopt, varieert het van 2 tot 3 %. In de ondergrond is het minder
dan 1 %.
De structuur van de grond. De weerstand tegen verslemping en erosie hangt af
van de stabiliteit van de structuur. Deze wordt bepaald door het lutum- en
humusgehalte.

De wcl.terhuishoudinp. Alle tot nu toe in deze paragraaf behandelde factoren
hebben grote invloed op de waterhuishouding van de grond. Voor de erosie
en het erosiegevaar zijn de volgende punten van belang. In de eerste plaats
de 'intake rate', de vertikale opname-capaciteit van de toplaag. Hoe groter
deze is, des te meer water kan via de grond worden afgevoerd en des te minder erosie zal er optreden. Kuron (1952) vond waarden voor de snelheid van
indringing van water in lössleemgronden, die uiteenlopen van 0,4 tot 1,2 mm
per minuut, afhankelijk van de fysische toestand van de grond.
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I n de tweede plaats moet het waterbergend vermogen worden genoemd.
Hoe groter dit is, des te minder water zal bovengronds behoeven afte vloeien.
Gronden waarvan de minder goed doorlatende Bet-horizont dicht onder of
direct aan de oppervlakte ligt, hebben een geringer wateropnemend en waterbergend vermogen dan gronden met een normale opeenvolging van A-, B- en
C-horizonten. De eerstgenoemde gronden worden gauw nat en pappig, hetgeen verslemping en erosie in de hand werkt.
Is de B-horizont weggeërodeerd (wat veel voorkomt op hellingen > 8 %)
dan zullen de doorlatendheid en het waterbergend vermogen weer toenemen. Daartegenover staat een lossere binding van het C-materiaal.

De bodembedekking
Er is een duidelijke relatie tussen de bodembedekking en de mate van
erosie. In het algemeen zal een natuurlijke vegetatie de erosie sterk beperken,
zo niet geheel aan banden leggen. Onder een natuurlijk gesloten vegetatiedek zal nauwelijks erosie voorkomen. Icuron vond op een onbegroeide lösshelling (7 %) een afvloeiing van 54 % van de neerslag. Maar er was geen afvloeiing wanneer een dergelijke helling een gesloten vegetatiedek droeg.
Evenmin zal erosie optreden op goed beheerd grasland, maar wel als de
grond als bouwland in gebruik is. Op bouwland is het erosiegevaar het
grootst in winter en voorjaar, wanneer de grond niet of onvoldoende bedekt
is.
De akkerbouwgewassen vertonen onderling nogal wat verschillen in bedekkingsgraad. Dit houdt verband met de plantafstand, de zaairichting en
de dichtheid van het wortelstelsel. Hoe wijder de planten uit elkaar staan,
des te vlugger zal er erosie optreden. I n Duitsland werd de schade door erosie
groter toen de hakvruchtenverbouw toenam (Kuron, 1952). Eveneens was
het verdwijnen van houtopstanden en de omzetting van bosgrond in bouwland oorzaak van toenemende erosie.
De bodembehandeling
Uit het voorgaande blijkt, dat er verbanden liggen tussen de structuur van
de bovengrond, de oppervlakkig af te voeren hoeveelheid water en de erosiegevoeligheid. Wanneer door bewerking onder natte omstandigheden de
structuur van de grond slechter wordt, zal zich een verdichte laag vormen,
de doorlatendheid of de 'intake rate' sterk afnemen en het gevaar voor erosie
toenemen. Omgekeerd kan verbetering van de structuur door bekalking of
organische bemesting de grond meer open maken etc. De structuur van de
grond wordt overigens slechter onder het gewicht van de landbouwwerktuigen, die als gevolg van de toenemende mechanisering steeds zwaarder worden.

MAATREGELEN T E R BESTRIJDING VAN HET
EROSIEGEVAAR

Deze moeten in het algemeen tot doel hebben te voorkomen dat de gronddeeltjes verplaatst worden en te zorgen dat de neerslag in de grond opgenomen wordt in plaats van oppervlakkig af te stromen.
Men kan de maatregelen indelen in bedrijfstechnische, teelttechnische en
cultuurtechnische.

Bedr$j%technische en teelttechni~chemaatregelen
Onder de bedrijfstechnische maatregelen verstaan we de inrichting van
het gehele bedrijf en van de percelen onderling op hellende terreinen.
De lengterichting van de percelen moet bij voorkeur evenwijdig lopen
aan de hoogtelijnen. Dit dwingt de gebruiker de grond in deze richting te bewerken, te zaaien en te oogsten. De juiste breedte van de percelen kan berekend worden uit de reeds genoemde formule van Wischmeier en Smith, mits
de verschillende factoren in getallen zijn uit te drukken. Momenteel is dat
voor de Nederlandse omstandigheden nog niet mogelijk. Onderzoek in deze
richting is gewenst.
Men doet er goed aan de gewassen zo te kiezen, dat erosiegevoelige afgewisseld worden met gewassen die minder erosiegevoelig zijn (strokenbouw).
De erosiegevoeligheid van een gewas wordt bepaald door de tijd dat het gewas de grond bedekt, de dichtheid van het wortelstelsel en de fijnheid die een
goed zaaibed vraagt. Op sterk hellende terreinen (>10 %) zal men liever grasland aanleggen dan bouwland.
Men tracht de grond zo lang mogelijk bedekt te houden door de verbouw
van meerjarige groenvoedergewassen, zoals klaver en lucerne. Dit kan eveneens gebeuren door middel van stoppelgewassen en ondervruchten, en in
mindere mate door wintergewassen. Ook de aanleg van boomgaarden met
gras als ondervrucht kan zeer doelmatig zijn.
De teelttechnische maatregelen richten zich op de bewerking van de
grond. Een goede maatregel is het omhoog ploegen van de grond. Aardappelruggen kan men het best evenwijdig aan delengterichting van het perceel
aanleggen, dus zo goed mogelijk evenwijdig aan de hoogtelijnen. In de voren
zal men dan op regelmatige afitanden 'tussenschotten' moeten laten zitten.
Men voorkomt zo dat het afstromende water zich in de voren verzamelt en
doorbreekt op de laagstgelegen plek van de rug.
I n het algemeen kan gezegd worden, dat bij korte hellingen tot -t 12 %
(Kuron geeft 8 %) de erosie geheel kan worden bestreden door bedrijfstechnische en teelttechnische maatregelen.
Cultuurtechnische maatregelen
Cultuurtechnisch is een aantal maatregelen mogelijk die vooral effect sorteren in sterk erosiegevoelige gebieden. Omdat de plateaus nooit volkomen
vlak liggen, zijn ze het waterleverende 'stroomgebied' voor de hellingen. Als
men het water voordat het over de hellingen kan stromen aan de rand opvangt in vanggeulen (afleidingsterrassen), is al veel gewonnen.

De zgn. strokenbouw kan verbeterd worden door terrassering. Deze terrassering naar Amerikaans model ('broad base terrace') bestaat uit de aanleg van lage aarden walletjes evenwijdig aan de hoogtelijnen met een ondiepe, brede goot er voor. Wanneer ze goed worden aangelegd, kunnen ze
normaal bewerkt worden. De bedoeling is de helling onder te verdelen in
gebiedjes, waarvan de afstroming afzonderlijk geregeld is. Het water krijgt
meer gelegenheid in de grond te dringen, eventueel kan het overtollige water
naar goed beveiligde afvoerbeddingen ('grassed waterways') geleid worden.
Deze vorm van terrassen kent men niet in ons land; wel wat in Amerika
'bench terrace' genoemd wordt. Bankterrassen (Voetberg, 1970") kan men
in Zuid-Limburg vinden waar de hellingen door graften trapvormig onderverdeeld zijn. Door verplaatsing van materiaal (door erosie enlof door ploegen) zijn de hellingen in de loop der tijden minder steil geworden. Kunstmatige aanleg van dergelijke terrassen is een kostbare aangelegenheid, die
slechts in bijzondere gevallen rendabel is.
Contourwallen zijn vrijwel identiek aan bovengenoemde 'broad base
terraces'; ze zijn alleen wat steiler en hoger en kunnen niet bewerkt worden;
verder ontbreekt de ondiepe sloot.
Tenslotte noemen we nog de aanleg van retentievijvers, die het oppervlakkig afstromende water reeds in een vroeg stadium kunnen opvangen, zodat
de eroderende kracht niet te groot wordt.
SAMENVATTING
De lössgronden in Zuid-Limburg zijn zeer gevoelig voor erosie door afstromend en vallend water. Naar de aard van het proces wordt oppervlakteerosie, rilerosie en geulerosie onderscheiden. De schade loopt uiteen van
wegspoeling van een deel van de Al-horizont en verlies van voedingsstoffen
tot de vorming van diepe geulen, die slechts met grote moeite kunnen worden gedicht. Van de factoren die het erosieproces bepalen, zoals klimaat,
topografie, bodem en mens, worden in dit artikel in het bijzonder de bodem
en de bodembehandeling besproken. Door toepassing van cultuurtechnische
maatregelen en door een juiste behandeling van grond en gewas kan veel
schade worden voorkomen.
november 1970
SUMMARY
The loess soils in Zuid-Limburg (southern part of The Netherlands) are very
susceptible to water erosion. Each of the three forms - sheet, ril1 and gully
erosion - occurs. The damage varies from loss of plant nutrients and thinning
of surface layers to the formation of relatively large channels or gullies, which
are difficult to obliterate.
Some factors determining the degree of erosion are climate, topography,
soil and man. I n particular the influence of soil conditions and soil management is dealth with. Measures for control of runoff and adapted soil and crop
management can help to avoid a lot of damage.
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