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BODEMONDERZOEK IN NEDERLAND
door
Prof. Dr. O. DE VRIES.
rvm&i creavzov, ken Uzelve, de spreuk die de wijsheid en den critischen
geest der oude Grieken zoo goed typeert, zou men heden ten dage meer dan
ooit, in uitgebreider beteekenis, willen zien toegepast op de omstandigheden,
waaronder wij leven. En daarbij neemt kennis van den bodem van Nederland,
dieonsvoeden moet, een eerste plaatsin. Het bodemonderzoek, dat in de laatste
10tot 15jaren reeds een zoo groote vlucht genomen heeft, blijft aan beteekenis
nog steeds winnen en is zeker waard om op deze plaats onder Uw aandacht
te worden gebracht.
Dit bodemonderzoek loopt van de afzonderlijke monsters, die de landbouwer
of de tuinder inzendt van een of meer akkers of stukjes grond, om er de vruchtbaarheid en den bemestingstoestand van te leeren kennen, tot de volledige
opname en bemonstering van groote terreinen in verband met kaarteering naar
verschillende eigenschappen, met plannen tot ontginning, herontginning of
ruilverkaveling, met regeling van de waterhuishouding door peilverandering,
egaliseeren, draineeren. Wij willen deze vormen van het bodemonderzoek de
revue laten passeeren en vermelden in de eerste plaats dat dit voor een zeer
groot deel gecentraliseerd is bij het Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig
Instituut te Groningen, een rijksinstelling die het wetenschappelijk onderzoek
en de meer algemeene problemen verzorgt, en het daarmede zeer eng samenwerkende Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek, dat het massa-werk op
het gebied van laboratorium-onderzoek verricht en waar jaarlijks tienduizenden
monsters van allerlei aard binnenkomen, waarin eenige honderdduizenden
analyses worden gedaan. Daarnaast beschikken de Zuiderzeewerken over een
eigen staf en laboratorium, thans te Kampen gevestigd, terwijl enkele tuinbouwcentra, o.a. het Westland, een kleinere eigen inrichting hebben.
Terwijl onderzoek naar de bodemgesteldheid, in verschillende vormen, de
wetenschappelijke werkers reeds tientallen jaren bezig hield, begon de groote
vlucht van het grondonderzoek nu omstreeks vijftien jaar geleden toen het
mogelijk werd om op betrekkelijk eenvoudige en goedkoope wijze te bepalen
hoe het met den bemestingstoestand van den grond gesteld is en welke bemesting of behandeling men in verband daarmede moet toepassen. Eerst geschiedde dergelijk onderzoek min of meer proefsgewijze en op kleine schaal
in het proefstation, naast het meer fundamenteele onderzoek; maar toen gebleken was dat zulk onderzoek voor de praktijk nuttige aanwijzingen'gaf, en,
mits op groote schaal eenvoudig opgezet, voldoende goedkoop kon geschieden,
werd de opzet van een afzonderlijk bedrijfslaboratorium gekozen, dat nauw
met het proefstation bleef samenwerken en waarvan de methoden, resultaten
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en adviezen voortdurend door het proefstation getoetst, gecontroleerd en verbeterd werden, zoodat gaandeweg de kennis zich uitbreidde en verbeterde,
het aantal eigenschappen, dat men bepalen kon, vergroot werd en de toepassing
zich tot steeds meer grondsoorten kon uitbreiden.
Aanvankelijk werd, naast de bepaling van het zoo belangrijke humusgehalte
en van de zwaarte van den grond {gehalte aan zanddeeltjes van verschillende
fijnheid, en aan slib), voornamelijk aandacht gewijd aan den zuurgraad en
den kalktoestand. Daarmede wordt niet alleen bedoeld het gehalte aan koolzure
kalk, dat een deel onzer gronden — b.v. het grootste deel der tuingronden, en
de goede zeeklei — bevat, maar vooral ook aan den zuurgraad der ontkalkte
gronden. Kalk wordt namelijk opgelost en meegevoerd door het regenwater,
onder medewerking van het koolzuur dat de plantenwortels afscheiden en dat
door het vergaan van organische resten in den grond ontstaat, zoodat de grond
gaandeweg kalkarmer wordt; dit proces is bij een deel onzer kleigronden en bij
het meerendeel der van nature reeds kalkarme zandgronden zoover voortgeschreden, dat de groei der gewassen daaronder lijdt en geen maximale opbrengsten worden verkregen, tenzij men door bekalking een beteren toestand
herstelt. En dit moet dan niet lukraak geschieden: voert men den kalktoestand
op de zandgronden te hoog op, dan is dit ook schadelijk voor het gewas: er
vinden chemische omzettingen plaats, waardoor b.v. het mangaan minder goed
oplosbaar wordt en de planten gebrek krijgen aan dit onmisbare bestanddeel,
wat zich b.v. bij de granen uit in een slap gewas met grijze of dorre vlekken
op de bladeren en een achteruitgang in opbrengst, de zoogenaamde veenkoloniale ziekte. Het onderzoek moet dus omvatten de bepaling van den toestand van den grond, zooals die is — wat door den zuurgraad of pH wordt
uitgedrukt — en van de hoeveelheid kalk, die noodig is om den gewenschten,
voor het gewas gunstigen toestand te bereiken.
Dit geschiedt geregeld op groote schaal in monsters van afzonderlijke perceelen, die van alle zijden worden ingezonden; maar het geschiedt ook vaak
georganiseerd voor een bepaalde streek, door zoogenaamd regionaal grondonderzoek, waarbij een plaatselijke vereeniging of instantie de organisatie en financiering op zich neemt, de monsters genomen worden door een groep jonge
landbouwers, die daarvoor geinstrueerd zijn, en er naar gestreefd wordt zooveel mogelijk perceelen bij het onderzoek te betrekken, zoodat men een overzichtelijk beeld krijgt van den toestand in de streek, wat het tot stand brengen
van verbeteringen zeer stimuleert.
Na verwant is hiermede het fosfaatonderzoek, dat vooral de laatste jaren op
den voorgrond stond, toen de fosfaatmeststoffen schaarsch dreigden te worden
en men de beschikbare hoeveelheden zoo rationeel mogelijk wenschte te verdeden. Daarbij bepaalt men niet de totale hoeveelheid fosfaat in den grond,
het fosfaatgehalte dus, zooals dat bij gewoon chemisch onderzoek de gebruikelijke werkwijze is: van het totale fosfaat is maar een gedeelte voor de plantenwortels opneembaar, een gedeelte komt in moeilijk oplosbare verbindingen voor
en is dus niet of slechts zeer langzaam voor de planten toegankelijk. Voor de
beoordeeling van den bemestingstoestand en de toe te dienen hoeveelheid
mest wenscht men te weten waarover de gewassen, vooral tijdens de periode
van betrekkelijk snellen groei, kunnen beschikken; men heeft dus methoden
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Fig.2.
Detail van fig. 1. Toestel voor hetbepalen van hetgehalte aan koolzure kalk inden grond;
24bepalingen op één schudbalk,zijnde éénvierde deel van het apparaat, waarop 96 monsters
tegelijkertijd in onderzoek genomen worden.
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Fig. 3.
Rekken met monsters, waarvan het onderzoek loopende is.
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uitgewerkt die dat min of meer trachten na te bootsen en extraheert den grond
met gewoon, dus wat koolzuurhoudend, water om een indruk te krijgen, hoeveel fosfaat er direct voor de plantenwortels beschikbaar is, en daarnaast ook
met een zwak zure oplossing ( 1 %citroenzuur) om na te gaan hoeveel fosfaat er
in gemakkelijk toegankelijken vorm in voorraad is. Deze twee cijfers worden
bij het praktijkonderzoek geregeld bepaald, en ook bij het regionale fosfaatonderzoek en de fosfaatkaarteering; wil men dieper op de fosfaathuishouding
van den grond ingaan of zijn er moeilijker problemen op te lossen, dan gaat
men verder en bepaalt ook het totaal-fosfaat, de fosfaatvastlegging (de hoeveelheid fosfaat, die uit de toegediende meststoffen door de bodembestanddeelen
in moeilijk oplosbaren vorm wordt gebonden) en de fosfaatnalevering, dat is de
snelheid waarmee uit die moeilijk oplosbare fosfaatverbindingen er weer fosfaat
in het bodemvocht oplost, als het daaraan door de gewassen onttrokken is.
Een tamelijk verfijnd stel methoden dus, waarmee men van de ingewikkelde,
en op verschillende grondsoorten zoo uiteenloopende, fosfaathuishouding van
den grond en van de fosfaatvoorziening van het gewas een indruk tracht te
krijgen.
Bij de beoordeeling der verkregen cijfers gaat men voornamelijk af op de
resultaten, die men op fosfaatproefvelden verzamelt, waar vakjes van b.v. 1/i
of V2a r e m e t verschillende hoeveelheden fosfaat (of met verschillende soorten
fosfaatmest) worden bemest en de resultaten jaar op jaar worden nagegaan,
waarbij de opbrengst der verschillende gewassen wordt bepaald, benevens hun
fosfaatgehalte, en voorts de bovengenoemde cijfers, die den fosfaattoestand van
den bodem aangeven. Op eenige honderden dergelijke, dikwijls vrij groote en
ingewikkelde proefvelden worden jaarlijks in ons land deze gegevens verzameld,
voor de verschillende gewassen en voor de verschillende grondsoorten, waardoor gaandeweg een enorm feitenmateriaal ter beschikking komt en onze
kennis steeds vollediger en onze adviezen beter gefundeerd worden.
Opovereenkomstigewijzewordtgehandeldvooreenderdebelangrijkeplantenvoedingsstof, de kali; maar deze analyse is, chemisch gesproken, minder eenvoudig uit te voeren dan de zuurgraadsbepaling of de fosfaatbepaling, zoodat
er minder van gedaan kunnen worden. Verrichtte het Bedrijfslaboratorium voor
Grondonderzoek in het laatst verloopen jaar ruim 162.000 zuurgraadsbepalingen
(pH) en ruim 114.000 fosfaatbepalingen, zoo bedroeg dit aantal bij de kalibepalingen slechts ruim 29.000 — genoeg voorwaar om tal van nuttige adviezen
en aanwijzingen te geven, waardoor de kalibemesting rationeeler kan geschieden, maar nog slechts een klein percentage van de bouw- en graslandperceelen,
die er op onze 2 1 / 2 millioen hectare landbouwgrond te vinden zijn! Daarbij
moge men echter bedenken dat al dit grondonderzoek voor de landbouwpraktijk op vrijwillige basis geschiedt en door de belanghebbenden zelf — dikwijls
vrij kleine en kleine boeren — betaald wordt: van bovenaf georganiseerd, door
den Staat betaald en aaneengesloten op alle perceelen verricht grondonderzoek
kennen wij in ons land nog niet.
Gaan wij, na deze korte schets x ) van het laboratoriumonderzoek van inge*) Belangstellenden vinden details in dejaarverslagen van het Rijkslandbouwproefstation
enBodemkundig Instituut envanhetBedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Groningen,benevensindebijlaatstgenoemdeinstellingverkrijgbaregeïllustreerde brochure„Grondonderzoek".
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Fig. 4.
Deel vandefosfaatkaart vande gemeenteRiethoven (N.Br.). Fosfaat oplosbaar in 1% citroenzuur; donkerder kleur bij minder fosfaat. Mozaiekachtig beeld.
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zonden monsters, thans over naar het bodemonderzoek te velde, waarbij systematisch door geschooldeassistenten eenbepaald gebiedonderzocht, bemonsterd
en in kaart gebracht wordt. Daarbij kunnen verschillende bedoelingen voorzitten,waarvan devoornaamste in de inleiding reeds aangestipt werden en waarvan thans eenige voorbeelden zullen worden besproken.
Ten einde vestigingsgelegenheid te verkrijgen voor onze toenemende boerenbevolking wordt reeds sinds een aantal jaren land ontgonnen of minder goed
land verbeterd. Zoo werd o.a. de Beersche overlaat gesloten,waardoor de strook
grond in het Noorden der provincie Noord-Brabant niet meer door het Maaswater overstroomd wordt en in beteren cultuurtoestand kan worden gebracht.
In den Huizenbeemd ten Noordwesten van Oss werd nu een onderzoek naar
den landbouwkundigen toestand en naar de bodemgesteldheid verricht, voor
welke laatste van elk perceel een goed gemiddeld monster van den bovengrond
werd genomen, voor onderzoek naar den vruchtbaarheidstoestand (humus, kalk,
fosfaat, kali) terwijl op regelmatige afstanden een reeks boringen tot P / 2 meter
diepte werd verricht ten einde de zwaarte van boven- en ondergrond te leeren
kennen en een zwaartekaart op te maken. Dicht bij de Maas vindt men betrekkelijk zandige gronden: daar bezonk vroeger, als de Maas buiten haar oevers
trad en een breed bed besloeg, het zwaardere zand, terwijl het fijnere rivierslib
meegevoerd werd en pas verderop tot bezinken kwam. Zoo vindt men de zwaarste gronden niet dicht bij de rivier, maar ongeveer in het midden van de strook
tusschen de rivier en het hooger gelegen diluviale zandgebied. Bij de waardeering van den grond voor de herverkaveling, bij de latere keuze van de gewassen
endewijzevan behandelen iskennisvanslib-enzandgehalte,dusvan de zwaarte
van den grond, uiteraard van veel belang.
Een andere wijze van verbeteren is de normalisatie van beken en rivieren,
waardoor de afvoer van water vergemakkelijkt en het onder water raken der
aanliggende gronden beperkt of voorkomen wordt. Een dergelijke normalisatie,
dikwijls gepaard met uitdiepen, vond onder meer op groote schaal plaats in het
stroomgebied van de Regge met haar vele zijriviertjes in Overijssel. Maar
terwijl de overstroomingen daardoor voorkomen werden, ontstonden er klachten over verdroging der gewassen in bepaalde tijden van het jaar, doordat de
grondwaterstand verlaagd was;en dit bleek zoo ernstig, dat men moest trachten
door het aanbrengen van stuwen den waterstand in de bedreigde gebieden te
regelen en dus in droogteperioden op te voeren. Daarbij doen zich natuurlijk
allerlei vragen voor: hoeveel zal de grondwaterstand stijgen wanneer het beekpeil tot een bepaald punt verhoogd wordt, en hoever landwaarts in zal die
verhooging merkbaar zijn; hoeveel water zal er noodig wezen om dit te bereiken en zullen de beken genoeg blijven aanvoeren om dit peil in stand te houden;
enz. Om een rationeel plan op te maken was een onderzoek naar de bodemgesteldheid (korrelgrootte en doorlatendheid van het zand; voorkomen van kleien veenlaagjes enz.) noodig, waarvoor een strook aan weerszijden van de beken
in kwestie ook weer door een regelmatig net van boringen en profielopnamen
onderzocht werd. Reeds werden met den eersten proefstuw bevredigende resultaten verkregen, terwijl verdere maatregelen in voorbereiding zijn.
In de minder geaccidenteerde'gedeelten van ons land heeft men weer andere
problemen: daar wordt de voor de vochtvborziening der gewassen zoo belang-
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Fig. 5.
Zwaartekaart van de ruilverkaveling Huizenbeemd in het gebied van de Beersche Maas.
Boven (Noord)looptderivierdeMaas(nietaangegeven),onderliggendehoogerezandgronden
van Oss. In het midden (donkere gedeelte) de zwaarste gronden.
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rijke waterhuishouding van den grond deels geregeld door het slootpeil (polderpeil enz.)» maar ten deele wordt de ontwatering verzorgd niet door sloten of
open greppels maar door drainage, het leggen van reeksen draineerbuizen.
Daarbij is de afstand der greppels resp. drainreeksen natuurlijk een punt van
belang in verband met het oppervlak aan grond dat men bij de bebouwing van
het land verliest resp. de kosten, die men voor den aanleg van drainreeksen te
besteden heeft. Kennis van de waterhuishouding van den grond, in de eerste
plaats de doorlatendheid, is daarvoor van belang; in gebieden, waar dergelijke
vraagstukken onderzocht worden, zooals b.v. in het kleigebied van het Noordwesten van Friesland, wordt naast het samenstellen van een zwaartekaart ook
de doorlatendheid van den grond bepaald. Kan dit voor de zandstreken geschieden door onderzoek in het laboratorium, waar men het zand met voldoende
nauwkeurigheid weer in de oorspronkelijke ligging kan terugbrengen en de
doorlatendheid bepalen, zoo is dat bij de zware gronden niet mogelijk: de
zware grond zelf is uiterst weinig doorlatend, en de waterbeweging heeft voornamelijk plaats door wormgangen, wortelgangen, scheuren, zandadertjes, zandlagen en andere plaatselijk beter doorlatende plekken,waarvan men deaanwezigheid alleen door opnamen te velde kan vaststellen. Daarvoor is dan ook een
toestel ontworpen, waarbij men de snelheid van volloopen met grondwater
van een daartoe geboord en vervolgens leeggepompt gat meet. Ook dergelijk
onderzoek geschiedt op verschillende plaatsen in ons land, hetzij streeksgewijze
voor het samenstellen van een kaart, hetzij bij afzonderlijke perceelen waarin
de eigenaren een drainage willen aanbrengen.
Gaan op die wijze de groote cultuurtechnische werken vaak met een onderzoeknaarde bodemgesteldheid gepaard,ookbij waterstaatkundige werken wordt
daaraan vaak de behoefte gevoeld. Zoo b.v. bij den bouw van een tunnel onder
het Noordzeekanaal bij Velsen, waardoor de autoweg en de spoorbaan geleid
zullen worden en die dus te zijner tijd den Velser pont zal vervangen. Deze
tunnel wordt grootendeels in een open bouwput geconstrueerd, waartoe een
put van 25m diepte gemaakt is, die natuurlijk door krachtig pompen droog
gehouden moet worden. Men wenschte zichtevoren teoriënteeren over de vraag,
of er door wateronttrekking verdroging zou ontstaan bij de graslanden, de tuinbouwperceelen en de landgoederen in de omgeving van den tunnelput: door
een net van boringen werd het gebied op zwaarte en doorlatendheid gekaarteerd,
waarbij de kleigronden van den voormaligen IJ-boezem grootendeels een zoo
dikke kleilaagbleken te bezitten, dat gevaar voor wateronttrekking niet bestond,
terwijl het duinzand der geestgronden dunner slibhoudende laagjes bleek te
bevatten, waardoor het gebied, dat kans op schade kon bieden, maar uiterst
beperkt was en in niet te droge jaren daarvan in het geheel geen sprake
zal zijn.
Ook bij den aanleg van sportvelden, vliegvelden en dergelijke, waar de ontwatering prima in orde moet zijn, wil men bij alle weersomstandigheden over
een stevig veld met een goede grasmat beschikken, wordt bodemonderzoek vaak
gevraagd. En evenzoo bij den aanleg van groote parken, zooals het Boschplan
of het geprojecteerde park in den Sloterdijkermeerpolder bij Amsterdam. Bij
Zulkeprojecten gaat het dikwijls om een volledige omzetting van den grond, het
naar de diepte wegwerken van minder gunstige (b.v. sterk venige) lagen en het
vormen, vaak door menging van het aanwezige zand met klei en veen, van een
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geschikte bovenlaag. Dan wordt dus de samenstelling van den bodem op verschillende diepte — de profielbouw — nagegaan en in kaart gebracht, en die
eigenschappen van de aangetroffen grondslagen bepaald, welke in verband
met de uit te voeren werken van belang zijn.
Ten slotte noem ik als speciaal geval nog even de zoutkaarteeringen, waarbij
dus de zoute kwel in bepaalde polders, de mogelijke verzouting van den grond
wanneer men zilt boezemwater zou inlaten, of de zouttoestand en ontzilting
bij in te dijken kwelders, door een opname van de bodemgesteldheid worden
nagegaan of in kaart gebracht.
Tot een algemeene bodemkundige kaarteering is men in ons land nog niet
gekomen; de samenstelling van den bodem is in hoofdtrekken bekend door de
oude kaart van STARING, waarop onze atlassen voornamelijk gebaseerd zijn,
en op de — overigens voor landbouwdoeleinden uiteraard lang niet voldoende
gedetailleerde — geologische kaart. Bodemkundige kaarteering zou trouwens
verre van eenvoudig wezen, want er zijn zoo zeer vele dingen die men in kaart
zou kunnen brengen, al naar de wenschen en de belangstelling van verschillende gebruikers; zou men ook maar eenigermate volledig willen kaarteeren,
dan zou men veel meer opnemen en in kaart brengen dan ooit in werkelijkheid
gebruikt zou worden. De tegenwoordige gangvanzaken:het partieele kaarteeren
van bepaalde gebieden, al naar de vragen die daar gesteld worden, heeft goede
zijden en werpt, wanneer de beschikbare fondsen niet groot zijn, een veel hooger
percentage nuttig effect af.
Het spreekt van zelf dat er nog allerlei andere vormen van bodemonderzoek
zijn, die hier niet in volledigheid besproken kunnen worden; herinnerd moge
slechts worden aan het grondmechanisch onderzoek voor bepaalde ingenieurswerken, aan het hydrologisch onderzoek in verband met de waterwinning
(drinkwaterleidingen enz.), aan het geologisch onderzoek voor de winning van
verschillende producten. Het bovenstaande bedoelde slechts een globaal beeld
te geven van den omvang en de beteekenis van het bodemonderzoek, zooals
dat thans voor den landbouw en aanverwante belangen wordt verricht.

