Boekbespreking

H. de Bakker en A. W. Edelman-Vlam De Nederlandse bodem in kleur. Stlboka-Pudoc, Wageningen, 1976
"Bodemclassificatie lost niets op, maar we weten tenminste waarover we praten" (prof. Edelman).
Een van de opvallendste zaken in de veldbodemkunde is de spraakverwarring geweest die zich voordeed
als door een rond een profielkuil verzameld gezelschap
het gedemonstreerde bodemprofiel moest worden geclassificeerd. Vóór het verschijnen van het systeem van
bodemclassificatie voor Nederland in 1966 moet zich
zo'n situatie vaak hebben voorgedaan en het is de bedoeling van De Bakker en Schelling geweest, uniforme
en door iedereen geaccepteerde maatstaven te geven.
Nu heeft het verschijnen van een nieuw classificatiesysteem twee nadelen, nl. dat het als zodanig aan de al
bestaande systemen wordt toegevoegd en dat men
moet leren met de criteria ervan om te gaan. Om te vermijden dat veel tot dan toe gebruikte benamingen in
het nieuwe systeem weliswaar herijkt zouden worden
maar toch misverstaan, is door de Stiboka gekozen
voor een geheel nieuw systeem van benaming van bodemeenheden. Wie echter met het "rode boekje" gewerkt heeft en niet regelmatig met bodemclassificatieproblemen in aanraking komt weet dat het zich een
voorstelling maken van de 60 bodemsubgroepen (het
thans laagste niveau van de Nederlandse bodemclassificatie) niet altijd een eenvoudige zaak is. Weliswaar
heeft het toenmalige Rijkslandbouwconsulentschap
voor bodem en bemesting omstreeks 1968 in de serie
"Bodem en bemesting" een deeltje gewijd aan de nieuwe wijze van bodemclassificatie en daarin schematisch
de opbouw van een aantal veel voorkomende bodemsubgroepen opgenomen. In deze schetsen ontbreekt
echter een zeer belangrijk kenmerk van de bodem, nl.
de kleur, terwijl eveneens textuur, structuur en beworteling niet konden worden aangegeven.
In deze lacune is nu voorzien door een publikatie van
de Stiboka, gebaseerd op de bestaande collectie lakfilms en kistprofielen die zijn bijeengebracht voor instructiedoeleinden. Reeds In 1964,1965 en 1966 werd
in het Tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij een serie bodemprofielen in kleur met
uitgebreide toelichting en landschapsbeschrijving gepubliceerd, maar de auteurs hebben waarschijnlijk
terecht aangenomen dat velen deze uitgaven niet hebben bewaard en dat bundeling van de losse afleveringen de mogelijkheid bood de teksten enigszins te wijzigen en uit te breiden (volgens het prospectus) dan wel
enigszins tot grondig te herzien (volgens de Inleiding).
Bij de opzet van "De Nederlandse bodem in kleur"
hebben de auteurs getracht het driedimensionale aspect dat de bodem altijd heeft, zo duidelijk mogelijk
naar voren te brengen en zijn ingegaan op verschillen

binnen bodemsubgroepen (die in de beschrijvingen in
het "rode boekje" minder tot uitdrukking komen omdat
men daarin van normgronden uitgaat) die te verklaren
zijn door o.a. verschillen in moedermateriaal. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de twee poldervaaggronden, afgebeeld als nr. 28 (In kalkloze jonge rivierklel)
en nr. 29 (in kalkloze jonge zeeklei). Omdat in de Nederlandse bodemclassificatie het landschap als differentiërend kenmerk is verlaten, zijn de bodems die
zich in de genoemde afzettingen hebben ontwikkeld,
tot dezelfde bodemsubgroep gerekend. De bijbehorende gekleurde afbeeldingen laten echter duidelijk
zien dat met de aandutding "poldervaaggrond" lang
niet alles over de bodem is gezegd: de poldervaaggrond in kalkloze Jonge rivierklel is veel bruiner dan die
in kalkloze jonge zeeklei en de structuurelementen ervan zijn veel grover.
Het plaatsen van de bodem in het landschap is gedaan door het opnemen van een vogelvluchtfoto van
een deel van het landschap waarin de beschreven bodemsubgroep veel voorkomt. Uit deze foto's krijgt men
een duidelijk inzicht In de verkavelingspatronen en het
bodemgebruik; de details die op de foto's zichtbaar
zouden moeten zijn, zijn vaak slechts met enige moeite
te herkennen.
De samenstellers hebben niet naar volledigheid gestreefd, om een vaak toegepaste cliché-uitdrukking te
herhalen. Wie echter weet hoe hoog de kosten zijn van
kleurenreprodukties kan hen alleen maar gelijk geven,
in de keuze van de profielen zijn de samenstellers over
het algemeen geslaagd, hoewel men zich vanuit de
bos-, landschaps- en natuurbehoudssfeer kan afvragen of drie variaties van een dampodzol niet wat erg
veel van het goede Is. Aan de andere kant zijn de opmerkingen bij deze drie profielen over grondbewerking
de moeite waard om overdacht te worden: bodemverbetering met het doel de bewortellngsdiepte te vergroten om daardoor de hoeveelheid beschikbaar vocht te
doen toenemen, is iets wat in de bosbouw waarin vaak
wat dogmatisch over grondbewerking wordt geoordeeld, zeker aandacht verdient.
Het boek vertoont enkele rimpels, die echter niet
noodzakelijkerwijs behoeven te worden gladgestreken.
Het gebruik van de voorzetsels in de opschriften is niet
altijd even duidelijk: over het algemeen is aangegeven
In welk moedermateriaal zich de profielen hebben ontwikkeld maar op het eerste gezicht vraagt men zich af
wat het verschil is tussen een tulneerdgrond op kalkrijke jonge zeeklei en een tuineerdgrond In kalkrijke
jonge zeeklei. Bij het laatste profiel wordt overigens
gemotiveerd waarom het geen ooivaaggrond is, hoewel het profiel op basis van de criteria aan de kwalificatie ooivaaggrond voldoet. De aan dit profiel gegeven
benaming tuineerdgrond blijkt te berusten op de ontstaanswijze, hetgeen echter met de morfometrlsche
criteria van De Bakker en Schelling niet geheel in
overeenstemming lijkt te zijn.
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Verder worden voor de kwaliteit van de organische
stof in de grond de volgende benamingen gebruikt:
C/N-quotiënt, C-N quotiënt, koolstofstikstofverhouding en stikstof gehalte van de organische stof. Wie niet geheel op de hoogte is van bodemchemische kwesties zal zich afvragen of hiermee verschillende eigenschappen van de organische stof zijn
bedoeld. Niet geheel consequent is eveneens, in sommige profielbeschrijvingen het woord grond watertrap
te gebruiken, in andere de afkorting Gt (niet: GT) toe te
passen.
Een kleine historische vergissing komt vermoedelijk
voor op blz. 68: de daar vermelde bisschop Zwentlbold
zal Zwentlbold, koning van Lotharingen moeten zijn
(die overigens nabij het In de buurt gelegen Susteren in
900 sneuvelde).
Tenslotte een opmerking van typografische aard: de
letter I (spreek uit: el) en het cijfer 1 (spreek uit: één)
worden in de tekst en in de horizontcoderingen met

Drukkerij Fa. Ponsen & Looijen
VIJZELSTRAAT 8 - WAGENINGEN
TELEFOON (08370) 19132

levert tegen concurrerende prijzen

fotografisch zetsel
op strook of gemonteerd
aan bezitters van offsetmach!nes.

Vraag vrijblijvend inlichtingen.

234

hetzelfde teken weergegeven. Dit kan wel eens verwarrend werken.
Deze zeer kleine onzuiverheden (veel minder dan de
bij de Stiboka gehanteerde norm van maximaal 30%
onzuiverheden in een kaarteenheid) doen aan de
bruikbaarheid van deze publikatie als naslagwerk voor
het verkrijgen van een snel inzicht in eigenschappen en
ontstaanswijze van onze belangrijkste gronden en van
de relatie bodem-landschap geen afbreuk. Ook hier
geldt echter dat de tijd snel gaat: de vllerveengronden
verdwijnen in een snel tempo en bij de foto's wordt
vaak de opmerking gemaakt dat de situatie sinds het
maken van de opname sterk veranderd is. Ook in dit
opzicht heeft het boek zijn waarde, omdat het vastlegt
hoe de situatie was waarin zich diverse gronden hebben ontwikkeld voordat allerlei ingrepen het landschap
zo sterk veranderden dat het verband tussen bodem
en landschap niet meer zichtbaar is.
J. van den Burg

