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De bodemgeschiktheidsclassificatie en het daarvoor noodzakelijke onderzoek behoren
tot de vastgestelde taken van de Stichting voor Bodemkartering. Dit blijkt uit artikel
3 van de Statuten, waarin o.a. staat:
'1 De Stichting heeft ten doel:
a de bestudering van de grond ten behoeve van de classificatie en kartering van de
bodem van Nederland,
b degeschiktheidsbeoordeling en landclassificatie van bestudeerde gronden in samenwerking met andere instituten,
c het in opdracht uitvoeren van bodemkarteringen en landclassificaties.'
In de afgelopen jaren zijn reeds verschillende malen, naast bodemkaarten en de bijbehorende teksten, bodemgeschiktheidskaarten gepubliceerd. Men denke bijvoorbeeld
aan de globale bodemgeschiktheidskaarten en de tuinbouwkaarten en aan de uiterst
globale kaarten van het Westen des Lands en van het Gebied der Grote Rivieren.
Dergelijke kaarten, dieeenlandbouwkundige beoordelingvan de gekarteerde gronden
geven,behandelen infeite eenzeercomplex probleem.Veelonderzoek isdanook nodig
omeengoedebasisvoor debodemgeschiktheidsclassificatieteleveren. Bovendienmoet
dit onderzoek een lange loopduur hebben, wil men de toevallige variaties die vanjaar
totjaar optreden, kunnen onderscheiden en verklaren. Er zijn daarom ook nog slechts
weinig resultaten van dit geschiktheidsonderzoek gepubliceerd, in verhouding tot het
vele werk dat op dit terrein door verschillende medewerkers van de Stichting voor
Bodemkartering, in samenwerking met verschillende andere instituten wordt verricht.
De hier gegeven hoofdstukken zijn een verzameling van recente onderzoekverslagen,
waarvan naar onze mening de publikatie niet langer uitgesteld mag worden.
Indezepublikatie maakt delezerin hetbijzonder kennismetverschillende methoden
die bij dit onderzoek gehanteerd worden. Daarnaast is getracht een indruk te geven
van enkele verkregen resultaten.
Sommige van de hier gepubliceerde onderzoekingen zijn nog niet geheel afgesloten.
Andere zijn weliswaar ter plaatse afgesloten, maar worden toch weer verder gebruikt
om het uiteindelijke doel te bereiken, nl. het vinden van wetenschappelijk verantwoorde methoden om de landbouwkundige mogelijkheden van de Nederlandse
gronden te karakteriseren en het aandragen van zoveel mogelijk kwantitatieve gegevens om dit doel te verwezenlijken.
Hier zij tevens dank gebracht aan al degenen die, in welke vorm dan ook, meegewerkt hebben aan dit onderzoek, alsmede aan hen die toestemming verleenden tot
het uitvoeren van proefoogsten op hun bedrijven. Met name worden hier genoemd:
de Rijkslandbouwconsulent te Goes met de assistenten de heren K. Buwalda, O.

Hoekstra en wijlen de heer A. de Regt; bestuur en leden van de Vereniging voor
Bedrijfsvoorlichting op Noord-Beveland; de Directie van de Wilhelminapolder; de
leden van de Afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw; de
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I DE AARD EN DE OPZET VAN DE BODEMGES C H I K T H E I D S C L A S S I F I C A T I E VOOR AKKEREN WEIDEBOUW

Debodemgeschiktheidsclassificatie geeft aan welkebetekenisdebodemkarteringvoor
de landbouw heeft. Daarbij moeten de volgende vragen beantwoord worden:
a Wat is geschiktheid?
b Hoe bepaalt men de geschiktheid van gronden?
c Hoe groot isdegeschiktheid van verschillende gronden?
d Hoe zijn deverschillen (of deverhoudingen) in geschiktheid van de verschillende
gronden ten opzichte van elkaar?
e Hoe kan men dezeverschillen in geschiktheid verklaren?
f Wat volgt hieruit voor onzebodemkundige indelingen?
Verschillende van deze vragen worden in de volgende hoofdstukken behandeld.
De eerste vraag: 'Wat is geschiktheid' komt daarbij het minst direct aan de orde.
Geschiktheidvaneengrondvooreengewasiseentermuitdepraktijk, waarmeemen
aangeeft dematevansucces,waarmee menopeenbepaaldegrondeenbepaaldgewas
kanverbouwen.
VanDale'sNieuwGrootWoordenboekderNederlandseTaalgeeftvoor'geschikt':
'voor iets passend; voor iets bekwaam of bruikbaar'. Omdat de mogelijkheden van
eengrondoverhetalgemeenhetbesttotuitingkomenbijgoedebehandeling,hebben
wij degeschiktheid vaneengrond voor onsdoelnader gedefinieerd als:'dematevan
succes,waarmee goedeboeren een bepaald gewasop een bepaalde grond regelmatig
kunnen verbouwen'. Meestal geven wij daarbij dan nog de toevoeging 'binnen het
bestaande bedrijfstype'. Deze toevoeging is niet essentieel,maar zij isin de praktijk
welgewenst, omdat menzichanderstevervan dewerkelijkheid zouverwijderen. Dit
geldtzowelvoordebeschikbaregegevensalsvoordetoepasbaarheidvanderesultaten.
Beschikt men overvoldoende gegevens, dan laat zichechter ook degeschiktheid van
een grond voor verschillende gewassen bij andere dan de bestaande bedrijfstypen
berekenen.
Bijhet dagelijks werk onderscheiden wij meestaldrie vormen van bodemgeschiktheidsclassificatie:
a debeschrijvende bodemgeschiktheidsclassificatie
b dekwantitatieve bodemgeschiktheidsclassificatie
c deverklarende bodemgeschiktheidsclassificatie.
Hiervan omvat debeschrijvende bodemgeschiktheidsclassificatie hetglobalewerk,te
weten het op grond van algemene ervaring envan plaatselijke beoordelingen enge1

gevens opstellen van geschiktheidsclassificaties, zoals dit o.a. is geschied voor de
Nebo-kaart, voor diverse regionale karteringen (o.a. karteringen in opdracht) en
straks voor de kaartbladenkartering op schaal 1 :50000van geheelNederland, waarvoor het werk is begonnen. Zo mogelijk moeten deze classificaties in kaartvorm worden weergegeven. Deze kaarten zijn afgeleide kaarten van debodemkaart, ookin dien
zin dat dekleinste classificatie-eenheid wordt bepaald door dekleinsteeenheid, die op
de bodemkaart is aangegeven. Deze classificaties zijn direct afhankelijk van de schaal
van de bodemkaart waarvan zij afgeleid zijn.
Goede voorbeelden van deze vorm worden behandeld in de hoofdstukken III en V
(resp. Dollardgebied en Noord-Beveland). Verschillende andere medewerkers van de
Stichting voor Bodemkartering hebben dergelijke classificaties opgesteld. In de laatste
jaren zijn o.a. gepubliceerd: Het Land van Heusden en Altena (SONNEVELD, 1958),
Groninger kleigebied ( D E SMET, 1959), Heeze (VAN DIEPEN EN VINK, 1956), NoordLimburg (VINK, 1956).
De kwantitatieve bodemgeschiktheidsclassificatie geeft een aanduiding in cijfers van
datgene wat de beschrijvende bodemgeschiktheidsclassificatie globaal aangeeft. Dit
houdt uiteraard ook ineenkritische studie van debij debeschrijvende bodemgeschiktheidsclassificatie gedane uitspraken. Deze kwantitatieve bodemgeschiktheidsclassificatie is een onmisbaar werk, willen wij gegronde uitspraken over de geschiktheid van
onze gronden doen.
Men kan de resultaten van dit werk in drie delen splitsen:
a een kwantitatief landelijk classificatieraam
b een kritisch overzicht van de basisprincipes en van de methoden
c eenhoeveelheid kwantitatieve en kritische beschouwingen over degeschiktheid van
verschillende gronden. De vergelijking van de resultaten van de kwantitatieve en
de beschrijvende bodemgeschiktheidsclassificatie kan in dit opzicht zeer leerzaam
zijn.
Dit kwantitatieve onderzoek brengt een zeer grote hoeveelheid nauwkeurig werk
mede in de vorm van proefplekkenonderzoek en bedrijfsonderzoek. In de hoofdstukken III en V wordt een aantal onderzoekingen aan proefplekken op bouwland
beschreven. Verschillende langjarige onderzoekingen zijn thans nog niet afgesloten.
Deze zullen in een volgende publikatie worden behandeld.
Men vindtindevolgendehoofdstukken weinigaanduidingen overde belangrijkheid
van het bedrijfsonderzoek. Toch neemt dit een zeer grote plaats in bij het gehele werk
voor de kwantitatieve bodemgeschiktheidsclassificatie. Devoorlopige gegevensuit het
bedrijfsonderzoek worden vastgelegd in de proefbegrotingen die opgesteld worden
tezamen met het LEI (Afd. Bedrijfseconomisch Onderzoek). Zij worden periodiek
vastgelegd in de stukken van de Werkgroep Bodemgeschiktheidsclassificatie, die in
hetgeheleproject vandekwantitatieve bodemgeschiktheidsclassificatie een belangrijke
rol vervult. Dit onderzoek gaat voort in dezelfde geest waarin VAN LIERE (1948)
destijds zijn 'beste-bedrijvenmethode' ontwikkelde.

Over het graslandproefplekkenonderzoek en daarmee vergelijkbaar onderzoek
vindt men veel gegevens in hoofdstuk VI. Het grasland stelt in het kader van het
gehele onderzoek over debodemgeschiktheid speciale eisen. Aangezien het grasland
in Nederland ongeveer 60% van de landbouwgrond inneemt, zal hieraan in detoekomst nog veelmeer aandacht besteed moeten worden.
Deverklarendebodemgeschiktheidsclassificatietracht aandehandvandeverkregen
kwantitatieve gegevens een verklaring te geven voor het bestaan van verschillen in
geschiktheid. Wellicht zal via deze verklaring een oplossing ter verbetering van de
bestaande toestand gegeven kunnen worden. Maar deze classificatie is vooral van
belang voor het afstemmen van de bodemkundige indeling op de verschillen in geschiktheid. Dit is echter een zeer gecompliceerd vraagstuk, waarover alleen oplange
termijn definitieve uitspraken verwacht kunnen worden. Bovendien verschuiven de
aan te geven grenzen naar aanleiding van verandering in bedrijfstype en landbouwtechniek.
Deverschillendeonderzoekingen diehiernabehandeldworden,gevenallestofvoor
beschouwingen overdeverklarendebodemgeschiktheidsclassificatie. Zogeeft DESMET
(1962) aanduidingen over de betekenis van het kalkgehalte of van daarmee gecorreleerde factoren in de zware zeekleigronden. Ook leest men uit het Dollardonderzoek aanduidingen af over de betekenis die dekeileemin bepaalde omstandigheden kan hebben. Het onderzoek in Noord-Beveland geeft aanleiding tot bespiegelingen over de betekenis van dezwaarte van de bovengrond en van de diepte en de
grofheid van de zandondergrond. Het onderzoek in Drente verschaft aanwijzingen
over de betekenis van het slibgehalte in de dalgronden en over de betekenis van het
zand-veen-mengsel ten opzichte van de niet gemengde profielen. Uit thans nog aan
degangzijnde onderzoekingen in Noord-Limburg eninhetLandvan MaasenWaal
zulleno.a. aanduidingen wordenverkregen overdebetekenisvanverschillende rivierleemgronden enstuifzandgronden voor delandbouw, overdebetekenis van storende
ondergrondeninderivierkleienoverhetverschiltussenstroomgronden enkomgronden. De onderzoekingen in de Tielerwaard en de Alblasserwaard geven waardevolle
aanwijzingen, resp.overdebetekenis van deveenondergrond, degrondwaterstand en
destructuur van het kleidek.
Deverschillende vormen van landclassificatie kunnen in een schema wordenweergegeven(ziefiguur1).Indebodemkunde hebbenwijalleentemakenmetdievormen
van landclassificatie, waarbij het gaat om de bodem als variabelefactor. Omdebeoordelinginlandbouwkundig verband rond tekrijgen, hebbenwij daarbij nognodig
economischerekengrootheden. Maar naar aard envariatie vandezeeconomische constanten doet de Stichting voor Bodemkartering geen onderzoek. Dit economische
onderzoek valt buiten ons terrein. Wel kan de Stichting daarvoor bodemkundige
gegevensleveren.
De bodemgeschiktheidsclassificatie van een grond voor een bepaald gewaskan men

FIG. 1 Schema van categorieën van landclassificatie
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FIG. 1 Schemeof thecategories oflandclassification

op verschillende niveaus uitoefenen. Normaal nemen wij daarvoor het niveau van de
goede boeren bij de beste waterbeheersing die in een bepaald gebied op voldoende
grote schaal voorkomt en op die percelen, die goed bereikbaar zijn. Er zijn echter
verschillende andere niveaus denkbaar. Dit wordt aangegeven infiguur2.
Hetdoor onsmeestgebruikteniveauligt ongeveer bij Fin dezefiguur.In verband
metdebeschikbare gegevensvan debij het onderzoek betrokken bedrijven enmet de
voorhanden economische rekengrootheden (aantal arbeidsuren per gewasper ha) is
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C andE potential land use with irrigation andlor
drainage
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or drainage
G + H present land use (various management
classes)

onze keuze voor het kwantitatieve geschiktheidsonderzoek voorlopig iets lager uitgevallen (tussen F en G).
Verder zietmenin dezefiguurnogeen anderevormvan geschiktheidsclassificatie,
te weten de verbeteringsclassificatie. Deze staat aangegeven met verticale pijlen in
tegenstellingtotdegeschiktheidsclassificatie vooreengewas('gebruiksmogelijkheden'),
diemethorizontalelijnenisaangeduid. Deverbeteringsclassificatie geeft aanwijzingen
over de geschiktheid die een grond heeft om door het aanbrengen van, meestal
cultuurtechnische,verbeteringenvaneenlagerniveaunaareenhogerniveautekomen.
Voert men daarbij ook grondverbeteringen uit, zoals diepploegen of egaliseren, dan
moet hierna eerst een nieuwe bodemkaart gemaakt worden (of een revisie van de
oudekaart),waarna opnieuwmet degeschiktheidsclassificatie begonnenkanworden
(linkerhelft vanfiguur2).
Tenslottekan meneen classificatie maken van de grotere moeiteofkostendie op
verschillendebodemtypennodigzijn omtotredelijke opbrengstentekomen.Normaal
isditingebouwd in onzebodemgeschiktheidsclassificatie, maarhet kanzeerzekerzin
hebben dit voor bepaalde gebieden en voor bepaalde doeleinden (landbouwvoorlichting) nog eensafzonderlijk samen tevatten. In Belgiëgebruikt men hiervoor
denietergtoepasselijke term:'capabiliteitsklassen'. Menzietditalseencorrectie op
de geschiktheidsklasse ten gevolge van helling, bemesting, bewerking of droogtegevoeügheid).Eenvergelijkbare classificatie gavenwijvoordegraslandgronden (zomerdepressie, vertrapping, veevoederkwaliteit) (zie o.a. VINK, 1958). Wij hebben over-

FIG. 3 Schets aangevende de verhouding tussen verschillende termen
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wegende bezwaren tegen determ 'capabiliteitsklassen', die ons inziens ongeveer hetzelfdeuitdrukt alsdeterm'geschiktheidsklassen'.Lieverzoudenwijhiervoor bijvoorbeeld de term 'beperkingsklassen' ingevoerd zien. Overigens is het begrip zelf zeker
nadere bestudering waard. In het volgende schema (figuur 3)hebben wij getracht de
verhouding tussen de verschillende termen te schetsen. Daarbij is naast iedere term
zo veelmogelijk een synoniem geplaatst.

II E N K E L E ASPECTEN VAN DE M E T H O D I E K VAN
DE B O D E M G E S C H I K T H E I D S C L A S S I F I C A T I E

1

ALGEMEEN

De geschiktheid van een grond voor een gewas wordt bepaald door:
a de fysieke opbrengst
b de kosten die moeten worden gemaakt om deze opbrengst te verkrijgen
c de oogstzekerheid
d de kwaliteit van het produkt
e de relatieve oppervlakte van de landklassen (het Amerikaanse 'soil pattern', dat
men zou kunnen vertalen door 'kaartbeeld')
f de algemene technische en economische situatie.
Hiervan is f de algemene technische en economische situatie voor een bepaalde
periode(5jaar)teherleidentoteenaantal algemeenlandbouwkundige en economische
constanten (rekengrootheden). Herziening hiervan iswelgeregeld nodig, omdat zowel
de technische situatie (landbouwwerktuigen, planteveredeling), als de economische
situatie (prijzen van produkten en van produktiemiddelen) voortdurend kunnen
veranderen. Dit wordt vooral ernstig, als de onderlinge verhoudingen van deze constanten gaan veranderen. Zolang het algemene niveau iets verschuift, heeft dit voor
de verschillen in geschiktheid geen grote consequenties. Het opstellen en beschrijven
van deze onder f samengevatte punten is een kwestie van overleg met de betrokken
deskundigen. Wij beperken ons verder tot de punten a tot en met e.
Heeft men de algemene technische en economische situatie (f) voor een bepaald
moment genormaliseerd door daarvoor rekengrootheden te kiezen, dan blijft er toch
nog een zeer ingewikkelde situatie over, die gekenschetst wordt door het samenspel
van de vijf andere factoren (a tot en met e). Om dit complex te lijf te gaan, kan men
twee wegen op:
1 gebruik maken van globale methoden, die een schatting geven van het netto-effect
van het samenspel van de vijf factoren.
2 met gedetailleerd kwantitatief onderzoek nagaan wat de werking is van elk van de
vijf factoren op de geschiktheid van een bepaalde grond.
De globale methoden hebben stellig hun voordelen. In de eerste plaats kosten zij
minder tijd en geld dan het gedetailleerde kwantitatieve onderzoek. Bovendien geven
zij een goede mogelijkheid om de bestaande kennis en ervaring zo systematisch
mogelijk uit te buiten. Verder hebben deze methoden, die werken met globale
schattingen ineens van het netto-resultaat, vaak ook wiskundige voordelen boven de
schattingen van onderdelen, die daarna opgeteld worden. In het laatste gevaltelt men

ook de fouten die bij de afzonderlijke schattingen gemaakt zijn bij elkaar op volgens:
(S totaal) 2 = Si 2 + S22 + S32+
Sn2.
Vooral indien de globale schattingen worden uitgevoerd met behulp van rangordemethoden kunnen daarbij zeer interessante resultaten bereikt worden. Dit wordt
gedemonstreerd in hoofdstuk III. Maar ook eenvoudige vergelijking van verkregen
uitkomsten kan zeer goede aanwijzingen geven over bestaande tendensen.
Slechts moet men bedenken dat de bewijskracht van dergelijke eenvoudige vergelijkingen vaak minder groot is dan die van meer geperfectioneerde methoden. Maar
afgezien daarvan is het in het geschiktheidsonderzoek steeds gewenst het materiaal
dat men bestudeert, eerst met globale methoden te bekijken, voordat men de sprong
doet naar meer gedetailleerde kwantitatieve onderzoekingen. Daardoor kunnen veel
teleurstellingen en tijdverlies bij het verdere onderzoek worden voorkomen.
Het nadeel van alle globale methoden is de sterk regionale inslag, die aan de beoordeling van de geschiktheid is verbonden. Men kan wel door rangordemethoden
en dergelijke de subjectieve invloed van de individuele boeren zoveel mogelijk uitsluiten,maar menblijft onwillekeurig onderdeinvloedvanbepaalderegionalenormen.
Deze regionale normen zijn ten dele een gevolg van plaatselijke tradities, maar voor
een belangrijk deel zijn zij ook een gevolg van de relatieve oppervlakte van de landklassen, het 'kaartbeeld' van de streek. Zo zal een streek met veel vochtige gronden
een bepaald bodemtype gauw 'droog' noemen, terwijl een streek met veel lichte
gronden een bepaald bodemtype gauw 'zwaar' zal noemen. Op uiterst globale schaal
kan men deze streeksgewijze verschillen in beoordeling wel ongeveer wegwerken,
zoals dit voor de Nebo-landclassificatie zo veel mogelijk is geschied (VINK, 1958).
Maar voor meer precieze landelijke vergelijkingen blijft dit een groot bezwaar van de
globale methoden.
De kwantitatieve, meer gedetailleerde methoden zijn dan ook om drie redenen onmisbaar:
1 voor een meer exacte landelijke vergelijking
2 voor onderzoek naar dewerkingvan opbrengst, kosten, oogstzekerheid en kwaliteit
per afzonderlijk bodemtype
3 voor onderzoek naar de invloed van de verschillende eigenschappen van ieder
bodemtype op de onder 2 genoemde factoren.
Over dit werk van de kwantitatieve bodemgeschiktheidsclassificatie werd in hoofdstukIreedseenenandergezegd.Inverschillende van dehiernavolgende hoofdstukken
komen enkele aspecten van dit werk naar voren. Van methodische zijde belicht, zijn
daarbij drie aspecten van bijzonder belang:
1 de methoden voor het verzamelen van de gegevens
2 de methoden voor het verwerken van de verzamelde gegevens ('analytische methoden')
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3 de methoden voor het samenvatten tot hanteerbare conclusies ('synthetische methoden').
Over demethoden voorhetverzamelen vandegegevens enwelinhetbijzonder over
het proefplekkenonderzoek, isindelaatstejaren veelervaring opgedaan. Inde hoofdstukken IIIenVworden deze behandeld. Ookdevaak zeer gewenste combinatievan
gewasopname enproefplekkenonderzoek moet genoemd worden. Ditverzamelen van
gegevens vereist veel tijd en werk. Bovendien moet hetwerk in bepaalde perioden
(vooraljulienaugustus) absolute voorrang hebben boven ander werk, inverband met
het rijpen van de gewassen. Het geeft dan dus een arbeidstop, maar deze brengt
bovendien mee datbij eenbestaande formatie ander werk kan stagneren.
De serie werkzaamheden voor een proefplekkenonderzoek kan in de volgende
punten beschreven worden:
1 gewasopname enuitzoeken vandeplekken
2 toestemming vragen aande boeren
3 profielbeschrijvingen enopname van grondwaterstanden
4 taxaties (bij granen)
5 proefoogsten (bijgranen en hakvruchten)
6 enquête entweede serie grondwaterstandswaarnemingen
7 voorlopige samenvatting vande gegevens en vastleggen van de proefplekken op
kaarten.
De 'slechte-plekkenmethode' ( D E BAKKER, 1950) kan daarbij soms ook goede
resultaten opleveren. Deze methode isechter voor gebruik indeakkerbouw tewisselvalligomdaarop een geheel onderzoek tebaseren. Ditintegenstelling tothetgebruik
bij deoverjarige gewassen enmisschien ookbijhetgrasland.
De methoden voor het verwerken vande verzamelde gegevens verkeren binnen de
Stichting voor Bodemkartering nog ineenstadium vanontwikkeling. Indekomende
jaren zalhieraan, mede inverband metdegrotere hoeveelheid beschikbare gegevens,
veel meer tijd moeten worden besteed. Totnu toezijn wijnogniet verder gekomen
dan enkele berekeningen van standaardafwijkingen en van correlaties. In de toekomst zullen daarnaast voor analysen van de ingewikkelde complexen, welke door
ons bestudeerd worden, o.a.in aanmerking komen:
polyfactoranalyse (zie o.a. SONNEVELD, 1958)

multipele regressie-analyse
factoranalyse.
Hoe gewenst hettoepassen vandergelijke 'analytische methoden' is,blijkt o.a.uitde
door VAN HEUVELN aangedragen gegevens (hoofdstuk IV).
Daarnaast worden reeds nu meer 'synthetische methoden' beproefd. De belangrijkste daarvan isophet ogenblik het systeem vanproefbegrotingen voor het landelijke
classificatieraam, zoals vermeld in hoofdstuk I.Debetekenis vandegeschiktheid van

degrondenisalleenweertegevendoorhetonderlingesamenspelvandevijfgenoemde
factoren. Wij zullen daarom voor het bodemgeschiktheidsonderzoek steeds moeten
zorgen dat analyse en synthese hand in hand gaan.
Tot slotvan dezeparagraaf nogeenenkelwoord overdebetekenisvanderelatieve
oppervlakte van delandklassen. In Amerikaansepublikaties (zieo.a. KELLOGG,1941)
wordtditaangeduidmet 'soilpattern' wathetbestovereenkomtmetde Nederlandse
term'kaartbeeld'.Debetekenisvanhetbeelddatdebodemkaartvertoont,dusvande
onderlingeliggingvandebodemtypenvoordelandbouw,iseennogweinigbestudeerd
facet. Tochishetvanuitermategroot belangvoor dewaarderingvandegronden.In
het bijzonder geldt dit natuurlijk voor gronden die grote verschillen in geschiktheid
vertonen, dushet 'kaartbeeld' van debodemgeschiktheidskaart.
Bijeenonderzoekdatin 1954plaatsvondinenkeleZuidhollandse droogmakerijen,
bleek reeds het grote belang van deze factor. Een kleine oppervlakte slechte kattekleigrond in een bedrijf dat overigens bestaat uit goede kalkrijke kleigrond, wordt
totaal anders gewaardeerd dan een grote oppervlakte kattekleigrond van overigens
gelijke hoedanigheid. Ook in de stroomruggronden van de rivierklei is dit een zeer
wezenlijk verschijnsel. Hier is het de op vele percelen voorkomende heterogeniteit
(heibanen,resp.grondenmeteenstorendeondergrond,middentussengoedestroomruggronden), die maakt dat ook de beste bodemtypen in hetrivierkleigebiedvaak
toch minder geschikt zijn voor sommige teelten dan overeenkomstige profielen in
anderebodemkundigelandschappen.Soortgelijkeverschijnselendoenzichvoorbijde
bedrijven met veel plaatgronden in het Nieuwland-landschap van dejonge zeeklei.
Daarbijmoetookbedachtwordendattengevolgevandegrilligeligging,tezamenmet
zeergoedegronden,heteffect vandeplaatgrondenindepraktijk somsminderernstig
isdan uit de proefoogstcijfers blijkt (vergelijk hoofdstuk V).
Ook de verschillen in bedrijfstype in verschillende streken kunnen vaak uit het
kaartbeeld verklaard worden.Zoishetbegrijpelijk dat de GelderseValleimetongeveer 70%vochtigegronden een meer op veeteelt gericht gemengd bedrijf vertoont,
terwijl debedrijven in Venray met gemiddeld± 30%vochtige gronden zichvanzelfsprekend meer op deakkerbouw hebbentoegelegd (VINK, 1957).Ook deverschillen
in bedrijfstype op sommige kleigronden in Groningen en Friesland kunnen waarschijnlijk voor eengroot deeluit dit kaartbeeeld verklaardworden.
Een dergelijk verschijnsel werd reedsjaren geleden zeer goed beschreven door KELLOGG (1941) in
een ook overigens zeer leesbaar artikel. Hij kiest hiervoor een voorbeeld van twee bedrijven, naast
elkaar gelegen, die vrijwel dezelfde bodemtypen hebben, waarbij echter alleen op boerderij B ook
nog een kleine oppervlakte van een ander, zeer produktief, bodemtype (1 = Huntington silt loam)
voorkomt. Ten gevolge hiervan kan het gehelebodemgebruik op boerderij Bbeter ingericht worden
dan op boerderij A (zie figuur 4). Hij schrijft hierover:
'Thesetwoadjoining hypotheticalfarms in the ridge-valley region of the Southeast, of about 140
acres each, consisting chiefly of relatively poor soils, illustrate the influence of a small area of one
particular soiltype on the use of others in the farm unit. The growingseason isa little too short for
cotton. Since the rainfall is high and is characterized by sudden showers, run-off and erosion are
serious on sloping lands not well covered with vegetation.
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FIG. 4 Invloed van één bepaald bodemtype op het gehele bodemgebruik van een bedrijf (naar
Kellogg, Climate and Soil, 1941)

Legenda /Legend
Bodemtypen / Soit types
I
Huntington silt loam. Zeer vruchtbare tamelijk vlakke riviergrond. Ofschoon deze grond soms gedurende korte
perioden onder water staat, is hij gemakkelijk te bewerken. Er bestaat weinig gevaar voor erosie en de grond is
weinig droogtegevoelig voor de gewassen.
Huntington silt loam. Highly fertile soil of nearly level stream bottoms. Although occasionally subject to overflow
for shortperiods, easy to till and there islittle hazardfrom erosion. Cropssuffer littlefrom drought on this soil.
II
Clarksville cherty silt loam. Relatief minder vruchtbare grond met voor de gewassen een goed fysisch milieu. Deze
grond wordt aangetroffen op golvende of zwak hellende terreinen en is 'cherty' en zwak stenig en betrekkelijk gemakkelijk bewerkbaar. Het erosiegevaar is hier groter dan op type 1, zodat hiertegen maatregelen genomen dienen
te worden.
Clarksville cherty silt loam. Soil with a good physical conditionfor crops, but relatively low infertility, chertyand
slightly stony, andfound on undulating,orgently slopingsurfaces.It iscomparativelyeasy to till. Thereismore hazard
from erosionthanonsoil type I. As a matter offact onemustprovide againstthishazard.
III
Fullerton silt loam, 'rolling' fase. Tamelijk vruchtbare grond met een goed fysisch milieu voor de gewassen, maar
zwak stenig en gelegen op steile hellingen. Aan de erosiebestrijding moet veel aandacht geschonken worden.
Fullerton silt loam, rollingphase. Moderately fertile soil with good physical conditionfor crops, but slightly stony
andonsteepslopes.Greatcarehastobetaken to avoiderosion.
IV
Fullerton cherty loam, 'hilly' fase. Tamelijk stenige, sterk hellende, relatief minder vruchtbare grond met een vrij
goed fysisch milieu. Het erosiegevaar op deze grond is groot.
Fullerton cherty loam, hilly phase. Soil withfair physical condition, quite stony, strongly sloping, and relatively low
infertility. The hazardfrom erosion is great.
V
Clarksville stonyloam, 'steep' fase. Zeer stenige en sterk hellende grond. Alleen geschikt voor bos.
Clarksvillestony loam,steepphase. Soil sostony andsteeply slopingthat onlyforest treescanbegrown.
Gewassen / Crops
7. bos
trees
1. tuin
garden
8. Japanse klaver
lespedeze
2. hooiland (kunst-)
mixed hay
orchard
9. boomgaard
3. tabak
tobacco
10. mais
corn
4. haver
oats
11. bodemgrenzen en symbolen
soil boundaries and symbols
5. tarwe
wheat
12.
omheining
fence
6. grasland
grass

FIG. 4 Influenceofoneparticularsoiltypeonthelanduseasawholeof onefarm unit
A system of farming that will support a family and conserve the soil must include livestock and
somecash crop. Thisismuch more easily arranged on farm Bthan on farm Abecause of the small
area of soil on Bhighly productive for corn. Sufficient corn can be grown on farm Bon soil no.1
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so that soil no. 2 can be used for tobacco, small grains and legumes, soil no. 3for pasture, and soil
no. 4 for forestry. Since there is no soil highly productive for corn on farm A, soil no. 3 must be
used partly for corn or other feed crops and soil no. 4for pasture, with rather difficult management
practices required in both instances. Soilno. 5cannot beused for crops or pasture under any known
system of management that would be practical'.

2

D E GROTE S P R E I D I N G VAN DE OPBRENGSTEN PER BODEMTYPE

Bij dein devolgendehoofdstukken weergegevenkwantitatieveresultateniseenvande
eerste dingen die sterk opvallen, de spreiding van de opbrengsten. Deze spreiding
wordt veroorzaakt door:
1 klimatologischeverschillen
2 spreiding binnen het bodemtype
3 behandeling door de boer.
De grote spreiding van de opbrengsten per bodemtype, diein ons onderzoek ook
bij goede boeren regelmatig voorkomt, zullen wij in de toekomst steeds weer als
gegeven moeten aanvaarden. Dit heeft belangrijke consequenties voor ons bodemgeschiktheidsonderzoek en voor de te maken bodemgeschiktheidsclassificaties. Wij
zullenonsdaaromookindetoekomstverdermoetentoeleggenopdebestuderingvan
deze spreiding en van deinvloeden waardoor deze veroorzaakt wordt.
De opbrengstspreiding die veroorzaakt wordt door klimatologische verschillen, is
ten dele een gevolg van dejaarlijkse wisselvalligheid van de weersomstandigheden:
de afwisseling van natte en drogejaren, van koude en nattejaren en dergelijke. Wij
zullendezevoornamelijk totuitdrukkingmoetenbrengenindefactor oogstzekerheid.
Deze factor kan vaak de meest wezenlijke karakteristiek zijn voor een bodemtype
(VINK, 1956)(zieook tabel 1).
Dekansophetvoorkomenvandrogeennattejarenendergelijkeisvoorditonderzoek een belangrijk gegeven. Hierover weten wij nog te weinig. Wij zullen moeten
trachten hierover in samenwerking met klimatologen en andere deskundigen iets
meertewetentekomen (zieooktabel 2).Deandere oorzaak: plaatselijke verschillen
in weersgesteldheid in een bepaald jaar, zou vooral nagegaan moeten worden door
hetplaatsenvanenkeleregenmeters in onze onderzoeksgebieden. In Noord-Limburg
isditin 1958voor het eerst geschied. Ook hierbij moetgerekendworden opplaatselijke verschillen in het aantal droge, resp.nattejaren enz.(Zie ook depublikatie van
A. SONNEVELD(1958)).Intabel2gevenwij een overzichtvan enkelegegevensdiewij
vonden in deLandbouwgids 1958.Dezewerden nog aangevuld meteen opgaveover
1958en 1959diewij rechtstreeks van het KNMI ontvingen.
Deopbrengstspreiding, dieveroorzaaktwordtdoorspreidingbinnenhetbodemtype,
is ten dele een gevolg van de verschillen in grondwaterstand die binnen eenzelfde
bodemtype voorkomen en ten dele een gevolg van verschillen in het bodemprofiel
zelf.Beide kunnen door nauwkeurige waarnemingen aan de proefplekken geconsta12

TABEL 1 Voorbeeld voor een schatting van de oogstzekerheid en gevoeligheid bij rogge
(onderzoek PAPE, Venray, 1951/1953).
Percentage der opbrengsten diebeschouwd worden als 'goed' (meer dan 3200kg/ha/jaar), 'normaal'
(2500-3200 kg/ha/jaar) en 'slecht' (minder dan 2500 kg/ha/jaar), gemiddeld over 1951/1953
Bodemeenheid
Soilunit
Code
Code

Roepnaam
Callname

Percentage der opbrengsten
Percentage ofyields
'goed'
'good'

'normaal'
'normal'

'slecht'
'poor'

27

57

16

O

Lemigoudbouwland(hoog-middelhoog)
Deephumicloamysandysoil(high-mediumhigh)

B

Zwaklemigoudbouwland (hoog-middelhoog)
Deephumicslightly loamysandysoil(highmedium high)

6

71

23

H

Zwak lemige ontginningsgrond (hoog)
Slightly loamyreclamation soil(high)

8

37

55

M

Zwak lemige ontginningsgrond (middelhoog)
Slightlyloamyreclamationsoil(mediumhigh)

13

66

21

L

Zwak lemige ontginningsgrond (laag)
Slightly loamyreclamation soil (low)

33

50

17

A

Lemige ontginningsgrond (middelhoog)
Loamy reclamation soil(mediumhigh)

29

47

24

S

Droog stuifzand
Dryblownedsand

3

42

55

TABLE 1 Examplefor an estimate of the cropsecurityand susceptibility withryeif'research PAPE,
Venray, 1951/1953)
Percentageofyieldsconsidered'good' (morethan 3200kg/ha/year), 'normal' (2500-3000 kg/ha/year)
and'poor' (less than2500kg/ha/year (averagedduring the period 195111953

teerd worden. Er moeten daarom op iedere proefplek ten minste twee grondwaterstandmetingen perjaar (zomer- en wintergrondwaterstand) worden gedaan. Verder
iseennauwkeurigeprofielbeschrijving opiedereproefplek noodzakelijk. Somsmoeten
dit erzelfsmeerzijn, zoalsblijkt uit hoofdstuk V.
Door deze waarnemingen kan men voor onderzoeksdoeleinden 'kleinere' bodemtypen formeren, waarbinnen de landbouwkundige spreiding kleiner blijkt te zijn.
Voor de bestaande bodemkaarten blijft men echter met de gegeven spreiding zitten.
Deze zal ook voor de toekomstige karteringen, op grond van de landschappelijke
eigenaardigheden en de karteringstechnische mogelijkheden, tot op zekere hoogte
blijven bestaan. Het laatste is natuurlijk sterk afhankelijk van de schaal van de te
makenbodemkaarten. Maariniedergevalkrijgt menopdezewijzeveelgegevens,die
vannut kunnenzijn bijhet kiezenvangrenzenvoordelagereniveausvandebodemclassificatie envoor het opstellen van dekaartlegenda's.
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TABEL 2 Overzicht van de meteorologische gegevens sinds 1864 (Landbouwgids 1958, KNMI)
A. Temperatuur en neerslag in de winters sinds 1864 in % van het totaal aantal winters, tussen
haakjes het aantal gevallen
A. Temperature andprecipitationin the winters since 1864in %of the total numberof winters, in
bracketsthenumbers ofcases

zeer zacht
very mild

zacht
mild

Temperatuur
Temperature
normaal
normal

Zeer nat
Very wet

5(5)

7(7)

3(3)

Nat
Wet

2(2)

7(7)

11 (10)

3(3)

Normaal
Normal

4(4)

12(11)

18(16)

5(5)

2(2)

41(38)

Droog
Dry

—

3(3)

6(6)

4(4)

KD

14 (14)

Zeer droog
Very dry

—

—

3(3)

Kl)

3(3)

7(7)

H (H)

29(28)

41(38)

13(13)

6(6)

100(96)

Neerslag
Precipitation

Temp. totaal
Totaltemp.

koud
cold

zeer koud
very cold

Neerslag
totaal
Total
precipitation

—

—

15(15)

—

23(22)

B. Temperatuur en neerslag in de zomers sinds 1864
B. Temperature andprecipitationinthe summerssince 1864

zeer koud
very cold

koud
cold

Temperatuur
Temperature
normaal
normal

KD

4(4)

3(3)

2(2)

—

10 (10)

—

6(6)

12(11)

5(5)

—

23(22)

Normaal
Normal

KD

7(7)

18(17)

14(13)

—

40(38)

Droog
Dry

(1)1

2(2)

4(4)

9(8)

KD

17(16)

—

—

4(4)

3(3)

3(3)

10 (10)

3(3)

19(19)

41(39)

33(31)

4(4)

100 (96)

Neerslag
Precipitation
Zeer nat
Very wet
Nat
Wet

Zeer droog
Very dry
Temp. totaal
Totaltemp.
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warm
warm

zeer warm
very warm

Neerslag
totaal
Total
Precipitation

(vervolg tabel 2)

C. Typen van zomers en winters van 1948-1959
(N.B. Onder winter 1959 wordt verstaan de winter 1958/1959)
C. Kindsof summersandwinters intheperiod1948-1959
(Note: the winterof 1959 shouldbeunderstood tobethe winter 1958/1959)
Winter / Winter
Temperatuur
Temperature

Neerslag
Precipitation

Zomer / Summer
Jaar / Year

Temperatuur
Temperature

Neerslag
Precipitation

Zeer zacht
Very mild

zeernat
very wet

1948

normaal
normal

nat
wet

Zacht
Mild

droog
dry

1949

normaal
normal

zeer droog
very dry

Zacht
Mild

zeernat
very wet

1950

warm
warm

nat
wet

Normaal
Normal

zeernat
very wet

1951

normaal
normal

normaal
normal

Zacht
Mild

nat
wet

1952

normaal
normal

nat
wet

Normaal
Normal

normaal
normal

1953

normaal
normal

nat
wet

Normaal
Normal

normaal
normal

1954

zeernat
very wet

Normaal
Normal

nat
wet

1955

koud
cold
warm
warm

Koud
Cold

nat
wet

1956

zeernat
very wet

Tjeei zacht
Very mild

nat
wet

1957

zeer koud
very cold
normaal
normal

nat
wet

Normaal
Normal

zeernat
very wet

1958

normaal
normal

nat
wet

Normaal
Normal

nat
wet

1959

zeer warm
very warm

zeer droog
very dry

zeer droog
very dry

TABLE 2 General view of the meteorological datasince 1864

De opbrengstspreiding dieeengevolgisvandebehandeling door deboer, staat in
onverbrekelijk verbandmetdewijzewaaropde groeivan degewasseninhet landbouwbedrijf tot stand komt. Voordeproduktievan ieder gewasiseen belangrijke
hoeveelheid kostenenmoeitenodig.Totopzekerehoogteishet zodatbijhogere
opbrengsten binnen eenzelfde bodemtype ookgrotere moeite en kosten behoren,
waaronder danook gerekenddekeuzevanhetmeestgeschikte rasvaneenbepaald
gewas opeen bepaald bodemtype.Tendeleisdespreidingechter eengevolg van
toevalligeomstandigheden.
Indeeersteplaatsmoetnagegaanwordenofdeopbrengstspreidingeengevolgkan
zijnvanrasverschillenbinnenhetgewas.Bijsommigegewassenishiervanindelaatste
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jaren weinig sprake, zoalsbij zomertarwe (tot dusverre altijd Peko), of rogge(steeds
Petkuser, in Noord-Limburg soms een enkel perceel Heerdtvelder), maar bij andere
gewassen (haver, wintertarwe) zou dit een rol kunnen spelen, ook alhebbenwij hiervan tijdens onze onderzoekingen nog geen duidelijke cijfers gevonden. Zo blijkt het
wintertarwerasLovink oprivierleemgronden inNoord-Limburgindeafgelopenjaren
niet minder geproduceerd te hebben dan diverse modernere rassen. Op de betere
tarwegronden van de jonge zeeklei is de spreiding ten gevolge van rasverschillen
vermoedelijk groter.
Vervolgens komen wij op dekosten,die deboer besteed heeft om de opbrengst te
verkrijgen. Deze kosten spelen een zeer belangrijke rol bij de landelijke vergelijking
vanopbrengsten opdeverschillendebodemtypen zoalsblijkt uitde proefbegrotingen.
Wij beschouwen dezekosten dan ook alseen belangrijke factor in hetgeschiktheidsonderzoek. Maar ook de spreiding binnen het bodemtype kan in sommige gevallen
wellicht verklaard worden uit de aangewende kosten (grondbewerking, onkruidbestrijding, bemesting, ziektebestrijding). Op dit punt kan deenquête diebij hetproefplekonderzoek behoort, vele waardevolle gegevens opleveren. Men moet er daarbij
ook op verdacht zijn dat er zichgevallen kunnen voordoen, waarbij ogenschijnlijke
opbrengstverschillen tussen twee bodemtypen misschien te herleiden zijn totzuivere
kostenverschillen (systematische verschillen inbehandeling).
Ten slotte blijft er demoeiteenkennis die de boer aan deverbouw van het gewas
moetbestedenzonderdatditinbepaaldekostentotuitdrukkingkomt.Ditisveelmeer
eenkwestievanaanlegenkennisvanzaken, ookvanervaringenvaneengoededosis
geluk. De hierdoor veroorzaakte spreiding kan zeer groot zijn, ook indien menzich
beperkt tot de groep 'goede boeren'. De spreiding in opbrengsten is in dit opzicht
echter ook afhankelijk van deaard van het bodemtype. Wij spreken hier dan vande
gevoeligheid van de grond. Deze moet geschat worden op dezelfde manier als de
oogstzekerheid (zietabel 1). Bij vergelijking van de tabellen 1en 2 zou men zelfs
kunnen zeggen dat tabel 1nog meer de gevoeligheid dan de oogstzekerheid van de
betreffende bodemtypen inVenray weergeeft.
Iniedergevalblijft onswaarnemingsmateriaal, ooknaeventuelecorrectieopenkele
van degenoemde factoren, behept met een grote spreiding. Dit geldt voor debrutoopbrengsten in kg/ha, maar daardoor ook voor de daaruit te berekenen netto-opbrengsten en zelfs voor de laatste in nog sterkere mate volgens de formule Sv2 =
Si2 + S22.
Ditbetekent datwijpergewasalleengrote verschillen kunnen aantonen. Het nagaan
van detail-verschillen tussen de bodemtypen door waarnemingen aan een bepaald
gewas heeft in het algemeen dus weinig zin. Dit komt overeen met de ervaring die
zowelinBelgiëalsinNederlandreedsinvroegerjarenmethet proefplekkenonderzoek
is opgedaan. Wij zullen ons er dus bij de akkerbouw mee tevreden moeten stellen,
indien per gewasoverhet geheletraject van deNederlandse gronden gemiddeld over
een aantaljaren een aantal van drie tot vijfopbrengstcategorieën met redelijke zeker16

FIG. 5 Opbrengstcategorieën van enkele gewassen op verschillende bodemtypen

Opbrengst
Yield
kg/ha
4700

R = rogge/rye
M = mengteelt / mixedcrops
T = tarwe/ wheat

A = aardappelen (bintje) /potatoes
S = suikerbieten /sugar beets
V = voederbieten /mangolds

FIG. 5 Yieldcategories of somecrops on various soiltypes
FIG. 6 Grenzen, die tussen verschillende bodemtypen kunnen worden aangebracht op grond van
de voorlopige opbrengstgegevens

Bodemtyp« ,
Soil Typ»
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,
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hogere opbrengst rechts van de grens
higheryield to therightofline
hogere opbrengst links van de grens
higheryield to theleft ofline
R = roggeIrye
M = mengteelt/ mixedcrops
T = tarwe/ wheat

A = aardappelen (bintje) Ipotatoes
S = suikerbieten / sugarbeets
V = voederbieten /mangolds

FIG. 6 Division lives between various soiltypesbasedonpreliminaryyielddata

heidkan wordenvastgesteld. Ietsdergelijks isweergegeveninfiguur5,die is opgezet
aan de hand van voorlopige uitkomsten van het bedrijfsonderzoek.
Dezeopbrengstcategorieëndienendanhunnormenteontlenenaandatgene,wat bij
zoveelmogelijk optimalebehandelingaankostenenmoeiteopgebrachtmoetworden.
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Dezehoeveelheid kosten enmoeite kan dan per bodemtype verschillend zijn, aangezien de optimale behandeling van de verschillende bodemtypen niet dezelfde is. Op
deze wijze krijgen wij dus, landelijk gezien, per gewas een aantal (3-5) opbrengstniveaus, waarbinnen enkele kostenniveaus (ongeveer 2 à 3?). Bovendien zullen de
bodemtypen vaak naar degrootte enaardvandeopbrengstspreiding(oogstzekerheid,
gevoeligheid) onderscheiden kunnen worden. Verder speelt de kwaliteit van het geoogsteproduktsomseenzeerbelangrijke rol(vlas,consumptie-aardappelen), zodatin
bepaalde gevallen ook daarop nogeen onderscheiding mogelijk is.
Ook bij een klein aantal opbrengstcategorieën kan zodoende het totaal aantal
onderscheidingen voor ééngewasbinnen het geheleareaal van deNederlandse grondennogwelvrijgrootzijn. Hetgaaterdan omdeindetoekomst teverrichten onderzoekingenzodanigoptezetten dateenzogroot mogelijk aantalvandeteverwachten
onderscheidingen in het onderzoek wordt betrokken. Wijzullenmetanderewoorden
ons moeten richten op het opzoeken van de grenzen van de te verwachten onderscheidingen.
Het geschiktheidsonderzoek in de akkerbouw zal zichbovendien zoveel mogelijk
moetenrichten opallegewassendievoordevruchtwisselingeenbelangrijke betekenis
hebben. Want er zijn veel meer landbouwkundig belangrijke bodemverschillen dan
uit het onderzoek aan één gewas zou kunnen blijken. Daarom hebben wij ook al
vanaf het begin van ons onderzoek gewezen op het grote belang van het bestuderen
van degehele vruchtwisseling.
Juist door het bestuderen van verschillende gewassen uit devruchtwisseling komt
eengroteraantalgrenzennaarvoren.Ditblijkt ookuitfiguur 5.Onderaan deze figuur
staandebodemtypengenummerd (1t/m 11,21en23).Menziethierbij datdebodemtypen bij ieder gewastelkensanders samengevoegd zijn. Infiguur6hebben wijweergegeven welkegrenzen op grond van deze voorlopige resultaten aangebracht zouden
kunnen worden tussen debodemtypen vanfiguur5.
Nietallegrenzenuitfiguur5 zijn opfiguur6 aangegeven.Tochzietmen,dattussen
alle hier weergegeven bodemtypen een of meer landbouwkundig belangrijke grenzen
(grenzen tussen opbrengstcategorieën) voorkomen.
Deze blik op de aard van de verschillen in geschiktheid van de gronden zal in de
toekomst steeds meer richting moeten geven aan de opzet van onze onderzoekingen.
Daarbij zou men zich met name een taakverdeling kunnen denken tussen hetproefplekkenonderzoek en het bedrijfsonderzoek. Het proefplekkenonderzoek zou zich
dan meer speciaalmoeten richten ophettoetsen van grenzen,overhetbestaan waarvan min of meer sprekende aanwijzingen bestaan. Het bedrijfsonderzoek is meer
geschikt om het niveau van de opbrengsten op een bepaald bodemtype na te gaan,
waardoor het betreffende bodemtype voor de verschillende gewassen in de meest
passende opbrengst-kostencategorieën geplaatst kan worden.Tenslottezal,juist voor
het toetsen van bepaalde grenzen, ook het aanleggen van speciale proefvelden in de
toekomststeedsmeernoodzakelijk worden.Bepaaldegrenzenzullennamelijk, wegens
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het ontbreken van een gewas in de praktijk, of althans het niet voorkomen op voldoende grote schaal op eenbepaald bodemtype, niet tetoetsen zijn met proefplekkenonderzoek. Het ontbreken of schaars voorkomen van een gewas kan een gevolg zijn
vanmindere geschiktheidvanhetbodemtype. Maar het gewaskaninbepaalde gevallen
ook afwezig zijn, omdat de relatieve geschiktheid voor een ander gewas groter is
(PONS, 1959) of omdat het in het bedrijfstype in het geheel niet past.
Deze betere opzet van het onderzoek zal hand in hand kunnen gaan met het werk
voor de kaartbladenkartering. Voor het geven van geschiktheidsnormen zal bij de
beoordelingsschaal voor de kaartbladenkartering gewerkt worden met opbrengstkostencategorieën, dieovereenkomen met devoorlopige gegevensuithet kwantitatieve
geschiktheidsonderzoek. In deze geschiktheidsclassificatie voor de kaartbladenkartering zal tot op zekere hoogte een synthese mogelijk zijn van de beschrijvende bodemgeschiktheidsclassificatie en de kwantitatieve bodemgeschiktheidsclassificatie.

3

GRASLAND

In hoofdstuk VI komen verschillende aspecten van het bodemgeschiktheidsonderzoek voor grasland aan de orde. Dit is een terrein, waaraan in het kader van de Stichtingvoor Bodemkartering nogte weinig aandacht isbesteed. Een oud onderzoek in de
Vijfheerenlanden ( D E BOER EN PONS, 1960) is thans gepubliceerd. Ook SONNEVELD
(1958) heeft een aantal belangrijke gegevens verzameld. Wij wezen er reeds op dat in
de komendejaren op dit gebied nog veel meer werk verricht zal moeten worden.
Als voorlopige conclusie uit de thans beschikbare gegevens kan men zeggen dat
wel gebleken is dat er belangrijke verbanden bestaan tussen enerzijds bodemtype en
bodemstructuur en anderzijds de vochtvariantenvanhet grasland. Ook onderzoek van
FERRARI C.S. (1957) gaf belangrijke aanwijzingen in deze richting. Verder staat wel
vast dat er een belangrijke correlatie bestaat, zowel van genoemde bodemeigenschappen als van de vochtvariant, met de grasopbrengsten, gemeten in proefplekken met
kooien.
Verder is er geconstateerd dat er zeer belangrijke verbanden bestaan tussen de
bodemeigenschappen en de 'vertrappingsgraad' van het grasland. Deze is een maat
voor de gevoeligheid van de zode bij beweiding. De verhouding tussen de brutoopbrengst aan gras en de hoeveelheid gras die werkelijk door het vee gegeten wordt,
staat hiermee in direct verband. Aangezien deze kan variëren tussen ongeveer 5% en
30%van de bruto grasproduktie, is dit ook een zeer belangrijk gegeven.
De verzorgingsgraadvan het grasland is in principe een variabele, die onfhankelijk
is van het bodemtype. Vaak zijn deze beide echter via de denkwijze van de boer
gecorreleerd. Op verschillende bodemtypen lijkt namelijk het verzorgingsoptimum
verschillend te zijn. In hoeverre hiervan in de toekomst voor het geschiktheidsonderzoek gebruik gemaakt zal worden, moet nog nagegaan worden.
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Ten slotte iser het moeilijke vraagstuk van de veevoederkwaliteit, waarover wij
vroegerreedsschreven (VINK, 1958).Ook opdit punt zalnogveelonderzoek moeten
wordenverricht. Maar ookhierverwachtenwijuiteindelijk eeninteressante mogelijkheid om de landbouwkundige betekenis van bodemverschillen nader aan te duiden.
Misschienzalhiereensamenwerkingmethetdierfysiologisch onderzoektotresultaten
leiden.
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Ill B O D E M G E S C H I K T H E I D S O N D E R Z O E K EN
G E S C H I K T H E I D S C L A S S I F I C A T I E IN DE
PROVINCIE GRONINGEN

1

INLEIDING

In de provincie Groningen zijn de laatstejaren enkele globale bodemgeschiktheidskaarten van het Groninger kleigebied samengesteld. Meer gedetailleerde kaarten zijn
gemaakt van het Dollardgebied en van de Oude Veenkoloniën. De globale kaarten
zijn van de Nebo-kaart (schaal 1:200000) afgeleid; de meer gedetailleerde van
bodemkaarten op schaal 1: 25000en 1:10000.
De vervaardiging van de bodemgeschiktheidskaarten vond plaats na voorafgaand
bodemgeschiktheidsonderzoek. Dit is noodzakelijk voor het opstellen van eengoede
geschiktheidsclassificatie. Hiermede kan dan debodemgeschiktheidskaart op een vrij
eenvoudige wijze van debodemkaart worden afgeleid.
Niet in alle gebieden vond het geschiktheidsonderzoek op dezelfde wijze plaats.
De gedetailleerdheid van dit onderzoek hing samen met de schaal van de bodemkaart. In de regel werd het onderzoek verricht in samenwerking met andere deskundigen.

2

BODEMGESCHIKTHEIDSONDERZOEK

Uit de praktijk is bekend dat de eisen die de verschillende gewassen aan het profiel
stellen, sterk uiteenlopen. Helaas is nog veel te weinig onderzoek naar de relatie
bodem - plant verricht. Daardoor ishet niet altijd mogelijk uit deprofielbouw af te
leiden voor welke gewassen de grond geschikt is en het indelen van de bodemeenheden opgrond vanprofielkenmerken in geschiktheidsklassen levert dan ook bezwaren op.
De tot dusverre bekende methoden van geschiktheidsonderzoek (opbrengstbepalingen, beste-bedrijvenmethode, slechte-plekkenmethode) zijn niet onder alle omstandigheden hanteerbaar.
Bijhet geschiktheidsonderzoek in Groningen zijn daaromten behoevevan globaal
samen te stellen kaarten tevens praktijkgegevens verzameld via de Rijkslandbouwen Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Op basis van deze gegevens zijn de bodemeenheden ingedeeld in klassen, waardoor de geschiktheidskaart op vrij eenvoudige
wijze van de bodemkaart kon worden afgeleid. Bij de opstelling van de classificatie
zijn extreme cijfers zoveel mogelijk verwaarloosd. Er is nl. van uitgegaan dat de
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ontwatering, de bemestings- en verzorgingstoestand van de grond overal in orde zijn
en bij het lezen van de geschiktheidskaart dient men hiermee dan ook rekening te
houden.
Voor meer gedetailleerd onderzoek is in de laatste jaren voor het Dollardgebied de
zgn. rangorde-methode ontwikkeld. Aangezien de methodiek van dit onderzoek uitvoerig wordt behandeld in een onlangs verschenen publikatie (DE SMET, 1962) volgt
hier slechts een korte uiteenzetting. Het principe van dezemethode komt hierop neer,
dat de op een bodemkaart voorkomende eenheden in een bepaalde volgorde worden
gerangschikt metbetrekking tot degeschiktheid van degrondvoor deteeltvan diverse
gewassen. De geschiktheden voor de verschillende teelten worden o.a. bepaald uit
opbrengstgegevens, bemestingscijfers, vruchtopvolgingen, grondbewerkingen. De
rangschikking kan pas op een verantwoorde wijze geschieden wanneer men over
voldoende praktijkgegevens beschikt. Uit de rangschikking laten de bodemeenheden
zich gemakkelijk indelen in klassen. De bodemgeschiktheidskaart kan op deze wijze
van de bodemkaart worden afgeleid.
Een iets gewijzigde rangorde-methode is op het ogenblik voor een gedeelte van de
Oude Veenkoloniën in gebruik. Deze methode berust minder op praktijkgegevens,
maar meer op proefveldgegevens. Aangezien dit onderzoek nog niet is afgesloten, zal
ook hier niet verder over worden uitgeweid.

3

V O O R B E E L D E N VAN G E S C H I K T H E I D S C L A S S I F I C A T I E
IN DE P R O V I N C I E G R O N I N G E N

Als eerste resultaat van een globaal bodemgeschiktheidsonderzoek kan worden genoemd de destijds door ons samengestelde bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw
van het Groninger kleigebied (DE SMET, 1957).
Aan de rayonassistenten van het Groninger kleigebied werden ten behoeve van het
bodemgeschiktheidsonderzoek velegegevens gevraagd over deteeltmogelijkheden van
de landbouwgewassen op de diverse bodemeenheden. Aan de hand hiervan werden
de bodemeenheden voorlopig ingedeeld. Nadat deze indeling ter kritiek was voorgelegd aan de rayonassistenten en andere deskundigen, werd na het aanbrengen van
enkele wijzigingen de indeling vastgesteld. Met behulp van deze vaste indeling werd
de geschiktheidskaart van de bodemkaart afgeleid. Aangezien de Nebo-kaart bij dit
onderzoek als grondslag heeft gediend, is de aldus ontstane kaart vrij globaal.
Een tweede onderzoek betrof de geschiktheid van de bodem voor de tuinbouw in
noord-Groningen ( D E SMET EN WAGENAAR, 1959). De assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst voor Groningen verschaften de verschillende gegevens. De
grondslag voor de tuinbouwkundige indeling van de diverse gronden waren weer de
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verschillen in profielbouw en de eisen, die verschillende tuinbouwgewassen aan het
profielstellen.Uitdezegegevenskondevrijglobalegeschiktheidskaartvoortuinbouw
van debodemkaart worden afgeleid.
Onderzoekingenvolgensderangorde-methodenaardebodemgeschiktheidvoorakkerbouwzijningesteldinhetDollardgebiedendeOudeVeenkoloniën.Vandezegebieden
zijn vrij gedetailleerde bodemkaarten voorhanden. Met deze kaarten als grondslag
was het dan ook mogelijk vrij gedetailleerde bodemgeschiktheidskaarten samen te
stellen. Deresultaten van het vrij uitgebreide onderzoek van het Dollardgebied wordenin een aparte publikatie behandeld (DE SMET, 1962).Het onderzoek van eengedeelte van de Oude Veenkoloniën zal na afsluiting van deze publikaties eveneens
wordengepubliceerd.Alsvoorbeeld vaneenonderzoekvolgensde rangorde-methode
zullenwehiervolstaanmetdebesprekingvandeuitkomsten vaneenbepaaldgedeelte
vanhetDollardgebied, nl.eendeelvan degemeenteBeerta.

Bodemgeschiktheidskaart van de gemeente Beerta
Bijlage 1 is de bodemkaart van Beerta, die in een iets vereenvoudigde vorm is overgenomenvandebodemkaartvanhetDollardgebied(DESMET,1962).Delegendabevat
14onderscheidingen. Voor de betekenis van de verschillende bodemkundige termen
wordt verwezen naar de desbetreffende literatuur. De onderscheiden kaarteenheden
(no.'s 1 t/m 14) zijn landbouwkundig gesproken zeer belangrijk. Bij onderscheiding
1ishet eventueelvoorkomen van keileemin deondergrond vangrotebetekenis.Het
voorkomen van een keileemondergrond is door de toevoeging o aangegeven. Om
dezelfde redenen zijn gronden met een overslagdek (ontstaan tengevolge van dijkdoorbraken) apart aangegeven met de toevoeging O.
Mettoevoegingen zijn ook aangegeven gronden, waarvan door menselijk ingrijpen
het oorspronkeüjk profiel niet meer aanwezig is.De landbouwkundige kwaliteit van
dezegronden loopt nogal sterk uiteen. In het volgendeblijven zeonbesproken.
Eenverderebesprekingvandebodemkaartblijft hierachterwege.Kort samengevat
kan nogworden opgemerkt datdegronden no.'s 1t/m 6tot hetzogenaamde Schiereiland van Winschoten behoren. De gronden no.'s 7t/m 9worden gerekend tot het
Dollardrandgebied; dat is het overgangsgebied naar de Dollardpolders. No.'s 10
t/m 14liggenin de oudste Dollardpolders.Grondenvan dejongste polders komen in
Beerta niet voor.
Vrijwel alle bedrijven in Beerta bestaan uit opstrekkende heerden. Deze heerden
snijden de bodemgrenzen nagenoeg onder eenrechte hoek. Deverschillende bodemeenheden zijn in de meeste heerden dan ook vertegenwoordigd.
Het onderzoek naar de bodemgeschiktheid vond plaats in samenwerking met de
afdeling BeertavandeGroninger Mij.van Landbouw,bijwelkeverenigingdemeeste
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TABEL 3 Overzicht van de voornaamste gewassen
Beteeldeoppervlakten in %
Cultivatedareas in %
Gewassen /Crops

Granen (t)/ Cereals
(wintertarwe,zomertarwe,haver,wintergerst/ winter wheat, summerwheat, oats,
winter barley)
Granen (r)/ Cereals
(rogge, haver, gerst, zomertarwe/
rye, oats, barley,summerwheat)
Zaadgewassen / Seedcrops
(karwij-,kool-,bieten-,mosterd-,kanariezaad / caraway,cole-,beets,whitemustard,
canary seed)
Peulvruchten /Pulses
(erwten,paardebonen /peas,haricotbeans)
Hakvruchten / Fallow crops
(suikerbieten, evt. voederbieten, aardappelen/sugarbeets,eventuallymangolds,
potatoes)
Fijne handelsgewassen / Finecash crops
(blauwmaanzaad, vlas / mawseed,flax)
Grasland / Grassland
>
(incl.kunstweide,groenvoeder-engroenbemestingsgewassen / incl.leys,green
fodder cropsandgreenmanuring crops)

Bodemeenheden / Soilunits
0(llt/ml3)
8, 7, 6, 5,4,
13, 12,11
3,2,11,1
10,9
60

65

60

10

10

10

5

5

5

5

—

10

15

20

15

TABLE 3 Surveyof the most important crops

grondgebruikers zijn aangesloten. Vrijwel alle leden hebben aan het onderzoek deelgenomen. De voorlopige bodemkaart, voorzien van een korte toelichting, werd aan
alledeelnemersterbeschikking gesteld.Van tevoren wasreedseenuiteenzettingvan
de bodemgesteldheid gegeven, evenals van het doel van het onderzoek naar de
bodemgeschiktheid. Verdere detailsblijven hier onbesproken. Enkeleresultaten worden in devolgende tabellen weergegeven.
In tabel 3is een overzicht gegeven van de voornaamste geteelde gewassen. Voor
bepaalde groepen van overeenkomstige gronden zijn van de verschillende gewassen
de beteelde oppervlakten in percenten weergegeven. Dein de tabel genoemde cijfers
moeten alsronde getallen worden opgevat. Op de oorzaken van de zeer grote,met
granen beteelde oppervlakte wordt hier niet ingegaan.
De rangschikking van deverschillende bodemeenheden naar degeschiktheid voor
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TABLE 4 Rangschikking van de bodemeenheden* naar hun geschiktheid voor:
Hakvruchten / Fallow crops

Granen / Cereals
Gewas
Crop

Hoofdg( ;was
Principal erop
Tarwe
Rogge
Wheat
Rye
9
10
11
12
13
0(llt/ml3)

3
1
11
5
4
6
8
2
7

PeulZaadgewassen vruchten
Seedcrops Pulses

1
3
11
4
5
2

9
10
11
12
13
i o(ll t/ml3)

7
9
10
6
8
11
12
13
0(11 t/m13)

Suikerbieten
Sugar
beets
1
11
3
10
9
5
4
2
7
11
12
13
o(llt/ml3)
6
8

Gevoelige
VoederAard- gewassen**
bieten
appelen Susceptible
Mangolds potatoes crops**
1
3
11
5
4
2
7
6
8

9
9
10
10
11
3
11
12
12
13
o(ll t/ml3)
13
o(llt/ml3)
1
11
7
5
4
2
8
6

* Bodemeenheden, waarop bepaalde gewassen weinig of niet geteeld worden, zijn niet opgenomen
Soilunitson whichcertain crops arenot orseldom cultivatedarenot mentioned
** Tot degevoelige gewassen worden o.a. blauwmaanzaad en vlas gerekend
Maw seedandflax area.o.includedamong thesusceptible crops
TABLE 4 Classification of thesoilunits*according theirsuitabilityfor

diverse gewassen is in tabel 4 weergegeven. Behalve deze rangschikking zijn degewassen ook nog per bodemeenheid gerangschikt naar de geschiktheid voor die gewassen (tabel 5).Gewassen dieniet ofzelden worden geteeld, zijn in detabellen niet
opgenomen.
Tabel 6 heeft betrekking op de bewerkbaarheid, de onkruidbestrijding en de bemestingskosten. Ook ten aanzien hiervan konden de bodemeenheden worden gerangschikt. Grondbewerkingen, bemestingen enz.geven indicaties over demoeiteen
dekosten,nodigomhetlandvoorakkerbouw geschikt(er)temaken.Bijhetlezenvan
beide tabellen dient er rekening mee te worden gehouden dat de schuimaardegiften,
vooral aangewend op de knikkige klei- en kalkarme kleigronden ter verbeteringvan
de structuur van de bovengrond, de rangschikking van de bodemeenheden naar
bewerkbaarheidmedehebbenbepaald.Debemestingskostenslaanalleenopgemiddeldetoegediende giften aan N, P2O5enK2O.
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TABEL 5 Rangschikking van degewassen per bodemeenheid naar geschiktheid voor die gewassen*
Bodemeenheid
Soilunit

Afnemende geschiktheid
Decreasing suitability

1

b, h, c, g,f

1

b, h, g, c,f

2

b, h, g, c,f

3

b, c, g, f, h

4

b, h, g, c, f

5

b, h, g, c,f

6

b, h, c, g,f

7

b, h, g, c,f

8

b, h, c, g, f

9

a, c, f, d, e, h

10

a, c, f, d, e, h

11

a, c, f, d, e, h

12

a, c, f, d, e, h

13

a, c, f, d, e, h

0(llt/ml3)

a, c, f, h, d, e

*a granen met tarwe als hoofdgewas / cereals withwheat asprincipal crop
b granen metrogge alshoofdgewas / cereals withryeasprincipalcrop
c zaadgewassen / seedcrops
d peulvruchten /pulses
e gevoeligegewassen / susceptible crops
f suikerbieten / sugar beets
g voederbieten / mangolds
h aardappelen /potatoes
TABLE 5 Classification of thecropsper soilunitaccording tosuitabilityfor those crops*

In tabel 7 zijn voor de verschillende gronden de meest gebruikelijke giften aan
kunstmestopgegeven.Dezecijfers kondenalleenvoordebijelkaarbehorendegroepen
van gronden worden vermeld en moeten derhalve als zeer globaal worden opgevat.
Tevenszijn in deze tabel opgenomen degemiddelde cijfers aan kunstmestgiften over
eenreeksvanjaren bij demeest gebruikelijke vruchtwisseling(zietabel3).
De gemiddeldejaarlijkse opbrengstcijfers, verkregen bij demeestgebruikelijke bemesting en vruchtwisseling, zijn in tabel 8vermeld. Ook dezecijfers zijn vrij globaal
en zijn berekend uit gegevens, afkomstig van goede bedrijven.
Aan de hand van degegevens diein bovenstaande tabellen zijn samengevat, isde
mate van geschiktheid van de verschillende bodemeenheden voor de diverse teelten
uitgedrukt in een aantal gradaties. Deze kunnen het beste worden weergegeven met
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TABEL 6 Rangschikking vandebodemeenheden naar:
igheid voor onkruid
•eptibilityfor weed

Bewerkbaarheid
Workability

Bemestingskosten
Costsoffertilizing

13

13
12
11

A

12

0(llt/ml3)

M

0(llt/ml3)

H

11

10
9

10

7

9
7
2

1

2

'

1

3

11
3
8

8
6
4

4

11

1

6

1

5
V = afnemend /decreasing

5

A = toenemend /increasing

TABLE 6 Classification of thesoilunitsaccording to:
TABEL 7 Gebruikelijke giften aan kunstmest in kg/ha voor de bodemeenheden
Bodemeenheden /Soilunits
Gewassen / Crops
Granen(t)
Cereals
Granen(r)
Cereals
Zaadgewassen
Seedcrops
Peulvruchten
Pulses
Hakvruchten
Fallow crops
Fijne handelsgewassen
Finecash crops
Gemiddeld perjaar
Year average
Gemiddelde kalkgiften
(schuimaarde) perjaar
Averageyearlyamountoflime
applied(defecationlime)

0(llt/ml3)
13, 12, 11
N P2O5 K2O

N

60

70

40

10,9
P2O5 K2O

8, 7, 6, 5, ,4,
3, 2 , 1 1 , 1
N p 2 o 5 K2O

50
80

50

100

90

60

100

110

50

130

60

10

50

20

60

130

50

60

150

60

80

140

80

200

10

60

60

60

40

10

80

50

10

100

60

120

1500kg/ha(15
ton schuimaarde
/lOjaar)1
(15tonsofdefecationlime/10years)

2000kg/ha(20
ton schuimaarde
/lOjaar)
(20tonsofdefecationlime/10years)

TABLE 7 Usualgifts offertilizers inkg/hafor thedifferent soil units
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TABEL 8 Gemiddelde jaarlijkse korrel- (knol-) opbrengst in kg/ha voor de verschillende bodemeenheden
Bodemeenheden / Soilunits ->
Gewassen /crops

0(llt/ml3)
13, 12,11

10,9

8, 7,6, 5,4,3,
2, 11, 1

4000

3500

—

3750

3250

3000

—

—

3250

4000

3500

—

4500

4000

3750

1500

1250

—

2500

2250

2500

2500

2250

—

2500

2000

—

2500

2000

—

35000

30000

30000

—

—

35000

1
Wintertarwe
Winter wheat
Zomertarwe
Summer wheat
Rogge
Rye
Wintergerst
Winter barley
Haver
Oats
Karwij
Caraway
Koolzaad
Coleseed
Bietenzaad
Beetseed
Groeneerwten (rijp)
Greenpeas (mature)
Paardebonen
Haricotbeans
Suikerbieten
Sugar beets
Aardappelen (fabrieks-)
Potatoes(forprocessing)

TABLE 8 Averageyearlyyieldofgrains(tubers) inkg/hafor thedifferentsoilunits

cijfers, waarbij in ons voorbeeld 1degrootste en 5deminste geschiktheid aanduidt.
De geschiktheden van de verschillende gronden voor de diverse gewassen staan in
tabel 9aangegeven.
Tabel9heeft alsgrondslaggediendvoordeklasse-indelingvandegrondenenvoor
de legenda van de bodemgeschiktheidskaart. Tenslotte is de bodemgeschiktheidskaart (bijlage 2) voor akkerbouw van de bodemkaart (bijlage 1) afgeleid.
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TABEL 9 Indeling van de gewassen per bodemeenheid in geschiktheidsgradaties
Bodemeenheid
Soilunit

1

2

Geschiktheid/Suitability
3

4

0(11 t/m 13)

granen (t)
cereals (t)
zaadgewassen
seedcrops

suikerbieten
sugarbeets
aardappelen
potatoes

peulvruchten
pulses
vlas
flax

13

granen (t)
cereals (t)
zaadgewassen
seedcrops

suikerbieten
sugar beets

peulvruchten
pulses
vlas
flax
aardappelen
potatoes

12

granen (t)
cereals (t)
zaadgewassen
seedcrops

suikerbieten
sugar beets

peulvruchten
pulses
vlas
flax
aardappelen
potatoes

11

granen (t)
cereals (t)
zaadgewassen
seedcrops

suikerbieten
sugar beets

peulvruchten
pulses
vlas
flax
aardappelen
potatoes

granen (t)
cereals (t)
zaadgewassen
seedcrops

10

suikerbieten
sugar beets
peulvruchten
pulses
granen (t)
cereals (t)
zaadgewassen
seedcrops

9

granen (r)
cereals (r)
aardappelen
potatoes

zaadgewassen suikerbieten
seedcrops
sugarbeets
voederbieten
mangolds

granen (r)
cereals (r)
aardappelen
potatoes

voederbieten
mangolds

5

vlas
flax
aardappelen
potatoes
suikerbieten
sugarbeets
peulvruchten
pulses
vlas
flax
aardappelen
potatoes

zaadgewassen
seedcrops
suikerbieten
sugarbeets
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Tabel 9 (vervolg) / Table 9 (continued)
Bodemeenheid
1

2

Geschiktheid / Suitability
3

granen(r)
cereals (r)
aardappelen
potatoes

zaadgewassen suikerbieten
sugar beets
seedcrops
voederbieten
mangolds

granen(r)
cereals(r)
aardappelen
potatoes

voederbieten
mangolds

zaadgewassen
seedcrops
suikerbieten
sugar beets

granen(r)
cereals(r)
aardappelen
potatoes

voederbieten
mangolds

zaadgewassen
seedcrops
suikerbieten
sugarbeets
granen (r)
cereals(r)
zaadgewassen
seedcrops

granen(r)
cereals(r)
aardappelen
potatoes

voederbieten
mangolds

granen(r)
cereals(r)
aardappelen
potatoes

suikerbieten
sugar beets
aardappelen
potatoes

zaadgewassen
seedcrops
suikerbieten
sugar beets
zaadgewassen suikerbieten
sugar beets
seedcrops
voederbieten
mangolds

granen(r)
cereals(r)
aardappelen
potatoes
11

voederbieten
mangolds

voederbieten
mangolds
zaadgewassen
seedcrops
suikerbieten
sugar beets

(t)hoofdgewas tarweIprincipalcrop wheat
(r)hoofdgewas roggeIprincipal crop rye
TABLE 9 Suitability classification ofthecropsper soil unit

4

D

E

B E T E K E N I S

V A N

B O D E M G E S C H I K T H E I D S K A A R T E N

VOOR DE LANDBOUW

Het blijkt dus datmenmetbehulpvanpraktijkgegevensbodemgeschiktheidskaarten
kan vervaardigen. Dergelijke kaarten kunnen ook voor de waardebepaling van de
gronden belangrijke diensten bewijzen. Behalve hiervoor zijn bodemgeschiktheids30

kaarten ookvanbetekenis omna tegaan ofeenruilverkaveling vooreenbepaaldgebied al dan niet zin heeft. Demogelijkheden van eenruilverkaveling kunnen immers
beter aan de hand van geschiktheidskaarten dan van bodemkaarten worden beoordeeld. Bij verplaatsing van bedrijven kan b.v.nagegaan worden of de te verplaatsen
en/of deteblijven bedrijven van bedrijfstype moeten veranderen.
Het nut vanbodemgeschiktheidskaarten wordt ophet ogenbliknietalleeningezien
door cultuurtechnici, maar ook door deboeren. Het onderzoek in Beertaisb.v.voor
boeren in andere delen van de provincie aanleiding geweest eveneens voor hun
gebied eenbodemgeschiktheidsonderzoek in te stellen. Naar aanleiding van deresultaten zouden ze zich dan beter kunnen beraden over een eventuele aanvraag voor
ruilverkaveling.
Het gebruik van bodemgeschiktheidskaarten voor het werk van de Grondkamers
is vooral voor de vaststelling van pacht- en koopprijzen van veel belang. We zullen
hier echter niet opingaan.

Het nut van bodemgeschiktheidskaarten als basis voor verder onderzoek
Het minder geschikt zijn van een grond voor de teelt van bepaalde gewassen kan
meestal aan minder gunstige groeiomstandigheden worden toegeschreven. Bij het
bodemgeschiktheidsonderzoek blijkt dikwijls alvrij spoedigwaarin dezeminder gunstige omstandigheden gezocht moeten worden, b.v.in deprofielbouw ofin bepaalde
fysische of chemische eigenschappen van de grond. Op grond hiervan kan verder
onderzoekplaatsvinden.Destudieover derelatie bodem-plant komt dan ook tot zijn
recht. Meestal zullen dergelijke studies in samenwerking met andere specialisten
dienen plaats tevinden.
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IV B O D E M K A R T E R I N G EN KWANTITATIEVE BOD E M G E S C H I K T H E I D S C L A S S I F I C A T I E IN DE
JONGE DRENTSE VEENKOLONIËN

1

INLEIDING

Het onderzoek voor de kwantitatieve bodemgeschiktheidsclassificatie is in Drente
voornamelijk geconcentreerd in het type-gebied Jonge Veenkoloniën. Globaal aangegevenligtditgebiedten oostenentenzuidenvandeHondsrug.
De opzet van het onderzoek is tweeërlei. In de eerste plaats zijn enige bedrijven
uitgezocht en gekarteerd. De bodemkundige gegevens van deze bedrijven worden
gebruikt ommetdeovereenperiodevan4tot 10jaar verzameldejaarlijkse gegevens
omtrent gewassenkeuze,opbrengst enbemestingtekomentot dekwantitatieveclassificatie. Ten tweedezijn in een gereed gekomen kartering van het waterschap Bargerwesterveen gegevens over het opbrengstniveau op verschillende bodemtypen verzameld. Daartoe zijn in de afgelopen jaren reeds vier opnamen van de gewassen
verricht. De frequentie van het voorkomen van een bepaald gewas op eenzelfde
bodemtype geeft een aanwijzing voor de geschiktheid van dat bodemtype voor dat
gewas. Zomertarwe en haver worden op de vier meest voorkomende bodemtypen
getaxeerd. Deze taxaties worden geverifieerd naar deresultaten van proefoogsten en
gevenduseendirectemaatvoorhetopbrengstniveau vanhetonderzochtebodemtype.
Opbrengsten van suikerbieten en aardappelen zijn op dezelfde vier bodemtypen gemeten.
2 ONTSTAAN VAN DALGRONDEN

Een dalgrond kan worden gekarakteriseerd als het resultaat van landbouwkundig
verantwoord achterlaten van afgeveend land. Hoofdzaak wasenisdus de vervening
van het hoogveen. Het hoogveen bestaat, van boven naar beneden gaande, uitjong
mosveen,oudmosveenensomsmoerasveen. Hetjongemosveenisdegrondstofvoor
de turfstrooiselfabricage, de rest isvoor de turf bestemd. Figuur7vertoontzulkeen
hoogveenprofiel in vervening.
Om eenveenlandschap toegankelijk te maken voor het veenderijbedrijf wordt het
ontsloten door kanalen en wijken. Hierdoor is het enerzijds mogelijk dat de turfschepen zeer dicht bij de afgraving komen, anderzijds leveren déwijken, die in het
onderhavige gebied altijd tot in de minerale ondergrond worden gegraven, het zand
voor de latere bezanding. Figuur 8laat dit zanddepot, de zg. klemsloot, zien naast
pasgegraven wijken.
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F I G . 7 Hoogveenontginning bij Bladderswijk. Bij de vervening wordt zowel de oude bovengrond
als het jonge mosveen 'teruggezet' (volgens pijl)
oude bovengrond + jong
mosveen
old top soil and young sphagnum peat

oud mosveen
old sphagnum peat

veenput
peat pit
Foto archief Stichting voor Bodemkartering no. 10515

FIG. 7 Highmoor peat cutting and reclamation near Bladderswijk. During peatmaking the old top
soil and the young sphagnum peat are put back (according to arrow)
FIG. 8 Klemsloot (zanddepot) in Zwartemeer. Door wijken tot in de minerale ondergrond te
graven, wordt zand voor de latere bezanding verkregen.

Foto archief Stichting voor Bodemkartering no. 10514

FIG. 8 'Klemsloot' (depot of sand) in Zwartemeer. By digging channels down into the mineral subsoil
one obtains sand, with which a sand cover is laid later on

33

Van het veenpakket wordt de bovenste 50 cm, dus de verweerde bovenlaag plus
enige decimeters jong mosveen, teruggestort in de open veenput. Het overige wordt
afgegraven en via persmachine en droogveld tot turf verwerkt. Wanneer het gehele
terrein tussen twee wijken is verveend, wordt over het teruggestorte jonge mosveen
en de oude bovengrond een zandlaag aangebracht. Dit zand isafkomstig uit de klemsloot. Er ontstaat dan een dalgrond, zoals figuur 9 er een toont.

bolster + oude bovengrond
tin (young sphagnum peat)
and old top-soil

onvergraven veen
undisturbed peat
FIG. 9 Peat reclamation
soil, general profile

Foto archief Stichting voor Bodemkartering^no' 10604

Door het gebruik kan een dalgrond zich naar twee kanten ontwikkelen. Behoudt
hij dezelfde bezanding en wordt iedere paar jaar een dun laagje bolster aangeploegd,
dan 'slijt' hij uiteindelijk tot een zandgrond. De bouwvoor en de ondergrond zijn dan
alleen maar gescheiden door een dun laagje veen. Uiteraard ontstaat deze 'versleten'
vorm alleen onder bouwland.
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Deandere mogelijkheid isdatergeregeld zandmest wordttoegediend. In datgeval
blijft de bolster onveranderd onder de geleidelijk dikker wordende bouwvoor liggen.
Deze dalgronden hebben altijd in weiland gelegen en zijn bijna ideale tuinbouwgronden.

3

BODEMTYPEN

Bij het onderzoek waren vier bodemtypen betrokken:
a meerbodem-dalgrond (symbool DM)
b dalgrond met gliede, (symbool DG)
c klemsloot-profiel (symbool DZ)
d dalgrond zonder bolster (symbool DV)
a Vóór het ontstaan van het hoogveen in het proefgebied maakte dit deel uit van
eenwijdvertakt stroomsysteem, dat bij Coevorden in deVecht mondde. Daardooris
de veenvorming begonnen in de laagste delen in de vorm van moerasveen, dat rust
op eenlaag meerklei. Met het profiel, bestaande uit meerklei, moerasveen, oud mosveenenjongmosveen,voorogenishetdanduidelijk, datbijhetgravenvandewijken
ook de meerklei in de grondwal ( = klemsloot) terechtkwam en via deze in de bezandingslaag. Het eerst onderscheiden profiel is dan ook een dalgrond met een
'lutumrijke' bouwvoor opbolster,dierustophetbijdeverveningnietvergravenveen.
Dit is meestal een laag moerasveen op de meerklei. Een dergelijke profielopbouw
komt dus daar voor, waar met de bezanding kleihoudend zand in de bouwvoor is
gekomen. Figuur 10laat een dergelijke meerbodem-dalgrond zien.
b Hoger in het landschap was het te droog voor de vorrrling van moerasveen.
Evenmin kwam er meerklei tot afzetting. Hier is direct op de minerale ondergrond
(oud)mosveentot ontwikkelinggekomen.Menneemtaandatditmosveentijdens zijn
vorming verscheidene droogteperioden heeft doorgemaakt, waarin hetverweerde.
In dit uitermate zure en arme veen ontstond in de doorluchte bovenlaag disperse
humus,dienauitspoelingergensinhetprofiel neersloeg.Zodoendeiseendichtesterk
gehumificeerde veensoort ontstaan. Door een ongeveer gelijk verlopend uitspoelingsprocesuit debouwvoor naar deovergangvanhetveenendemineraleondergrond,is
in dezedalgronden het toch al sterk gehumificeerde enverdichte oude mosveen nog
verder verdicht. Deze 'gliede' isin figuur 11duidelijk te onderscheiden.
Degliedeiseenlaagdiedeverticale waterbeweging ernstig belemmert. Bovendien
ishetduidelijk datbijhetgravenvandewijknunormaalzanduitdeondergrondinde
klemsloot en dus ook in de bezanding terecht is gekomen. Het tweede profieltype
bestaat dus uit een lutumarme bouwvoor op bolster, die op eventuele resten oud
mosveen engliede rust.
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F I G . 10 Meerbodemdalgrond

bouwvoor
tilth

bolster
tin (young sphagnum peat

moerasveen
swamp peat

meerklei
lake bottom clay

minerale ondergrond
mineral subsoil
Foto archief Stichting voor Bodemkartering no. 10520

F I G . 10 Lake bottom peat reclamation soil

c Bij de beide beschreven typen blijkt bij bewortelingsonderzoek dat de wortels
nagenoeg niet in de bolster dringen. Daardoor kunnen ze dus weinig of niet profiteren
van de grote hoeveelheid beschikbaar vocht in de bolster, maar zijn aangewezen op
het vocht dat capillair in de bouwvoor wordt aangevoerd. Reeds enige keren is de
klemsloot genoemd als het zanddepot naast de wijken, waaruit geput kan worden bij
de bezanding. Bij de aanleg is de gang van zaken zo dat het veen ter plaatse van de
wijk en de klemsloot geheel wordt vergraven. Het zand uit de wijk komt dus op de
zandondergrond terecht.
Om nu bij de aanmaak van de dalgronden een vlak stuklandtekrijgen, wordtinde
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Fig. 11 Dalgrond met duidelijke gliedelaag

*
bolster
tirr (young sphagnum peat)

j
1

oud mosveen
old sphagnum peat
gliede
dy

kazig
greasy material

zand
sand

minerale ondergrond
mineral subsoil

I i. / ,.£ *

™
' 1 1.

»f r r 1 - . 1

Foto archief Suduing voor Bodemkartering no. 10531

FIG. 11 Peat reclamation soil with pronounced dy-layer

klemslootveenteruggebrachtenwelmeer,naarmateermeerzandophetaangemaakteland nodig was.Er ontstaat dan een zand- en veenmengsel van wisselende samenstelling. Deze stroken maken gemiddeld 25%van de oppervlakte in deveenkoloniën
uit. Dit bodemtype, dus eenbouwvoor op een zand- en veenmengsel, is daarom als
derde toetstype uitgezocht, omdat gebleken is dat hier debewortelingdiepindringt.
Enhoewelerdusminderwaterpervolume-eenheidgrondvoorhetgewasbeschikbaar
is,isditwaterbetertoegankelijk. Demeningisdatditbodemtypehetmeest bedrijfszekereis.Figuur 12geeft dit bonte profiel goedweer.
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F I G . 12 Dalgrondprofiel in klemsloot

bouwvoor
tilth

zand-veen-mengsel
mixture of sand and peat

minerale ondergrond
mineral subsoil

r»2*
Foto archief Stichting voor Bodemkartering no. 10521

F I G . 12 Peat reclamation profile in 'klemsloot' (depot of sand)

d Ten slotteis,om de veelgeroemde kwaliteiten van de bolster landbouwkundig
tetoetsen,eenprofieltype uitgezocht, waarin inplaatsvanbolsterandere veensoorten
in het pakket onder de bouwvoor voorkomen. Reeds is vermeld dat bij de veenafgraving debovenste 50cm, bestaande uit de verweerde bovenlaag en hetjonge mosveen, in de open veenput van het voorgaande jaar wordt gestort. Ook werd aangegevendat hetjonge mosveen degrondstof isvoor deturfstrooiselfabricage. Wanneer
er van nature weinigjong mosveen in het profiel aanwezig is of wanneer niet al te
strengwordtgecontroleerd bij hetterugstorten, komt erweleensanderlosveeninde
put terecht. Ook bij het drogen van de turf komt er onvermijdelijk fijn turfgruis op
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het droogterrein - de bovenkant van de teruggestorte massa - terecht. Dezeandere
veensoorten drogendoor hunhogehumificatiegraad gauwirreversibelin.Ditgebeurt
ooknadatzeindebouwvoor zijngeploegd.Bovendienishetwatersterkaanditveen
gebonden en daardoor is er, ook in natte toestand, weinig water voor degewassen
beschikbaar.
Samenvattend kunnen wij de volgende omschrijvingen geven van de onderzochte
bodemtypen:
a meerbodem-dalgrond (symboolDM): eendalgrondmetbolster eneenlutumrijke
bouwvoor
b dalgrond met gliede (symboolDG):een dalgrond met eenlutumarmebouwvoor
opbolster, rustend op oudmosveenengliede
c klemsloot-profiel (symboolDZ):eenmengselvan zandenveeneneenlutumarme
bouwvoor
d dalgrond zonder bolster (symbool DV): een dalgrond met ander los veen dan
bolster eneenlutumarme bouwvoor.

4

OPBRENGSTMETINGEN

Op de dalgronden worden voornamelijk aardappelen, rogge, haver, zomertarwe en
suikerbieten verbouwd.
Aardappelen is het traditionele gewas. De bezandingsdikte is veelal op dit gewas
afgestemd. De reden hiervan is dat een aardappel zeer dankbaar is voor een losse
bouwvoor en dit wordt door de aangeploegde bolster bijna ideaalverwezenlijkt. De
lagepHisdaarbij ookeen gunstigefactor. Opbrengstmetingen opdezegronden zijn
op door de bodemkartering aangewezen plekken verricht door het POLID (Provinciaal Onderzoekcentrum voor de Landbouw in Drente). Naast aardappelen is
rogge het meest traditionele gewas.
Haveriseengoedewaardemeter voor devochtvoorziening enkomt alszodanigin
deeersteplaatsvoor opbrengstmetingen inaanmerking.
Zomertarwe is gekozen als derde toetsgewas, omdat bekend is dat tarwe gunstig
reageert op hogere lutumgehalten. Het proefgebied heeft een relatief grote oppervlakte met voor deveenkoloniën lutumrijke bouwvoren. Deze grondenworden ook
door depraktijk hoog aangeslagen.
Suikerbieteniseennieuwgewasopdedalgronden. Depenwortelstuit gemakkelijk
af opdezurebolster engeeft dan vertaktebietenmethogetarra.
Als zodanig is het een goed toetsgewas voor dalgronden tegenover zand- en veenmengsels.Figuur 13vertoonthetontwikkelingsverschilvanbietenopdebeidebodemeenheden.
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FIG. 13 Suikerbietengedrochten en gave bieten

Foto archief Stichting voor Bodemkartering no. 10526

FIG. 13 Monstrousandsoundsugar beets

In degranenworden per bodemtype 20 veldjes getaxeerd door ten minste twee en zo mogelijk vier
taxateurs. Aan de hand van deze taxaties worden, zo goed mogelijk over de taxatieschaal verdeeld,
bepaalde veldjes uitgekozen voor proefoogsten. Deze proefoogsten dienen om de taxaties op een
gemeten maat tekwantificeren. Voor deproefoogsten worden veldjes van een halve are uitgemeten.
Ditgebeurtdooreentoteenrechtehoekinelkaargeschroefd stellatteninderijteleggen ter bepaling
van de richtingen loodrecht op de rij. Het goed tussen de rijen door schuiven is daarbij een eerste
vereiste.Is dehalve are aangegeven, dan wordt het koren gezicht, tot schoven gebonden engehokt.
Deschoven worden apart vaneenlabelvoorzien om bijhet dorsen vergissingen uit te sluiten. Genoteerd worden, behalvehetaantalschoven, ook derijafstand, hetaantalrijen (dat,gezien de5 x 10m
weleensverschillend uitvalt) en verder derijpheid vanstroenkorrel.Tenslottewordteenverzamelmonster van debouwvoor gestoken vooreen vruchtbaarheidsanalyse. Van alleproefplekken isin de
loop derjaren een volledige profielbeschrijving vervaardigd. Afhankelijk van de beschikbare tijd is
ook de beworteling van het veldje vastgelegd. Vervolgens wordt het koren gedroogd en daarna in
oogstzakken gedaan om vervoerd tekunnen worden naar de centraledorsplaats.
Op decentraledorsplaats worden de oogstzakken vlak voor het dorsen gewogen.Dezegeven dan
het gewicht van stro plus korrel per veldje. In samenwerking met de Landbouwvoorlichtingsdienst
kan meestal tijdens of vlak na hun eigen dorsprogramma de oogst worden afgedorst. Het ideale
is als de machine met een stropers is uitgerust. Behalve de korrelopbrengst kan dan ook een stromonster worden verzameld voor onderzoek naar dekwaliteit van het stro. Het zaad wordt gewogen
en 'opgezakt', terwijl een monster van ongeveer een kilo voor vochtbepaling apart wordt gezet. Na
vaststelling van het vochtpercentage is de opbrengst per veldje op een standaardvochtgehalte te
bepalen enkunnen detaxaties opniveau worden vereffend.
Bijsuikerbietenis het niet mogelijk te taxeren. De bieten moeten dan worden gerooid. Door de

40

Afdeling Landclassificatie van deStichting voor Bodemkartering iseen methode ontwikkeld om
hierbij hetzeer tijdrovende rooien te beperken. Men hoeft dan namelijk slechts 20m 2langs een
diagonaal terooien inplaats van50of100m 2 .

5

OPBRENGSTNIVEAUS

In tabel 10a en b zijn de opbrengstniveaus van haver en zomertarwe in kg/ha bij 15%
vocht weergegeven en van suikerbieten in kg suiker/ha. Veelis er naar aanleiding van
de gegevens van twee jaren granen en één jaar suikerbieten nog niet te zeggen.

TABEL 10a Opbrengstniveaus van haver enzomertarwe in kg/ha bij15% vocht
Haver / Oats

Bodemtype / Soil type

1957
a Meerbodem-dalgrond (DM)
a Lake bottom soil (DM)
b Dalgrond metgliede (DG)
b Peat reclamation soil with
dy-layer (DG)
c Klemsloot-profiel (DZ)
c Depot of sand profile (DZ)
d Dalgrond zonder bolster (DV)
d Peat reclamation soil without
tirr (DV)

3030 = 105
2860 = 99

1957

3180= 89
3830 = 107

3180= 110
2480 = 87

Zomertarwe / Summer wheat

1958

2636 = 106
2440 = 99

3700 = 104
3580 = 100

2490 = 100
2350 = 95

1958
3010=92

3330 = 101

3410= 104
3370 = 103

TABLE 10a Yield categories of oats and summer wheat inkgIha at15%moisture content

TABEL 10b Opbrengstniveaus vansuikerbieten in 1958

Bodemtype
Soil type
a Meerbodem-dalgrond (DM)
a Lake bottomsoil(DM)
b Dalgrond metgliede (DG)
b Peatreclamationsoilwith
dy-layer (DG)
c Klemsloot-profiel (DZ)
c Depotof sandprofile (DZ)
d Dalgrond zonder bolster (DV)
d Peatreclamation soil without
tirr (DV)

Kg bieten
(netto)/ha
kgsugarbeets
(nett) per ha

kg suiker/ha

% tarra

kg sugar/ha

%waste

Aantal bieten
planten/ha
Number of
plants/ha

41870 =102

6890 =104

20,04 = 118

60430 =96

42550 =104

6840 =103

15,91 = 9 3

62470 =99

39840 =97

6420 =97

14,69 = 86

64160 = 101

39460 =97

6390 =96

17,79 = 103

66120 =104

TABLE 10b Yield categories of sugar beets in 1958
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In 1957 was overeenkomstig de verwachtingen de opbrengst aan zomertarwe het
hoogst op de lutumrijke dalgronden (DM). Daarna volgden zand- en veenmengsels
metdegunstigste hydrologische omstandigheden (DZ).Vervolgens dedalgronden met
gliedeondergrond enlutumarme bouwvoor (DG) en tenslottededalgronden met ander
(soms indrogend) veen onder de bouwvoor (DV). In 1958 waren de lutumrijke dalgronden het laagst in opbrengst, doordat in het natte jaar deze gronden hiervan het
meest hadden te lijden. Bij de andere drie typen was de neerslag belangrijker dan de
vochtvoorziening uit de ondergrond, waardoor ze op hetzelfde niveau uitkwamen.
De haver reageerde in 1957 eveneens volgens de verwachtingen. Haver, dat als
gewashet gevoeligstisvoor vocht, gafdebeste resultaten ophet hydrologisch gunstige
veenmengsel. Het hogelutumgehalte van de DM had voor haver nietveeleffect, maar
gaf door de grotere hoeveelheid beschikbaar water in de bouwvoor toch nog hogere
gemiddelden dan de lutumarme bouwvoor van de DG. Heel duidelijk kwam de
verdroging in de dalgronden zonder bolster (DV) naar voren.
In 1958 lagen de opbrengsten veel hoger dan in 1957. Het beeld is wat vertekend
doordat de haver in datjaar sterk legerde. Het is uiteraard niet de slechtste haver die
legert. Maar omdat deze plekken moeilijk zijn te taxeren, zijn ze buiten beschouwing
gelaten bij de bepaling van het niveau. Veel is er dus niet van te zeggen.
Van de bieten is het niveau nog maar een jaar bekend en het was niet eens een
gunstig jaar. Waarschijnlijk is de hoogste opbrengst op de lutumrijke dalgronden
(DM) wel reëel. Hier is de pH wat gunstiger voor de bieten dan op de oudere typen.
Maar in het algemeen valt het niveau van de zandveenmengsels (DZ) tegen.
De in een ander verband verrichte opbrengstbepalingen hebben geleerd dat we de
bietenveldjes een volgendjaar loodrecht op de wijk moeten leggen, daar er een duidelijk verband bleek te bestaan tussen de afstand tot de wijk en de dikte van de bouwvoor. Voor bieten is er ook een verband tussen dikte van de bouwvoor en de tarra en
de opbrengst in kg en in suiker.
Als algemene conclusie na tweejaar taxatie en proefoogsten lijkt het wenselijk zoveel mogelijk bodemtypen per perceel van eenzelfde boer te zoeken als proefplek. Op
de vrij sterk gemechaniseerde bedrijven is er voldoende reden aan te nemen, dat per
perceel de behandeling en bemesting gelijk zijn. Het is dan mogelijk per boer de
niveaus te bepalen en dus een poging te wagen om de kwaliteit van de boer uit te
schakelen bij de taxaties. In tegenstelling tot de ervaring in andere bodemkundige
landschappen komen wij zodoende in dejonge veenkoloniën tot een methodiek, die
de 'slechte-plekkenmethode' dicht benadert.
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BODEMGESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE
IN ZEELAND

1

INLEIDING

In de afgelopen jaren is door de afdeling Zeeland van de Stichting voor Bodemkartering o.a. gewerkt aan het opstellen van bodemgeschiktheidsclassificaties voor de
akker- en weidebouw. Deze werkzaamheden zijn verricht in nauwe samenwerking
met de Rijkslandbouwconsulentschappen voor de Zeeuwse Eilanden (Goes) en voor
Zeeuwsch-Vlaanderen (Axel), de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting op NoordBeveland en vele landbouwers.
Een globale beschrijvende bodemgeschiktheidsclassificatie voor de akker- en weidebouw, schaal 1:200000, isreeds vervaardigd (VINK, 1958).Hiervoor heeft de bodemkaart van de provincie, schaal 1:100000, samengesteld voor de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1:200000, de nodige bodemkundige informatie verschaft.
Een meer gedetailleerde indeling van de bodemgeschiktheid voor de akkerbouw is
samengesteld voor het eiland Noord-Beveland. Deze beschrijvende bodemgeschiktheidsclassificatie is behandeld in § 2.
Daarnaast is in Zeeland gedurende enkelejaren een aantal opbrengstgegevens verzameld van verschillende bodemeenheden. Over dit onderdeel van de kwantitatieve
bodemgeschïktheidsclassificatie wordt in §3een en ander medegedeeld.

2

BESCHRIJVENDE BODEMGESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE
VOOR DE A K K E R B O U W VAN N O O R D - B E V E L A N D

De bodemgeschiktheidsclassificatie voor de akkerbouw van het eiland Noord-Beveland is afgebeeld op een kaart 1:10000, met de bodemkundige indeling op die schaal
alsbasis(verkleind in figuur 15).Deze classificatie istot stand gekomen op grond van:
1 plaatselijke kennis van de karteringsploeg
2 toetsing daarvan aan demeningvan de rayonassistent en de specialist voor bodemen bemestingsvraagstukken van het Rijkslandbouwconsulentschap te Goes
3 bespreking van deverkregen inzichten met een groepboeren uit deVereniging voor
Bedrijfsvoorlichting.
Het resultaat kan dus genoemd worden een beschrijvende bodemgeschiktheidsclassificatie voor de akkerbouw (ziehoofdstuk 1).Degangvan zaken bij de samenstelling was als volgt.
Iedere medewerker aan de bodemkartering van het eiland heeft voor elke onderscheiden bodemeenheid een waarderingscijfer gegeven voor een aantal gewassen, te
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weten voor granen, suikerbieten, aardappelen, vlas en erwten. In dit waarderingscijfer
is niet alleen de kilogramopbrengst tot uitdrukking gebracht, m a a r is tevens rekening
gehouden met kwaliteit, oogstzekerheid en dergelijke. Als basis zijn genomen optimale
bedrijfsomstandigheden en een juist bemestingsniveau.
De individuele waarderingscijfers zijn gezamelijk besproken. Uit deze cijfers is een
waarderingscijfer voor elk kengewas voor elke bodemeenheid vastgesteld. Tevens is
een gemiddeld waarderingscijfer voor alle gewassen per bodemeenheid bepaald.
Dit resultaat is besproken met dedeskundigen van de Landbouwvoorlichtingsdienst.
Voorbeeld van waarderingscijfers voor enkele kalkrijke Nieuwlandgronden var

TABEL 11

l Noord-

Beveland

Bodemeenheid
Soil unit

Graan
Cereals

Suikerbieten
Sugar
beets

Aardappelen
Potatoes

Vlas
Flax

100
100
91

99
100
86

95
100
90

95
100
89

97
100
89

97
100
89

I
I
II

97
84
88
85

95
80
86
80

97
82
86
80

97
82
86
80

97
82
86
81

97
83
87
82

I
III
II
III

95
88
86
70

90
86
82
75

91
89
82
69

91
89
82
69

91
89
83
68

92
88
83
69

II
II
III

Gem. waarderingscijfers
Erwten
Mean estiPeas
mation figures

Klasse
Class

Schorgronden*
Mud flat soils
A
C
E
Plaatgronden*
Sand flat soils
CZ1
DZ2
CL1
BL2
Onderbroken
schorgronden
Interrupted mud flat
soils
C2Z**
Dil
B21
E21

rv

* Een schets van deprofielbouw van dezeeenheden geeft figuur 14
De eerste hoofdletter duidt de zwaarte van de bovengrond aan:
A = >45%afslibbaar
D = 15-25% afslibbaar
B = 35^5%afslibbaar
E = 10-15% afslibbaar
C = 25-35% afslibbaar
** (Z) bij schorgronden = zand begint tussen 80en 120cm.
LI, Zl het grovezand, resp. middelgrove zand begint tussen 50en 80cm
L2, Z2 het grovezand, resp. middelgrove zand begint tussen 30en 50cm
11, 21,lz, 2zeen grove,resp.middelgrove zandlaag in het profiel opverschillendediepteenvanverschillende dikte.
N.B.:Bovenstaande coderingen zijn in alle tabellen van hoofdstuk V toegepast.
TABLE 11 Example of estimationfiguresfor some calcareous 'Nieuwland'soils ofNoord-Beveland
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FIG. 14 Opbouw van deprofielen van Noord-Beveland
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FIG. 14 Natureoftheprofiles ofNoord-Beveland
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Hieruitzijnwijzigingenindediversewaarderingscijfers voordeverschillendegewassen
en onderlinge verschuivingen van bodemeenheden ten aanzien van hun relatievegeschiktheid voortgekomen (tabel 11).Deze verschuivingen waren in het algemeen van
ondergeschikt belang.
Bij deze gelegenheid is tevens een samenvatting van de gemiddelde waarderingscijfers inklassengemaakt,waarbij vooraldeplaats vandegrenzenaaneenuitvoerige
besprekingwerd onderworpen. Dit heeft geresulteerd in4klassen:
I gemiddeld waarderingscijfer 100-95
II
„
„
94-85
III
„
„
84-75
IV
„
„
<75
De geschiktheidsclassificatie is daarna besproken met een aantal leden van de
Verenigingvoor Bedrijfsvoorlichting. Dezen konden in het algemeen wel instemmen
metdeclassificatie. Devoornaamste discussieisontstaan overdepositievandekalkrijke zware kleigronden. Deze gronden hebben meer dan 45% afslibbaar (>30%
lutum)enliggenopNoord-Beveland tussen45 en60%afslibbaar (30-40%lutum)met
enkele zwaardere stukken. Het maximum bedraagt ruim 70% afslibbaar (ca. 50%
lutum). Deze gronden hebben een matig humusarme bouwvoor en eenmeestalzwak
aflopend tothomogeenprofiel.Zezijn over het gehele profiel rijk aan koolzure kalk.
Mendeeldedemening,dathetopbrengstniveau vandezegrondennietofnauwelijks
lager ligt dan bij de zavelgronden en was zelfs van oordeel dat het opbrengstniveau
voor granen zelfs iets hoger zou kunnen liggen. Dit werd bewezen door de proefoogsten(zie §V3).Tochvondmenaanleiding dezezwaregronden afte scheiden van
delichtereschorgronden enwelomdevolgenderedenen:
1 teruggang in dekwaliteit van het vlas
2 geringeregeschiktheid voordeteeltvanfijnzadige gewassen,metnamevanblauwmaanzaad
3 onder ongunstige omstandigheden moeilijkheden bij het zaaiklaar maken
4 onder ongunstige omstandigheden bezwaren bij het rooien van suikerbieten en
aardappelen, speciaal bij gemechaniseerde oogst
5 veeltarra bij suikerbieten
6 grotere benodigde trekkracht en sterkere slijtage van de machines bij grondbewerking en bij de mechanische oogst van hakvruchten
7 geringerekostenvoorbemestingenonkruidbestrijding, dietezamenhetnadeelvan
punt 6welongeveer zouden opheffen.
Een en ander schijnt teresulteren in eeniets afwijkend bouwplan, metwat minder
vlas,aardappelen enfijne zadenenwatmeergranen. Overdemogelijkheden enmoeilijkheden van de suikerbietenteelt waren de meningen zo zeer verdeeld dat aangegenomen mag worden, dat hiermede op Noord-Beveland bij de beoordeüng van de
kwaliteit van gronden in het algemeen geen rekening wordt gehouden.
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Een eenmalige gewasopname in westelijk Zeeuwsen-Vlaanderen, verricht door C.
DE VISSERin 1958,scheen erop te duiden dat daar deinvloedvan dezwaartevande

grond op hetbouwplan groter is.Uit de tellingbleekdat op dezwaregrondenaanzienlijkmeertarweenkarwij, veelmindervlasenaardappelenenwatmindergersten
suikerbieten verbouwd werden. Een langdurigegewasopnameover een groter areaal
zal echter moeten uitmaken of wij hier te maken hebben met een uitschieter. De
algemeneindrukbestaatdathetverschilinbouwplantussenlichteenzwaregronden
ook in dit gebiedniet zo groot is alsuit deze opname afgeleid zoukunnenworden.
De opmerkingenvan depracticihebben tot gevolggehad,dat debesteklassenog
gesplitst is in twee delen, waardoor de volgende regionale geschiktheidsclassificatie
ontstond (ziefiguur15).
FIG. 15 Verkleinde bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw van Noord-Beveland

I

SM

1SM

Legenda/Legend
HUI Klasse I
ClassI
WïïiïX Klasse Ia
Class la

Klasse II
ClassII
Klasse III
ClassIII
EaU Klasse IV
ClassIV

Uitstekend geschikt voor uitgebreide zware vruchtwisseling
Excellentlysuitablefor awideheavycrop rotation
Uitstekend geschikt voor uitgebreide zware vruchtwisseling, doch met
enige beperking voor gevoelige gewassen. Hogere produktiekosten dan
klasse I
Excellently suitable for a wideheavy crop rotation. Some limitationsfor
susceptiblecrops. The production costs in this class are higher than in
classI
Goed geschikt voor uitgebreide zware vruchtwisseling
Verysuitablefor a wideheavycrop rotation
Beperkt geschikt voor zware vruchtwisseling (droogtegevoelig)
Limited suitablefor aheavycroprotation(susceptiblefor drought)
Zeer beperkt geschikt voor zware vruchtwisseling (sterk droogtegevoelig)
Verylimitedsuitablefor aheavycroprotation (verysusceptiblefordrought)

FIG. 15 Reducedsoilsuitability mapfor arablefarming ofNoord-Beveland
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KlasseI uitstekend geschikt voor uitgebreidezware vruchtwisseling
KlasseIa idem, doch met enige beperking voor gevoelige gewassen en met hogere
produktiekosten dan klasse I
Klasse II goedgeschikt voor uitgebreide zware vruchtwisseling
KlasseIII beperkt geschikt voor zware vruchtwisseling (droogtegevoelig)
KlasseIV zeer beperkt geschikt voor zware vruchtwisseling (sterk droogtegevoelig).
De waardering voor klasse IV, die ongeschikt voor de uitgebreide zware vruchtwisselingwasgenoemd, kwamdegebruikerseigenlijk telaagvoor, alhoewelmenwel
instemdemetdewaarderingscijfers. DitiseengevolgvanhetNoordbevelandse bedrijf
en de instelling van de boer: rogge is een gewas dat men niet verbouwt en voederbieten passen niet in het veeloze bedrijfstype.

3 D E KWANTITATIEVE BODEMGESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE

In Zeeland is gedurende een aantaljaren getracht door middel van het verzamelen
van opbrengstgegevens een inzicht te krijgen in het produktievermogen van enkele
belangrijke bodemreeksen en -typen.
Het onderzoek heeft zichinhetalgemeen beperkt tothetbodemkundige landschap
vandeNieuwlandgrondenenweltotdeseriesvandeschorgrondenendeplaatgronden.
Het onderzoek heeft betrekking op de gewassen suikerbieten over dejaren 1951,
1952, 1953 en 1956 en zomertarwe over dejaren 1956 en 1957. Het suikerbietenonderzoek heeft plaatsgevonden in westelijk Zeeuwsen-Vlaanderen. De opbrengstbepalingenaanzomertarwegeschieddenin 1956opNoord-Bevelandeninhetnoorden
vanZuid-Beveland, nl.in hetgebied van Wolphaartsdijk endeWilhelminapolder. In
1957 werd het in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen geconcentreerd in verband met de
keuze van deze streek als typegebied voor de Werkgroep Landclassificatie.

Proefoogsten bij suikerbieten
Methodevan onderzoek
Hetonderzoekissteedsbeperkttotpraktijkpercelen methetgewasKleinWanzleben
E.Erisgetrachtproefoogsten tenemenoppercelenmettwee,somsmetdrie duidelijk
verschillende bodemtypen, waarbij ervoor gezorgd is dat deproeven niet tedichtbij
eenbodemgrenswerden genomen. Dezemethodeheeft het voordeeldat mentweeof
drie bodemeenheden kan vergelijken onder overigens gelijke omstandigheden voor
zoverhetbetreft voorvrucht,zaaidatum,bemestingendergelijke.Indemeestegevallen
was ook de grondwaterstand gelijk. Daardoor ishet mogelijk het opbrengstverschil
tussen de verschillende bodemtypen (i.e. meestal een verschil in de zanddiepte) te
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bepalen.Inhetmateriaalalsgeheelspelennatuurlijk dewisselendefactorenvanvoorvrucht,zaaidatum, bemesting,grondwaterstandenboereenbelangrijkerol.
Bijdeproefoogsten van 1951,1952en 1953isuitgegaanvandeBelgischemethode
2
(DE LEENHEER en DE CAESTECKER, 1949), waarbij proefveldjes van 2,8 m werden
genomen met 6à 8herhalingen per bodemtype.Er werd gelet opregelmatige stand.
Hetisechter gebleken dat zulkeplekken tekleinzijn. Er staan 15à20bieten opeen
dergelijk veldje. Kleine onregelmatigheden in de stand, resulterende in een verschil
van 1of2bieten,hebben een te grote invloed opde opbrengst per veldje. Ditzelfde
geldtvoor foutieve beslissingen overbieten, dieprecies opdegrens staan. Eenvoordeel is dat men de regelmatigheid van deze kleine veldjes gemakkelijk kan beoordelenendatheteenvoudigiseenaantalveldjestevinden,waarbinnenhetbodemtype
zuiveris.Dezevoordelenblijkenechterniettegendenadelenoptewegen.
In 1956isperbodemtype2 X0,25aregerooid.Ditiseenomvangrijkwerk.Nadien
is door deafdeling Landclassificatie een meer efficiënte methodeontwikkeld(diagonaalmethode). Dekeuzevandeplekken isinverbandmetdestandvanhetgewasen
deonregelmatigheidvanhetbodemtypeveelmoeiüjker.
In alle gevallen is de bruto-opbrengst te velde bepaald. De tarra is berekend uit
een monster van deverschillendeplekken. Daarvan is in een aantal gevallentevens
het suikergehalte bepaald, waarvoor medewerkingwerd verkregen van het Instituut
voor RationeleSuikerproduktieteBergenopZoom.
Resultaten van 1951
Er zijn op7verschillendepercelenproefoogsten uitgevoerd opveldjes van2,8m2.
Bijdeberekeningisslechtsgewerktmetbodemtypen,waaroptenminste4herhalingen
voorkwamen. De voornaamste gegevensen resultaten zijn opgenomenin tabel 121.
Hetweerin 1951 was,voorzoverhettemperatuurenaantalurenzonneschijn betreft,vrijwelnormaal.
De herfst van 1950en het voorjaar 1951waren bijzonder nat. De bieten zijn vrij laat gezaaid in een
ongunstig zaaibed. Ook demaand meiwas vrij nat; juni was ongeveer normaal;juliwasvrij droog,
maar had weinig zon, waardoor de droogteschade beperkt was; augustus was zeer nat; september
ongeveer normaal, terwijl oktober bijzonder droog was, waardoor de oogst werd begunstigd.
Het slechte voorjaarsweer heeft een bijzonder grote invloed gehad op deopbrengsten. Dit isspeciaal
het geval geweest bij devroeg gezaaide percelen. Het gehele opbrengstniveau van perceel4 (gezaaid
op 25 maart) ligt beneden dat van de overige percelen en dit ondanks de groenbemesting. Het bemestingsniveau van de verschillende percelen ligt ongeveer gelijk. Op de zwaardere gronden (perceel7en 6)isgeen kaligegeven.Dekaligift op perceel 3washoog (160kg K20).Depercelen 4 en 6
hebben groenbemesting gehad.
Degrondwaterstand opdepercelen 1,2,3en 5kan hooggenoemdworden, opdeoverigepercelen
isdestand normaal. De fluctuatie op perceel 4is bijzonder klein.

In figuur 16en 17is deenigmogelijke bewerkinguitgevoerd, ni. desplitsingvan
hetmateriaalnaar grondwaterstand ennaar bodemseries,waarbij danperperceelde
opbrengstvanhetbodemkundigbestetypeop 100isgesteld.
1

Volledigegegevensvan deverschillende proefplekken zijn aanwezigin het archief van de Stichting
voor Bodemkartering
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TABEL 12 Netto wortelopbrengst in 1951

Perceel
Parcel
1
2
3

4

5
6

Bodemtype*
Soil type*

Wortelopbrengst
Root-yield
ton/ha

Suiker
Sugar
ton/ha

n

50,9
48,2
53,6
54,3
53,9
52,4
51,8
49,9
47,4
47,8
47,1
50,2
51,1
55,2
56,7
56,9
51,3
51,9
51,8
50,6
50,2

1,7
1,1
1,7
1,4
0,7
1,2
1,0
2.0
1,3
2,3
2,2
1,1
1,0
1,7
1,6
1,8
1,6
1,1
2,3
1,4
1,1

5
6
4
8
8
9
20
4
7
4
4
7
8
9
5
6
9
5
6
7
5

CL1
CL2
CZ*
CZ2
DL1
DL2
DL3
Dlz
D21
CZ2
DL3
C(2)
CL1
gC**

c

7

D
EL2
gB**
B(z)
BL1
BL2

Grondwaterstand in groeiseizoen
Laagste
Hoogste
Groundwater level ingrowing period
Lowest
Highest
70

110

70

125

80

115

165

185

70

125

135

195

120

170

* Codering: zievoetnoot tabel 11/ Code: seefoot-note tableII
** Lichte bovengrond /Light top-soil
TABLE 12 Nett root-yield in1951

Hieruit blijkt datbijdeondiepe grondwaterstanden (figuur 17)delaagste en de
hoogste opbrengst, resp.48,2t/ha en 54,3t/ha zijn behaald op hetzelfde bodemtype.
Bij dediepegrondwaterstanden (figuur 16)isde spreiding veelgroter nl. tussen47,1
t/ha en 56,9t/ha.
Bijdepercelenmeteendiepegrondwaterstand ishetverschiltussendeopbrengsten
opverschillende typen ophetzelfde perceel in overeenstemming met de verwachting.
Bij depercelen met eenhogegrondwaterstand isdit in tweevan deviergevallen niet
zo. Menzouhieruitkunnenconcluderendatbijondiepegrondwaterstandendeinvloed
van dezanddiepte op de opbrengst afneemt (figuur 16en 17).
Opmerkelijk isderelatief lageopbrengst van de schorgronden met een aanzienlijk
lichtere bovengrond (perceel 6,type gCen vooral gB).Dezegronden slempen in het
algemeen vrij sterk. Hetslechte voorjaar heeft hier natuurlijk bijzonder ongunstig
gewerkt. Dit kan mogelijk dit extreem verklaren.
Uitdesuikerbepalingen komengeenverschillen tussenschorgronden enplaatgronden naar voren.
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Resultaten van1952
Het weer was gedurende het groeiseizoen nogal wisselvallig. Eind maart was koud, april was warm
enzonnig,waardoor deopkomstinhetalgemeengoed was.Meiwasdroogenzonnig,evenalsjunien
de eerste helft vanjuli. De tweede helft vanjuli en augustus waren regenrijk. September was koud
ennat.

De proefoogsten zijn uitgevoerd op 7 percelen met kalkrijke Nieuwlandgronden
en wel op de series schorgronden (aflopende profielen) en plaatgronden met verschillende zanddiepten, alle van het zgn. grofzandige type (tabel 13).
TABEL 13 Proefoogst suikerbieten K.W.E. 1952

Bodemtype*
Soil type*

1

C(z)
CL1
CL2
DL3

54,2
53,9
55,6
47,1

1,3
1,2
0,8
1,4

8
8
8
8

95

120

2

C(z)
CL1
CL2

50,2
50,5
54,4

1,3
1,6
0,9

8
8
8

95

195

3

CL1
CL2
CL3

57,9
50,6
42,9

1,9
2,2
2,2

8
8
8

75

125

4

CL2
CL3
Dlz
CL2
DL2
CL3

43,8
37,8
53,9
40,1
37,9
33,1

0,6
1,1
1,1
1,7
1,1
0,5

8
8
8
8
8
8

100
100
130
130
165
165

155
155
195
195
200
200

5

B(z)
ALI
AL2

63,4
53,1
43,7

1.0
4,2
1,0

8
9
8

160

215

6

C(z)
D(z)
DL1
DL2

54,4
53,4
46,9
43,9

1,4
3,2
2,7
2,1

8
8
8
8

100
100
120
120

170
170
190
190

7

D
C
B

52,2
51,7
59,4

2,1
1,8
1,5

10
10
10

120

220

Perceel
Parcel

Suiker Aantal
Sugar percelen
ton/ha

* Codering:zievoetnoot tabel 11/ code:seefoot-note table11
TABLE 13 Trial-harvestsugar beetsK.W.E. 1952
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Grondwaterstand tussen
april en oktober
Hoogste
Laagste
Groundwater level between
April and October
Highest
Lowest

Netto
wortelopbrengst
Nett root-yield
ton/ha

Degemiddeldeopbrengstenwarenredelijk goed.Deplaatgronden hebbenbijdiepe
grondwaterstanden duidelijk geledenvan dedroogteinjuni enjuli.
Debemestingvan deverschillende percelen wisseltvrij sterk. Destikstofgiften zijn
inhetalgemeenhoog.Eenbewerkingnaar stikstoftrappen gafechtergeen significante
verschillen. Op 6van de7percelen isstalmest ofeengroenbemesting gegeven.Enig
verschil t.o.v. de percelen met alleen kunstmest valt niet te constateren. In het algemeen mag aangenomen worden, dat debemesting aangepast is aan de behoeften.
Suikerbepalingen zijn in hetjaar 1952niet uitgevoerd.
TABEL 14 Gemiddelde netto wortelopbrengst van alleschorgronden in 1952
Netto opbrengst
=x
Nett yield
ton ha
54,2
50,2
53,9
63,4
54,4
53,4
52,2
51,7
59,4
59,9
56,4

x
ton/ha

Sx
ton/ha

55,4

3,3

n

11

TABLE 14 Mean nett root-yieldof allmudflatsoilsin 1952

TABEL 15 Gemiddelde netto wortelopbrengst in 1952 van de schorgronden, gesplitst naar de
zwaarte van de bovengronden
1 Licht zavelige bovengrond (15-25% afslibbaar) D
X

X

ton/ha

ton/ha

Sx
ton/ha

53,9
53,4
52,2

53,2

2,8

1 Sandy loamtop-soil(15-25% particles <16fi)

53

2 Zwaar zavelige bovengrond (25-35% afslibbaar) C
X

X

on/ha

ton/ha

Sx
ton/ha

53,4

2,4

54,2
50,2
54,4
51,7
56,4
2 Sandyclayloamtop-soil(25-35% particles<16 p)
3 Licht kleiige bovengrond (35^15% afslibbaar) B
x
ton/ha

x
ton/ha

Sx
ton/ha

60,9

3,1

63,4

59,4
59,9

3 Clay loam top-soil (35-45% particles <16 ji)
TABLE 15 Mean nett root-yieldin 1952of the mud flat soils,arranged according to the texture of
the top-soils

TABEL 16 Gemiddelde netto wortelopbrengst van de plaatgronden in 1952, gesplitst naar zanddiepteen diepte van de grondwaterstand
1 Grofzandige plaatgronden, zand beginnend tussen 50 en 80 cm (LI)
Ondiepegrondwaterstand
shallow groundwater level
x
ton/ha

x
ton/ha

Sx
ton/ha

Diepe grondwaterstand
deepgroundwater level
n

53,9
50,5

x
ton/ha
53,1

54,1

1,0

3

46,9

57,9
1 Coarse sandflat soils,sandbeginning between 50and80cm

54

x
ton/ha
50,0

Sx
ton/ha
2,5

n
2

2 Grofzandige plaatgronden, zand beginnend tussen 30 en 50 cm (L2)
Ondiepe grondwaterstand
shallowgroundwater level
X

X

ton/ha

ton/ha

Sx
ton/ha

51,1

0,6

55,6
54,4
50,6
43,8

Diepe grondwaterstand
deepgroundwater level
X

X

on/ha

ton/ha

Sx
ton/ha

43,9

0,2

40,1
37,9
43,7
43,9

2 Coarse sandflatsoils,sandbeginning between30and50cm
3 Grofzandige plaatgronden, zand beginnend boven 30cm (L3)
Ondiepe grondwaterstand
shallowgroundwater level
x
x
Sx
ton/ha
ton/ha
ton/ha
47,1
42,9
37,8

42,6

0,9

Diepe grondwaterstand
deepgroundwater level
x
ton/ha

x
ton/ha

33,1

Sx
ton/ha

0,5

3 Coarse sandflatsoils, sandbeginning within 30cm
TABLE 16 Mean nett root-yieldof the sand flat soilsin 1952,arrangedaccording to depth ofsand
anddepth of thegroundwater level

TABEL 17 Relatievenettowortelopbrengstin 1952vandeverschillendebodemseriesbijverschillende
grondwaterstanden
1 Ondiepe grondwaterstand
Shallowgroundwater level
LI = 100
L2 = 94,5
L3 = 78,7+

2 Diepe grondwaterstand
Deepgroundwater level
LI = 100
L2 = 87,8
L3 = 66,2+

3 Ten opzichte van LI met ondiepe grondwaterstand
WithregardtoLI withshallowgroundwater level
Ondiepe grondwaterstand
Shallowgroundwater level
LI = 100
L2 = 94,5
L3 = 78,5+

Diepe grondwaterstand
Deepgroundwater level
LI = 92,4
L2 = 81,1+
L3 = 61,2+
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Ten opzichte van het gemiddelde van alle schorgronden (s = 100)
Withregardto the meanof allmudflatsoils
Ondiepe grondwaterstand
Shallowgroundwater level

Diepe grondwaterstand
Deepgroundwater level

LI = 97,7
L2 = 92,2
L3 = 76,9+

LI = 95,8
L2 = 79,2+
L3 = 59,7+

+ Het verschil t.o.v. de op 100gestelde opbrengst is significant (zekerheidscoëfficient >3).
+ Thedifference withregardto the fixed 100 yield issignificant (certainty coefficient >3)
TABLE 17 Relativenett root-yieldin1952 of severalsoilseries at differentgroundwater levels

De resultaten zijn samengevat in tabel 14t/m 17.De gemiddelde netto-opbrengst
van alle schorgronden is afzonderlijk berekend (tabel 14). Daarnaast zijn de gemiddelde opbrengsten van de schorgronden berekend, gesplitst naar de zwaarte van
debovengrond. Hieruit volgt geensignificant verschilvoor delichte (D)endezware
(C) zavelgronden. Het gemiddelde van de lichte kleigronden (B) ligt aanmerkelijk
hoger (tabel 15).
Denetto-opbrengsten vandeplaatgronden zijn gesplitstberekendvoordeverschillende zanddiepten. Bovendien is een scheiding gemaakt naar de grondwaterstanden.
Flo. 18 Netto wortelopbrengsten (in ton/ha) in 1952 bij verschillende grondwaterstanden
ton/ha
60
50
40
30
20
10

2Ó0cm
na
Legenda Diepte grondwaterstand
Legend
Depthgroundwater level

• Schorgrond / Mudflatsoil
X Plaatgrond, zand begint tussen 30en 50cm
Sand flat soil,sandbeginning between30 and 50 cm
O Plaatgrond, zand begint ondieper dan 30 cm
Sand flat soil,sandbeginning within 30 cm
FIG. 18 Nett root-yields (in ton/ha) at variousgroundwater levels
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Zover mogelijk zijn de resultaten nl. gesplitst naar 'ondiepe' en 'diepe' grondwaterstanden, d.w.z. gemiddeld hoogste grondwaterstand <100 cm, resp. >100 cm en
gemiddeld diepste grondwaterstand < 150 à 160 en > 160 cm in het groeiseizoen
(tabel 16en 17).
Uit dezeverwerkingblijkt, dat ook bij relatief vrij hogegrondwaterstanden tijdens
het groeiseizoen de opbrengsten van deverschillende groepen plaatgronden beneden
hetgemiddeldevanalleschorgronden blijven.Deinvloedvandezanddiepte50-80cm
isnietgroot,maartochduidelijk aanwezig,alishetverschilniet significant. Ditgeldt
ooknogvooreenzanddieptevan30-50cmbij hogegrondwaterstanden. Indeoverige
gevallenisdeopbrengstreductie zeer aanzienlijk (tabel17).
In 1952ishetverbandtussenzanddiepte,grondwaterstand enopbrengstzeerduidelijk,hetgeengedemonstreerd wordtinfiguur18,waarenkeleopbrengstenzijnuitgezet
tegen dediepste grondwaterstanden in het groeiseizoen.
TABEL 18 Proefoogst suikerbieten K.W.E. 1953

Perceel
Parcel

Bodemtype*
Soiltype*

Netto
wortelopbrengst
Nettroot-yield
ton/ha

Suiker
Sugar
ton/ha

Aantal
percelen

Laagste grondwaterstand
in groeiseizoen
Lowestgroundwater level
ingrowing season

1

C(z)
CL1
CL2

54,4
55,7
61,1

2,7
2,8
3,4

8
8
8

110
110
110

2

A/B(z)**
A/BL1**
AL2
BL3

57,5
53,8
51,1
50,4

3,4
4,7
5,1
5,4

8
8
8
8

225
225
225
225

3

C(z)
CL2
CL3
DL1
CL2
CL3
DL2
DL3

58,8
50,5
49,9
52,5
51,5
44,9
50,9
49,9

5,0
4,8
3,6
2,7
3,9
2,3
4,1
3,2

8
8
8
8
8
8
8
8

145
145
145
175
175
175
225
225

4

C(z)
CL2
CL1

62,9
62,9
60,8

1,6
5,0
3,2

8
8
8

130
130
130

* Codering:zievoetnoot tabel 11/ Code: seefoot-note table 11
** Grensgevallen ca. 45% afslibbaar in de bovengrond / Border-line casesof about45%particles
<16 [iinthetop-soil)
TABLE 18 Trial-harvest sugarbeets K.W.E. 1953

57

Resultaten van1953
Hetjaar 1953 werd gekenmerkt door eendroog voorjaar metuitzondering vandetweedehelft van
april, dievrij natenwarm was. Maart enmei waren zeer droogenkoud. Het gunstige weer inapril
veroorzaakte eengoede begingroei. Door delatere koude en droogte washetaantal schieters zeer
hoog. Ditheeft ongunstig gewerkt opdebetrouwbaarheid vande opbrengstbepalingen. Deeerste
helft vanjuni was koud ennat,detweede helft ongeveer normaal. Indelaatste dagen van juni viel
bij onweer zeer veelneerslag. Juli enaugustus waren uitgesproken droogenwarm. Opheteindvan
augustus viel gedurende enkele dagen veel regen. September was weer droogenwarm.
Er zijn vier percelen met proefoogsten uitgevoerd op kalkrijke Nieuwlandgronden
en wel op de schorgronden met een aflopend profiel dat tussen 80 en 120 cm zandig
wordt en opplaatgronden metverschillende zanddiepten, allevan hetzgn. grofzandige
type (tabel 18).Twee percelen vertoonden drie duidelijk verschillende bodemtypen
(1 en 4). Perceel 2 omvatte oorspronkelijk zes typen, waarvan er twee bijeengevoegd
zijn, omdat de onderlinge verschillen in opbrengst nihil waren. Het verschil bestond
hier telkens uit een gering verschil in zwaarte van de bovengrond (A/B(z) en A/BL1).
Afgezien van een gering verschil in zwaarte van de bovengrond zijn vier bodemtypen
op perceel 3 vertegenwoordigd. Zij liggen verspreid over drie verschillende grondwaterstanden.

TABEL 19 Gemiddelde netto wortelopbrengst vandebodemtypen vanperceel 3in 1953

Type

x
ton/ha

S
ton/ha

x
ton/ha

Sx
ton/ha

xin%
t.o.v. C(z)

—

—

100

—

89,3

1 Schorgronden (zand >80 cm)
Mudflatsoils(sanddeeper than80cm)
C(z)

58,8

5,0

2 Grofzandige plaatgronden, zand beginnend tussen 50en 80 cm
Coarse sandflatsoils,sandbeginning between 50and80 cm
DL1

52,5

2,7

—

3 Grofzandige plaatgronden, zand beginnend tussen 30en 50 cm
Coarse sandflatsoils,sandbeginning between 30and50 cm
C/DL2

50,5
51,5
50,9

4,8
3,9
4,1

51,0

2,5

86,7

1,8

81,9

4 Grofzandige plaatgronden, zand beginnend boven 30 cm
Coarse sandflatsoils,sandbeginning within 30 cm
C/DL3

49,9
44,9
49,9

3,65
2,30
3,25

48,2

TABLE 19 Mean nett root-yieldofthesoiltypesofparcel3in 1953
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TABEL 20 Proefoogst suikerbieten K.W.E. 1956

Perceel
Parcel
1
2
3

Bodemtype*
Soiltype*
C(z)
CZ1

c

CZ1
Clz

c

4
5

6

7
8
9
10
11

12
13
14

15

CL1
DL1
D(z)
C(z)
CL1
C
CL2
CL2
CL1
D
C
CZ1
DZ1
C
C
Clz
Dlz
DZ2
D
CZ2
DZ2
C(z)
CL3
CL2
C
CZ1
DZ2
D(z)
CL2
CL1
CZ2
C(z)
DL3
DL3
C(z)
CL2
CL2
CL2
CL1
CL2
CL2
CL1
C(z)

Netto wortelopbrengst
Nett root-yield
x ton/ha
d = Xl
44,8
48,4
44,4
42,2
36,4
51,9
38,8
32,3
40,4
40,0
37,4
44,0
50,7
48,6
49,8
49,7
40,2
41,1
43,3
45,9
41,1
41,9
43,6
48,5
52,9
47,4
48,7
54,7
41,6
50,1
49,8
48,3
45,7
44,5
48,2
54,4
43,0
48,1
46,5
45,7
56,5
49,6
41,4
47,3
55,5
53,2
46,8
46,7
53,2

X2

+2,6
+ 1,7
+ 5,1
—6,3
+0,4
+2,4
-1,5
—4,1
—1,6
+0,5
+3,7
+ 3,4
—4,5
+ 1,0
+0,2
—3,7
+2,2
—4,1
+0,6
+ 6,4
—0,1
—1,1
+0,6
—4,3
—6,4
—0,4
—5,9
+0,3
—1,6
—0,5

—
—4,7
—1,8

—
—4,2
+4,2
+0,8
—0,4
+2,8
—4,8
+ 1,4
+2,4
-2,0
—5,2
—
+1,0
+3,1
+ 1,2

—

* Codering:zievoetnoot tabel 11/ Code: seefoot-note table 11
** Sterk geslaagd profiel / Strongly stratifiedprofile
TABLE 20 Trial-harvest sugarbeets K.W.E.1956

GrondwaterstanAIGroundwaterlevel
diepste
gemetenbij oogst
(geschat)
measuredat
deepest(estimated)
harvest
155
145
155
165
165
160
150
140
150
165
135
135
130
130
140
140
140
140
140
140
170
165
175
155
155
145
140
140
105
110
110
135
130
125
105
110
120
110
110
105
160
180
165
180
160
155
160
160
165

100
75
115
120
80
70
75
95
100
90
75
70
60
55
90
100
75
75
80
80
100
95
80
95
80
85
75
70
50
65
50
75
75
80
55
55
60
60
55
55
105
120
110
140
120
80
70
60
70

TABEL 21 Netto wortelopbrengsten in 1956 op verschillende bodemseries bij verschillende bemestingsniveaus (voor stikstof) en verschillende grondwaterstanden
Diepste grondwaterstand in groeiseizoen
Deepestgroundwater levelingrowing season
<150cm
>150cm

Bodemserie
Soilserie
Schorgronden
Mudflatsoils

meer dan
minder dan
meer dan
more than
more than
less than
120kg N/ha
120kg N/ha
120 kg N/ha
x
Sx
x
Sx
x
Sx
ton/ha ton/ha n ton/ha ton/ha n ton/ha ton/ha n
47,1

Plaatgronden,zandbeginnend tussen
50en 80cm
45,8
Sandflatsoils,sandbeginning
between 50and80cm
Plaatgronden,zandbeginnendtussen
30 en 50cm*
46,7
Sandflatsoils,sandbeginningbetween
30 and50 cm*

2,0

9

50,9

3,4

4

44,3

2,5

6

51,1

4,4

2

40,4

1,0

9

45,9

1,4

11

—

2,1

3,7

5

4

— —

* Inclusief enkele onderbroken schorgronden met ondiepe dikke zandlagen
* Some interruptedmudflatsoilswithshallow thicksandlayers included
TABLE 21 Nett root-yieldsin1956onvarioussoilseriesatdifferentlevelsoffertilization (fornitrogen)
andatdifferentgroundwater levels

Het bemestingsniveau van de verschillende percelen loopt niet veel uiteen. Op
perceel 1 is groenbemesting toegepast.
Suikerbepalingen zijn in 1953niet uitgevoerd.
De resultaten van de proefoogsten zijn samengevat in de tabellen 18 en 19. De
gemiddelde opbrengsten op denietverdroogde plekken zijn goedtot zeer goed.
De beide percelen met hoge grondwaterstanden reageren ditjaar averechts op de
zanddiepte. Op perceel 1is de opbrengst van de plek met de ondiepste zandondergrond (CL2)het hoogste,het aflopende profiel (C(z)) heeft delaagste opbrengst. Op
perceel 4isdeopbrengstvanbeidetypengelijk. Dit merkwaardigeverschijnsel isook
bij de proefoogsten in 1956 in enkele gevallen geconstateerd (tabel 20 en 21). Een
verklaring istot nu toe niet te geven.
Deverschillen tussen deverschillendezwaartegroepen van de bovengrond zijn dit
jaar zeergering.Integenstellingtot 1952liggendeopbrengstenvandezwaregronden
(perceel 2)niet hoger dan dievan delichtere gronden (perceel 3).Eerder is het omgekeerde het geval. Significant zijn dezeverschillen echter geheelniet.
60

Opvallend is in dit drogejaar het geringe onderlinge verschil van dezelfde plaatgrondtypen bij verschillende grondwaterdiepten op perceel 3 (tabel 18 en 19). Een
vrijwel constantegrondwaterstand van ca. 140cm- m.v.inhet groeiseizoen blijkt al
een oogstdepressie te veroorzaken, terwijl een waterstand van 90 à 125cm de verdrogingtegengaat (percelen 1 en 4,tabel 18enfiguur19).
FIG. 19 Relatieve netto wortelopbrengsten (in % van de schorgronden) bij verschillende zanddiepten en grondwaterstanden in 1953
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Invergelijking met 1952zijn deprocentueleverschillenvandeplaatgrondenmetde
schorgronden in 1953gemiddeld minder groot.

Resultaten van 1956
Na een zeer zachtejanuari viel in februari een langdurige vorst in. Maart en april waren droog en
koud, mei was normaal. De zomer was koud, augustus bovendien vrij nat. Ook in september en
oktober viel meer regen dan normaal. Over het geheel genomen waren in 1956 de weersomstandigheden ongunstigvoor de gewassen.Het produktieniveau vandesuikerbieten isdan ook uitzonderlijk
laag.Vrijwel allepercelen leden aan vrij egaal verdeeldevergelingsziekte.

Er zijn 15percelen proefoogsten uitgevoerd (tabel20).
De proefoogsten hebben betrekking opNieuwlandgronden. In de series zijn de
schorgronden vertegenwoordigd met een aflopend profiel en zand beneden 80 cm,
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alsmedeplaatgronden metverschillendezanddiepte en zandgrofheid. Dezwaartevan
debovengrond isbeperkt tot delichteenzwarezavels.
Overdegrondwaterstanden isin 1956weinigbekend, omdat eerst aan heteindvan
het groeiseizoen besloten werd alsnog enige proefoogsten bij suikerbieten te doen.
De percelen zijn dus eerst laat gekozen. De gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstandenzijndaaromgeschatmetbehulpvanprofielkenmerken. Slechtsdegrondwaterstand van de oogstdatum isgemeten.
Het bemestingsniveau is in 1956 op de verschillende proefpercelen zeer uiteenlopend geweest. Op
de percelen 3en 9isalleen stikstof gegeven. De hoeveelheden stikstof lopen zo sterk uiteen (nl. van
60tot 200kg),dat een gescheiden verwerking noodzakelijk was.De fosfaatgiften liggen tussen 0 en
140kg (perceel 5).Op enkelepercelen (5,7en 8)iseen zeer hogekaligift toegepast. Op depercelen
2en 11iskalibemesting achterwege gebleven. Perceel 9heeft 20 ton stalmest en depercelen 4 en 11
hebben groenbemesting ontvangen.

De oogstmethode is in 1956 ingrijpend gewijzigd. In plaats van grote aantallen
kleineveldjesperbodemtypeisperbodemtypetweemaal0,25aregeoogstengemiddeld.
Deresultaten van deproefoogsten in 1956zijn weinigbevredigend. Degemiddelde
opbrengstcijfers voor schorgronden en plaatgronden met verschillende zanddiepte
geven in geen enkel opzicht significante verschillen.De enige verschillen,waarbij de
FIG. 20 Netto wortelopbrengst (in ton/ha) op 3 percelen bij verschillende bodemtypen en verschillende grondwaterstanden in 1956
ton/ha
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zekerheidscoëfficient ca. 2 is, zijn gelegen tussen de gronden met een hoge en lage
stikstofgift, zowel voor de schorgronden als voor de diepere plaatgronden (tabel 21).
Er is in het cijfermateriaal wel een zekere tendens te bespeuren dat de opbrengst
van de plaatgronden met ondiep zand bij lage grondwaterstanden lager ligt dan die
van de schorgronden. Bij gemiddeld ondiepe grondwaterstanden zijn in dit natte jaar
de verschillen vrijwel nihil.
Een vergelijking van verschillende bodemtypen op één perceel doet deze tendens
nog duidelijker uitkomen. Uit figuur 20 blijkt, dat bij een ondiepe grondwaterstand
de verschillen worden afgevlakt en dat zelfs het ongunstigste profiel de hoogste opbrengst heeft. Bij diepere grondwaterstanden liggen de opbrengstverschillen meer in
de lijn der verwachting, ook al zijn deze verschillen niet significant.
In 1956 is het door welwillende medewerking van het Instituut voor Rationele
Suikerproduktie te Bergen op Zoom mogelijk geweest van alle proefplekken monsters
te nemen voor de bepaling van het suikergehalte. Bij de verwerking van het totale
materiaal isgeenenkelecorrelatie met het bodemprofiel, noch met de wortelopbrengst
gebleken.Beziet men de suikergehalten per perceel, dan blijkt bij toenemende zanddiepte het suikergehalte te dalen. Een verder gaande conclusie is,gezien de aard van
het materiaal, zeker niet gerechtvaardigd.

Conclusies
1 Het werken met suikerbieten is moeilijk en moeizaam. Het vereist een uitgebreide
proefopzet met beperkte variatie.
2 Naast het bodemtype zijn er vele andere factoren van zo grote invloed op de opbrengst dat deze zo constant mogelijk gehouden dienen te worden. Met name
wordt hier gedacht aan de invloed van de zaaidatum en de bemesting, speciaal
stikstof. Ook de aard van de bovengrond (slempigheid) is van veel belang.
3 De proefplekken dienen vrij groot te zijn, in verband met de onregelmatigheid van
het gewas. Het ware wenselijk een methode te ontwikkelen, die minder gebonden
is aan de rijencultuur1).
4 Deinvloed van dezanddiepte op de wortelopbrengst van suikerbieten iszeer groot.
In matig droge jaren kan bij grondwaterstanden, die dieper wegzakken dan ca.
130 à 150 cm - m.v., een opbrengstdaling optreden ten opzichte van schorgronden,
die onder alle voorbehoudals volgt in % kan worden uitgedrukt:
zand, beginnend
tussen 50 en 80 cm
tussen 30en 50 cm
<30cm
1

oogstdepressie
5-10%
10-20%
>25%

Deze is inmiddels door de Afdeling Landclassificatie ontwikkeld.
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Bij diepste grondwaterstanden ondieper dan ca. 125cm worden de depressies resp.
0-5, 5-15 en ca. 20%. In natte jaren is over de invloed van de zanddiepte weinig
positiefs te zeggen. Bij diepe grondwaterstanden hebben de ondiep grofzandige platen
nog een oogstdepressie van 5 à 10%. Bij ondiepe grondwaterstanden is er praktisch
geenverschil in opbrengst tussen schor-en plaatgronden. In een aantal gevallen liggen
de opbrengsten van de plaatgronden zelfs hoger dan die van de schorgronden.
5 De invloed van de zwaarte van de bovengrond op de wortelopbrengst is gering.
In hetjaar 1952, toen de voorzomer vrij droog was,waren de opbrengsten van de
lichte kleigronden iets hoger. In 1953 toen de nazomer vrij droog was, stonden de
zware zavels bovenaan.
6 De invloed van het bodemtype op het suikergehalte vergt nader onderzoek. Over
het totale materiaal schijnt er geen invloed te zijn. Per perceel gezien is er een
tendens dat het suikergehalte enigszins toeneemt met afnemende zanddiepte.

Proefoogsten bij zomertarwe
In 1956 en 1957 zijn respectieveüjk op Noord- en Zuid-Beveland en in ZeeuwschVlaanderen opbrengsttaxaties en proefoogsten gedaan bij het gewas zomertarwe, ras
Peko.
Dit gewas is gekozen, omdat na de strenge winter van 1955/56 de wintertarwe goeddeels was uitgewinterd. De wintertarwe was daardoor schaars en onregelmatig van stand, terwijl bovendien
verschillende rassen werden verbouwd, omdat men na de sterke roestaantasting van 1955 van het
populaire ras Heine's VII was afgestapt. Ook in 1957 was het zomertarweareaal nog zo uitgebreid
dat voortzetting van het onderzoek, ditmaal in Zeeuwsch-Vlaanderen, verantwoord leek.

Methode van onderzoek
Er is een groot aantal proefplekken opgezocht op verschillende bodemtypen van
het Nieuwland. Er is naar gestreefd zoveel mogelijk enkele bodemtypen op één
perceel te vinden. Deze typen zijn door vier taxateurs individueel getaxeerd, waarna
men in onderling overleg op de plaats zelf tot een definitief gezamenlijk taxatiecijfer
in een 100-delige schaal is gekomen.
De taxaties zijn getoetst aan een aantal proefplekken (20%van de taxatieplekken),
gelijkelijk verdeeld over het gehele taxatietraject. Deze proefoogsten beslaan telkens
een halve are in duplo. De opbrengst is met een proefvelddorsmachine gedorst; de
kilogramopbrengst is bepaald bij constant vochtgehalte.

De resultaten van1956
Er zijn 86 plekken getaxeerd, waarvan 57 op Noord-Beveland en 29 op ZuidBeveland. Er werden geoogst resp. 16en 12 veldjes van 2 x 0,5 are.
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DegegevensvanNoord-enZuid-Beveland zijn afzonderlijk verwerkt, omdatbleek
dat hettaxatieniveau verschillendlag.
FIG. 21 Verband tussen korrelopbrengst in kg/ha en gezamenlijk taxatiecijfer voor zomertarwe
(Peko)opNoord-Beveland in 1956
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FIG. 21 Relationbetween grain-yield inkg/ha andjoint estimationfigurefor summer wheat(Peko)
on Noord-Bevelandin 1956

In figuur 21 is het verband tussen opbrengst- en taxatiecijfers aangegeven voor
Noord-Beveland. Infiguur22ishetzelfde gebeurdvoorZuid-Beveland (regressielijn).
Uitdecorrelatie-coëfficiënten blijkt duidelijk dat detaxatiesredelijkbetrouwbaarzijn
en in opbrengstcijfers mogen worden omgerekend.
De gegevens zijn in verschillende combinaties verwerkt.
Allereerstisgetrachtvoordeschorgronden eenverschilinopbrengsttevindennaar
de zwaarte van debovengrond. Deze bewerkingis in eerste instantie uitgevoerd ongeacht de diepte van de grondwaterstand.
Zwaarte bovengrond*)
A
B
C
D

korrelopbrengst
4312± 146kg/ha
4213± 340kg/ha
4389±405kg/ha
4261±065kg/ha

n
6
14
16
16

* Coderingen: zievoetnoot tabel11
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FIG. 22 Verband tussen korrelopbrengst in kg/ha en gezamenlijk taxatiecijfer voor zomertarwe
(Peko) op Zuid-Beveland in 1956
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FIG. 22 Relationbetween grain-yieldinkg/ha andjoint estimationfigurefor summer wheat (Peko)
onZuid-Bevelandin 1956

Hieruit volgen geen significante verschillen voor de verschillende zwaartegroepen.
Een bewerking, waarbij rekening gehouden wordt met de diepte van de diepste
grondwaterstand in het groeiseizoen geeft een iets beter resultaat, ofschoon ook hier
designificantie tussen de verschillen ontbreekt. Dezwaarteklassen A + BenC + D
zijn samengevoegd om voldoend grote reeksen van waarnemingen te krijgen.
Diepste grondwaterstand in groeiseizoen >200 cm- m.v.
Zwaarte bovengrond*) korrelopbrengst kg/ha n
Klei (A + B)
4507 ± 206
3
Zavel (C + D)
4291 ± 192
5
Diepste grondwaterstand ingroeiseizoen <200 cm- m.v.
Zwaarte bovengrond*) korrelopbrengst kg/ha n
Klei(A + B)
4307±110
12
Zavel C + D)
4315± 258
19
* Coderingen: zie voetnoottabel 11
Uit deze cijfers blijkt, dat bij diepe grondwaterstanden de opbrengst van de lichtere
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gronden detendensvertoont lager tezijn dan dievandelichteenzwareHeigronden.
Bij hogere grondwaterstanden is het verschil vrijwel nihil.
De verschillen tussen schor- en plaatgronden en tussen de plaatgronden met verschillende grondwaterstanden onderling zijn groter. Het beschikbare materiaal liet
geen bewerking toe naar de korrelgrootte van het plaatzand, met andere woorden
Z- en L-zanden zijn niet gescheiden.
Een overzicht van de verschillende bewerkingen geeft devolgende tabel:
Diepste grondwaterstand in groeiseizoen >200 cm- m.v.
Bodemeenheid*) korrelopbrengst kg/ha n
Z/Ll
3400± 166
5
Z/L2
2760—
1
Diepste grondwaterstand in groeiseizoen <200 cm- m.v.
Z/Ll
Z/L2

4069± 073
4007±107

9
15

* Coderingen: zievoetnoottabel 11
Bij dediepe grondwaterstanden iser dus een duidelijk verschil tussen dediepe en
ondiepeplaten,terwijl ookhetverschilmetdeschorgronden significant is.Bijminder
diepe grondwaterstanden is het verschil tussen beide zanddiepten vrijwel nihil. Ook
hetverschilmetdeschorgronden isniet zeer significant. Bijdiepe grondwaterstanden
ligthetverschiltussenschorgronden enplaatgrondenindeordevan20%;bij ondiepe
grondwaterstanden daalt het tot ca. 7%.
Opvallend is de grote oogstdepressie op de sterk gelaagde schorgronden. Dit verschijnsel werd eveneens bij de suikerbietenproefoogsten, 3785 kg ten opzichte van
4500kggemiddeld, geconstateerd.

Resultaten van 1957
Voordegranenkan 1957alseendroogjaar gelden.Na eenzachtewinterwaren maart enapril droog
en vrij warm. Mei was koud en droog, waardoor de ontwikkeling van de gewassen werd geremd.
Juni was warm en droog, vooral het eind van de maand en begin juli viel praktisch geen regen.
Begin augustus had vrij veelonbestendig weer, dat voor deoogst niet ongunstig was.

Er werden in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen 96 plekken getaxeerd, waarvan 17
veldjes van 0,5 are geoogst werden. Het gewas was eveneens zomertarwe, ras Peko.
Hetverbandtussenopbrengstentaxatieisdoormiddelvaneenregressielijnaangegeven
infiguur26.Detaxaties zijn ditjaar zeer betrouwbaar geweest (correlatie-coëfficiënt
0,97).
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FIG. 23 Verband tussen korrelopbrengst in kg/ha en gezamenlijk taxatiecijfer voor zomertarwe
(Peko) in westelijk Zeeuwsen-Vlaanderen in 1957
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FIG. 23 Relationbetween grain-yieldinkg)'ha andjoint estimationfigurefor summer wheat (Peko)
in the westof Zeeuwsch-Vlaanderen in 1957

1
2
3
4

Dein de opname betrokken bodemprofielen omvatten:
schorgronden
30
plaatgronden met zand, beginnend tussen 50en 80cm 36
idem, zand beginnend boven 50cm
28
Nieuwland (<50 cm) op dekzand
2

Bijdeverwerkingzijntweegemetenopbrengsten entwaalftaxaties(vrijwel uitsluitend
zware schorgronden) buiten beschouwing gebleven wegens volledige legering. De
opbrengstmetingen vertoonden ten opzichte van detaxatie eenverschilvan ongeveer
10punten, d.w.z. dat deopbrengstverhezen ten gevolgevantotalelegeringinditjaar
opca.700kg/hagesteldkunnen worden. Bij deverwerkingzijn degelegerdepercelen
verder buiten beschouwing gelaten, waardoor de opbrengst van dezware schorgronden gedrukt wordt.
Allereerst is een bewerking ondernomen, waarbij twee stikstoftrappen (45-60 en
61-80 kg N) zijn onderscheiden. Deze gaven ten opzichte van de niet gescheiden
verwerking geen significante verschillen, zodat deze splitsing verder achterwege is
gebleven.
Het gehelemateriaalisvervolgens gerangschikt zonder de grondwaterstand inbeschouwing tenemen.
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Wekomen dan tot het volgende resultaat:
1 alleschorgronden (n = 30):4885± 58kg/ha
2 alle plaatgronden (n = 57) :3718± 117kg/ha.
Een significant, maar weinig zeggend verschil.
Belangwekkend ishet verschilin opbrengst tussen deverschillende zwaarteklassen
van de bovengrond bij de schorgronden, ongeacht de grondwaterstand.
1 zware klei (A):5060± 89kg/ha (n = 7)
2 lichte klei (B): 4924 ± 81kg/ha (n = 13)
3 zwarezavel (C): 4778± 183kg/ha (n = 6)
4 lichte zavel (D):4613 ± 33kg/ha (n = 4).
Het verschil tussen A en Bisniet significant;het verschil tussen Aen Cbereikt een
zekerheidscoëfficiënt van 2,7;het verschil tussen Aen D issignificant (4,1).
Splitsenwehetmateriaalnaardegrondwaterstand, dankomenwetothetvolgende:
1 Diepstegrondwaterstand inhetgroeiseizoen 175-200cm- m.v.
1.1 kleigronden (Aen B):4961 ± 71kg/ha (n = 16)
1.2 zavelgronden (Cen D):4496± 125kg/ha (n = 5).
Hetverschiltussenlichteenzwaregronden ishier significant (zekerheidscoëfficiënt
3,6).
2 Diepste grondwaterstand in het groeiseizoen 140-174cm - m.v.
2.1 kleigronden (Aen B):5015 ± 139kg/ha (n = 4)
2.2zavelgronden (Cen D): 4928± 123kg/ha (n = 5).
Het verschil tussen lichteenzware schorgronden ishier niet significant. Ookhetverschilvandezebeidegroepen metdekleigronden metdiepewaterstanden (1.1),isniet
significant. Het verschilvan 2.1en 2.2met 1.2 isechter wel significant.
De conclusie mag luiden dat bij schorgronden de tendens aanwezig isdat dekleiprofielen in 1957eenhogereopbrengst gevendandezavelsendatdezetendensduidelijker wordt bij diepere grondwaterstanden.
Bij deverwerkingvan de plaatgronden isuiteraard welrekening gehouden metde
grondwaterstanden. In verband met een te geringe hoeveelheid cijfermateriaal kon
geen splitsing gemaakt worden naar de grofheid van het zand, wel echter naar de
diepte,waarop dezandondergrond begint.
3 Diepste grondwaterstand in het groeiseizoen 175-220cm- m.v.
3.1 zand beginnend tussen 50en 80cm(n = 13):3853± 140kg/ha
3.2 zand beginnend boven 50cm (n = 18):3036± 177kg/ha.
Het verschilis significant (zekerheidscoëfficiënt 4,5).
4 Diepste grondwaterstand in het groeiseizoen 140-174cm- m.v.
4.1zand beginnend tussen 50en 80cm(n = 15):4701± 56kg/ha
4.2 zand beginnend boven 50cm(n = 11): 3335± 222kg/ha.
Hetverschilis significant. Ookhetverschilvan4.1en4.2met3.1en3.2is significant.
Vergelekenmethetgemiddeldevanalleschorgronden(4885kg/ha)zijndeopbrengsten van de plaatgronden van 1.1, 1.2 en 2.2 significant lager. De plaatgronden met
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zand beginnend tussen50en 80cmeneenhogegrondwaterstand (4.1)vertonengeen
significant verschil met de schorgronden. Zij hebben in ditjaar zelfs een hogere opbrengst dan delichte schorgronden met een diepe grondwaterstand.
Stellen wij de opbrengst van de zware schorgronden, ongeacht hun grondwaterstand op 100(ca. 5000kg/ha), dan ontstaat de volgende rangorde.
zware schorgronden (A + B)
lichte schorgronden, hoge grondwaterstand (C + D)
gemiddelde van alle schorgronden
zwarezavel schorgronden (C)
plaatgronden, zand beginnend tussen 50en 80cm, hoge grondwaterstand
lichte zavel schorgronden (D)
lichte schorgronden, diepe grondwaterstand (C + D)
plaatgronden, zand beginnend tussen 50en 80cm, diepe grondwaterstand
gemiddeldevan alleplaatgronden
plaatgronden, zand beginnend boven 50cm, ondiepe grondwaterstand
plaatgronden, zand beginnend boven 50cm, diepe grondwaterstand

100%
98%
98%
96%
94%
92%
90%
77%
74%
67%
61 %

Conclusie
1 Hetwerkenmet tarwe,inhetalgemeenmetgraangewassen,is,hoewel omvangrijk,
veeleenvoudiger dan met suikerbieten. Men dient ervoortewakenteveelvariaties
indebodemgesteldheid tewillenbewerken. In onsgevalzoudeproefopzet dubbel
zogrootmoetenzijn,indienookdegrofheid vanhetzandinbeschouwinggenomen
zou worden.
2 De invloeden van zaaidatum, voorvrucht en bemesting zijn veel geringer dan bij
suikerbieten.
3 Deproefopzet mag alsgeslaagd beschouwd worden.
4 Detijdsduur vantweejaar istekort omdefinitieve conclusiestoetelaten, aliséén
jaar nat enéénjaar vrij drooggeweest.
5 Deinvloedvan dezanddiepte opdekorrelopbrengst vanzomertarweiszeergroot
vooral in drogejaren en bij diepe grondwaterstanden.
Onder alle voorbehoud kunnen de opbrengstdepressies van plaatgronden in matig
drogejaren als volgt in %worden uitgedrukt ten opzichte van schorgronden:
Bij diepste grondwaterstanden in het groeiseizoen > 175cm- m.v.
Zand, beginnend
oogstdepressie
tussen50en80cm
20à 25%
<50cm
35à40%
Bij diepste grondwaterstanden <175 cm - m.v. worden deze depressies resp. ca.
5% enca.30%.
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In vochtige tot natte jaren zijn deze depressies bij diepe grondwaterstanden van
een ordevangroottevanca.20%;bij minder diepegrondwaterstanden eneenzandondergrond beginnend tussen 50en 80cm zijn de depressies van dezelfde orde van
grootte als in drogejaren nl. ca. 5%.
De plaatgronden profiteren dus van een minder diepe grondwaterstand meer dan
van een vochtigjaar. Bij ondiep zand blijven ook bij hoge grondwaterstanden de
opbrengsten sterk achter bij die van de schorgronden.
6 Bijdiepegrondwaterstanden blijkenzowelin eendroogalsineennatjaar dekleischorgronden (A en B)een hogere opbrengst te geven dan de zavels. Bij minder
diepegrondwaterstanden lijkt ditverschilvrijwel genivelleerdteworden.
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VI E N K E L E R E S U L T A T E N VAN HET BODEM- EN
G R A S L A N D O N D E R Z O E K IN DE
TIELERWAARD-WEST

1 INLEIDING

Ter voorbereidingvan een ruilverkaveling isin 1955en 1956in een gedeeltevan de
Tielerwaard debodemgesteldheid opgenomen en een graslandvegetatiekarteringuitgevoerd.Ditgedeelte,deTielerwaard-west,wordtinhetnoordenenwestenbegrensd
door deLingeenin hetzuidendoor deWaal. De oostgrenswordt gevormddoor de
oude rijksstraatweg van Waardenburg over Meteren naar Geldermalsen.
De Tielerwaard-west ligt op de overgang van het rivierkleigebied naar het grote
veengebiedvan UtrechtenHolland.Ten oostenvanderijksweg Utrecht-DenBosch
treft meninzuiverevormhetrivierkleilandschapaanmetstroomruggenenkommen.
NaarhetwestenwordendeoeverwallenvanWaalenLingeminderuitgesprokenenzijn
zij kleiiger ontwikkeld. Ingeslotentussen deze oeverwallen ligt één groot komgebied
meteenvlakketopografie,waarvanhetkleidekopbosveenrust.
In de Tielerwaard is de verhouding tussen komgrond en stroomruggrond ongunstiger dan elders in het rivierkleigebied. Tabel 22 geeft een overzicht van de meest
voorkomende profielen.

TABEL 22 Overzicht van de profielen in de Tielerwaard-west

stroomruggronden
riverridgesoils
stroomrugprofielen met kom-ondergrond
riverridgeproflieswithabasin claysubsoil
overslaggronden + uiterwaardgronden
crevassedepositsoils+forelandriversoils
op stroomruggrond
onriver ridge soil
i met veen binnen 80-120cm
komgronden
) withpeat within 80-120cm
basinclaysoils
1met veen binnen 50-80cm
1withpeat within 50-80 cm
tot 120 cm
j untilll20cm

TABLE 22 Surveyof theprofilesin the Tielerwaard-west
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Inhetgrotecentralekomgebiedwordt uitsluitend graslandaangetroffen. Deoppervlakte bouwland is geconcentreerd langs de oevers van Waal en Linge. Deze scheiding berust niet op toevallige omstandigheden, maar wordt veroorzaakt door deopbouw en samenstelling van de bodem. Het grasland vindt men nl. daar, waar de
bodemgesteldheid weinig of ongeschikt isvoor akkerbouw. Dit ishet gevalbij komgronden. Op grond van de volgende overwegingen moet akkerbouw op komgrond
ongewenst worden geacht:
a hoge investering voor werktuigen
b moeilijke grondbewerking enverpleging der gewassen
c hogeuitgaven voor bemesting
d beperkte gewassenkeuze
e groot oogstrisico
f langdurige verslechtering van de bodemstructuur.
Daar naast de bodemkartering ook een graslandvegetatiekartering is uitgevoerd,
was het mogelijk de samenhang tussen de bij beide karteringen onderscheiden eenhedennategaan.Hier zullenvoornamelijk dekomgronden worden behandeld.

2

BEMESTINGSTOESTAND

Voor een inzicht in de bemestingstoestand van een gebied staan veelal alleen degegevensvandepraktijkanalyses terbeschikking.Hetisechtereenbekendfeit datvoornamelijk demeervooruitstrevende boeren (debetere)debemestingbaseren opgrondanalyses. Hierdoor geven praktijkanalyses een te gunstige kijk op de bemestingstoestand van een bepaalde streek. In welke mate dit het geval is wordt infiguur24
gedemonstreerd. In deze figuur zijn de analysegegevens afkomstig van praktijkbemonsteringen naast die van een willekeurige monsterneming, in de vorm van blokdiagrammen weergegeven. Voor grasland is een pH-KCl van 4,8-5,6 gewenst.
Volgensdepraktijkanalyses bezit20%vandemonsterseentelagepH-KCl,tegenover
38%bij de willekeurige bemonstering. Voor defosfaattoestand blijkt 23,resp. 47%
een te laag P-citroengetal te bezitten. Eenzelfde tendens vindt men bij het K-getal,
waar 36,resp. 70%van de monsters een te laag K-getal bezitten. Hieruit volgtwel,
dat debemestingstoestand bijna eenszo slecht is als depraktijkanalyses suggereren.
Deze slechtere bemestingstoestand stemt overeen met de resultaten van de graslandvegetatiekartering (zietabel23).

3 D E SAMENSTELLING EN OPBOUW VAN KOMGROND

Infiguur25zijn enige gegevens afgebeeld overeendiepkomprofiel (grasland) eneen
komprofiel met een ondergrond bestaande uit bosveen (ca. 10jaar bouwland). Aan73

FIG. 24 Bemestingstoestand van graslandpercelen op komklei volgenspraktijkanalyses en analyses
van willekeurige bemonstering
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FIG. 24 State offertilization of grasslandparcelson basinclay according topractice analyses and
analysestoanygiven samples

gegeven zijn de verdeling vaste-delen/lucht/waterinvolumeprocenten, de textuur en
hethumusgehalteingewichtsprocenten. Beideprofielen zijngeheelkoolzure-kalkloos.
Het humusgehalte in dezodelaagvanfiguur25akan representatief geachtworden
voor eenniet te laaggelegen komgrondgrasland. Bij laaggelegengraslanden kanhet
humusgehalteindezodelaag oplopen tot 25%.Wordt graslandgescheurd, dan loopt
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FIG. 25a Verdeling van de volumepercentages vaste delen - lucht - water en de textuur van een
komkleiprofiel (grasland)
FIG. 25a Distribution of the buikpercentages solids- air - waterand the texture of a basinclay
profile (grassland)
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FIG. 25b Verdeling van de volumepercentages vaste delen - lucht - water en de textuur van een
komkleiprofiel op bosveen (bouwland)
FIG. 25b Distributionof the buikpercentages solids- air - waterand the texture of a basinclay
profileonforestpeat (arableland)

door oxydatie het humusgehalte terug tot zich op een lager niveau een nieuw evenwichtheeft ingesteld (figuur 25b).Het onder het minerale dek gelegenbosveenweerspiegeltzichin dezefiguurdoor het oplopen van hethumusgehalte. Dit bosveen lijkt
sterkslibhoudend. In feiteisditevenwel niethetgeval,daareengewichtshoeveelheid
organische stof een aanmerkelijk groter volume inneemt dan eenzelfde gewichtshoeveelheid minerale delen. Bij een visuele beoordeling van een monster heeft men
niettemaken metgewichtsprocenten, maar met volumeprocenten.
De twee weergegeven profielen behoren qua textuur tot de zware komgronden.
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Het graslandprofiel bezit tot 30cm beneden maaiveld een percentage lutum van 55%,
overeenkomend met 85%afslibbare delen. Met de diepte neemt het lutumgehalte toe
tot 80% en is de fractie >16 n geheel afwezig. De lutum-slibverhouding stijgt hierbij
van 65tot 80%. Het afnemen van de zwaarte in het onderste gedeelte van het profiel
hangt samenmet eenbeneden 1,20mgelegenstroomrugwaaropditkomkleiprofiel rust.
Voor de berekening van de verhouding vaste-delen/lucht/water, is uitgegaan van
de volumepercentages water bij pF 0,4 en 2,3. Het volumepercentage vaste delen is
hierbij gelijkgesteld aan 100 min het volumepercentage water bij pF 0,4. Door het
steileverloopvan depF-curvevan komkleien inhettraject meteenlage vochtspanning
komt het vochtgehalte bij pF 0,4 vrijwel overeen met het vochtgehalte bij pF-~ (bij
p F - ~ is de grond geheelmet water verzadigd). Voor het luchtgehalte van een volledig
uitgezakt komkleiprofiel ishetverschilinvolumepercentage water bij pF 0,4 enpF 2,3
genomen. Verder is nog aangegeven de hoeveelheid water die niet door de plant
opneembaar is (pF 4,2).
Komgronden hebben de naam zeer dichte gronden te zijn. Verrassend is dan ook
het hoge poriënvolume in deze profielen. In de 5 cm dikke zodelaag is het poriënvolume bijna 70%;naar beneden neemt het echter snel af tot 55% op 20 cm diepte.
Tot 40 cm blijft vervolgens het poriënvolume constant om dan weer te stijgen tot 70
volumeprocent op 80 cm diepte. De grootste dichtheid vinden we dus van 20 tot 40
cm. Bij het bouwland is de dichtheid van de bouwvoor even groot alsdie van de daaronder gelegenlaag,vermoedelijk ten gevolge van de bouwlandexploitatie. Het hoogste
poriënvolume heeft hetbosveen, waareenwaardevan 85volumeprocentwordt bereikt.
Blijkt dus het totale poriënvolume vrij gunstig te zijn, aanmerkelijk minder gunstig
is de verdeling van de poriëngrootte, diein de lucht/water/verdeling en het percentage
niet opneembaar water tot uitdrukking komt. De hoeveelheid niet-capillaire poriën,
overeenkomend met het percentage lucht, is zeer gering en in het diepe komprofiel
beneden 50 cm vrijwel nihil. Bij de capillaire poriën heeft 40 tot 60% een zo kleine
diameter, dat het hierin voorkomende water een hogere spanning heeft dan overeenkomend met pF 4,2.
Neemt men voor de hoeveelheid beschikbaar water het vochtgehalte bij pF 2,3
minus dat bij pF 4,2,dan blijkt uit het hangwater voor deplant beschikbaar te kunnen
komen 15tot 25volumeprocent water. Dit komt overeen met 15tot 25mm water per
dm. In vergelijking met schorgronden uit het zeekleigebied, die gemiddeld 15 tot 20
volumeprocent beschikbaar water bevatten, slaan de komgronden dus geen slecht
figuur. Toch wordt door een komprofiel te weinig water geleverd om het grasbestand
droge perioden te helpen overbruggen. Indien geen aanvulling vanuit het grondwater
plaatsvindt, treedt periodiek een meer dan normale zomerdepressie op. De verklaring
hiervan kan gelegen zijn in:
a de ondiepe beworteling van grasland op komgrond
b het geringe capillaire geleidingsvermogen van komgrondprofielen.
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Het geringe capillaire geleidingsvermogen is uit onderzoekingen van WIND (1955)
naar voren gekomen. Hij heeft berekend dat indien men de vochtspanning aan de
basis van de wortelzone van grasland op komgrond (10 cm - maaiveld) niet wil laten
stijgen boven pF 3,0, een aanvulling van 3 mm per etmaal slechts mogelijk zal zijn
bij een grondwaterstand van max. 50 cm beneden maaiveld.

4

D E GRASLANDVEGETATIEKARTERING

Bij oud grasland bestaat er een dynamisch evenwicht tussen de samenstelling van het
grasbestand en het complex van groeifactoren. Hierdoor is het mogelijk groepen van
plantesoorten te onderscheiden, waarvan de combinatie en de mate van voorkomen
inlichtingen geven over de invloed die de belangrijkste groeifactoren op het milieu
hebben.
Als belangrijkste milieufactoren waarover de vegetatie aanwijzingen geeft, kunnen
worden genoemd deverzorging en devochtvoorzieningstoestand. Onder de verzorging
vallen alle cultuurmaatregelen die door de gebruiker worden genomen, zoals het gebruik (hooiland-weiland), de bemesting en de verzorging in engere zin. De vochtvoorzieningstoestand van de vegetatie wordt bepaald door het bodemprofiel en de
grondwaterstand en vanzelfsprekend ook door het klimaat, dat hier echter als een
constante factor te beschouwen is.
Aan de hand van het percentage plantesoorten die als aanwijzers te gebruiken zijn
voor de milieufactoren verzorging en vochtvoorziening, is een indeling te maken in
verzorgings- en vochtvoorzieningsklassen. Voor de principes die hierbij gebruikt zijn
en de toetsing van deze indeling, zij verwezen naar de literatuur ( D E BOER, 1950;
D E BOER EN FERRARI, 1957). Op één punt zal hier echter nader worden ingegaan,
omdat dit voor het in dit hoofdstuk behandelde onderzoek van belang is. Het is
namelijk aan de hand van de vegetatie tot op zekere hoogte mogelijk, onafhankelijk
van de verzorgingstoestand, een bepaalde vochtvoorzieningsklasse aan te geven. Als
voorbeeld kan worden genoemd vochtiggrasland. Wanneer dat slechtwordt verzorgd,
zullen zeggesoorten (driekant) een belangrijk aandeel bij devochtaanwijzers innemen.
Bij een betere verzorgingstoestand treden bij dezelfde vochtvoorzieningstoestand
soorten als geknikte vossestaart en vlotgras, meer op de voorgrond. Men krijgt in
deze gevallen wel een verschillende botanische samenstelling, maar op beide percelen
komt een percentage vochtaanwijzers voor dat in dezelfde klasse valt.
Iets anders is dat deverzorgingals zodanig wel de vochtvoorzieningstoestand kan
beïnvloeden. Gedacht moet b.v. worden aan het geregeld gebruik van stalmest, waardoor een betere voorziening met organische stof van de bovengrond kan ontstaan.
Dit effect werkt slechtsin eenwaarneembare mate bij drogere graslanden. Wanneer in
ditgevaldetextuur van degrond eengoede structuur nietin dewegstaat, isdeverbreiding van de organische stof door het dierlijk leven in de grond naar diepere lagen
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TABEL 23 Verzorgingsklassen van karteringseenheden in deTielerwaard-west
Karteringseenheden
Surveyunits

Omschrijving van de verzorgingstoestand
Description of the maintenance

Oppervlakte in %
Area in %

goede bemesting en goed gebruik
goodmanuringandgood use

11,6

voldoende tot matige bemesting en veelbeweid
adequate till moderate useandintensivegrazing

30,3

matigebemesting en matig gebruik
moderate manuring andmoderate use

16,5

slechte bemesting en slecht gebruik
badmanuring andbad use

41,6

TABLE 23 Classes of maintenance insurveyunitsofTielerwaard-west

TABEL 24 Vochtklassen en indicatoren
Vochtvoorzieningstoestand
Supplyofmoisture

Indicatoren
Indicators

A zeer droog
very dry

>40% droogte-indicatoren
>40% drought indicators

3,3

B droog
dry

30-40% droogte-indicatoren
30-40% drought indicators

6,9

C iets te droog
somewhattoodry

15-30% droogte-indicatoren
15-30% drought indicators

15,5

D voldoende vochtvoorziening
adequate supplyofmoisture

<15% droogte-indicatoren engeen
vochtindicatoren
<15% drought indicators andno
moisture indicators

E vochtig
moist

1-5 % vochtindicatoren
1-5 % moisture indicators

F iets te nat
somewhattoo wet

5-20% vochtindicatoren
5-20% moisture indicators

9,3

G nat
wet

>"2Qyo vochtindicatoren
>20% moisture indicators

0,7

H zeer nat
verywet

moerassig land
marsh land

0,2

TABLE 24 Classes ofsupplyof moisture andindicators
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Oppervlakte in %
Area in %

43,8

20,3

mogelijk. Hierdoorneemtendevochthoudendheidvandegrondendebewortelingsmogelijkheid toe.
Inhetbovenomschreven gevalgeeft dusdevegetatiededoor deverzorgingvanhet
grasland verbeterde vochtvoorzieningstoestand aan. Verder blijkt uit dit voorbeeld
duidelijk datmenaandehandvandevegetatiederesultatenvandefactoren aangeeft,
diedevochtvoorziening vanhetgrasgewasbeïnvloeden.Invelegevallenis,geziende
liggingvanhetgrasland, degrondwaterstand éénderbelangrijkste factoren. Menzou
echterverschillendeonderzoekingenkunnenaanvoeren,waarbijhetverbandvegetatievochtklasse engrondwaterstand isverbroken enwaarbij dit verband weertecorrigerenismet b.v. devochtcapaciteit van de bovengrond.
In deTielerwaard-westzijn eenaantal vocht-enverzorgingsklassen onderscheiden,
dieintabel23en24zijn weergegeven (DE BOER EN DE GOOYER, 1958).

5 HET VERBAND TUSSEN BODEMTYPE, GRONDWATERSTAND
EN VOCHTVARIANT

Om enig inzicht te krijgen in het verband tussen het bodemtype en de vochtvariant
(vochtvoorzieningstoestand), zoals deze aan de vegetatie is bepaald, zijn de bodemkaartendevochtkaartvandevegetatiekartering opdelichtbakmetelkaarvergeleken
door op de kruispunten van een ruitennet na te gaan welke bodemtypen en vochtvariantenmetelkaarcorresponderen.Vaneenaantalveelvoorkomende bodemtypen
ishet resultaat weergegeven in defrequentiediagrammen vanfiguur26.Hierin isper
bodemtype opdeordinaat deprocentueleverdelingaangegevenvandevoorkomende
vochtvarianten.
Uit deze frequentiediagrammen ziet men dat er per bodemtype een aanzienlijke
spreiding invochtvariantvoorkomt,maardat voor degekozen zes bodemtypen toch
een duidelijke top is aan te wijzen. Van het bodemtype KV2 (komgrond met veen
beginnend tussen 50en 80cm)viahet bodemtype K (diepekomgrondprofielen) naar
hetbodemtypeKS3(komgrondmetstroomruggrondbeginnendtussen80en120cm),
verschuift de top van vochtig via normaal vochthoudend naar iets te droog. De
spreidingbijhetbodemtypeKV2looptvannattotietstedroog,bijhetbodemtypeK
van nat tot zeer droog, bij het bodemtype KSK komgrond met een tussenlaag van
stroomruggrond van iets te nat tot zeer droog. De spreiding per bodemtype is dus
veelgroter dan despreidingvandemaximavandezesgekozen bodemtypen.
Deoorzaak hiervan moet worden gezocht inhet feit dat devochtvariant uiteraard
dewatervoorzieningindiceertendusslechtsinzoverresamenhangmethetbodemtype
zal vertonen als het bodemtype samengaat met verschijnselen die de waterhuishouding betreffen. Een belangrijke factor is de hoogteligging van het maaiveld ten opzichtevan het grondwater (zieook § 3entabel25).
In hetterreinishetinderdaad zo,dat gemiddeld debodemtypen eenhogereligging
79

FIG. 26 Verband tussen bodemtype en vochtvariant
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a Bodemtype KV2, komklei op veen beginnend tussen 50en 80cm beneden maaiveld
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basinclayonpeat beginning between 50and80 cmbelowsurface
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FIG. 26 A = zeer droog / very dry
B = droog /dry
C = iets te droog / somewhattoodry
D = normaal vochthoudend / adequate supplyofmoisture
E = vochtig /moist
E = iets te nat / somewhattoo wet
G = nat en zeer nat / wetandvery wet
FIG. 26 Relationbetweensoiltype andmoisture variant

hebben, naarmate devegetatie meer op droogte wijst. Instructief zijn in dit gevalde
diagrammen van figuur 27. Daar zijn nl. dezelfde gegevens als in fig 26. verwerkt,
maarnugesplitstvoorhetoostelijkeenhetwestelijke deelvandeTielerwaard-west.In
het oostelijke gedeelte zijn de hoogteverschillen en hiermede ook de verschillen in
hoogteliggingtenopzichtevanhetgrondwateraanmerkelijkgroterdaninhetwestelijke
gedeelte,waar hetlandschapvrij vlakis.Voor komgronden ende kom-op-veengron80

FIG. 27 Verband tussen bodemtype envochtvariant, gesplitst naar westelijk (....) en oostelijk
(
)deelvandeTielerwaard-west
Zievoorverklaringderlettersfig.26
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den blijkt nu deverdelingscurve voor hetwestelijke gedeelteduidelijk spitser te zijn
dan voor hetoostelijke gebied.
Uitfiguur27blijkteveneens,datnietalleendevormvandecurvenvanhetoostelijke
en westelijke gedeelte verschillend zijn, maar ook dat de curven ten opzichtevan
elkaar ietszijn verschoven.
In hetalgemeen hebben inde Tielerwaard-west deonderscheiden bodemtypenin
81

het oostelijke deeleen relatief wat diepere grondwaterstand dan in het westen. Alleen
bij het bodemtype KV3, dat in het oosten in vergelijking met de andere bodemtypen
laag enin het westen vrij hoog ligt,ishetjuist omgekeerd. Deze verschillen in hoogteligging ten opzichte van de grondwaterspiegel van eenzelfde bodemtype komen in
figuur 27 naar voren door een verschuiving van de top van de curven.
Het is dus zeer waarschijnlijk, dat de grondwaterstand een sterke invloed heeft op
de verdeling van de vochtvarianten over de bodemtypen.
Niet alleen de grondwaterstand is van belang, ook het vochthoudend vermogen en
de nalevering van water bepaalt de vochtvariant. Of deze factoren per bodemtype
gelijkgesteld mogen worden isechter devraag, daar de bovengronden soms vrij sterke
verschillen vertonen. Echter ook als men deze eigenschappen binnen één bodemtype
alsuniform zou mogen beschouwen, moeten er nog andere factoren zijn, diede vochtvariant bepalen, hetgeen blijkt uit de vergelijking vochtvariant - grondwaterstand
binnen één bodemtype.
Bij de vegetatiekartering is op een groot aantal standaardpercelen de grondwaterstand regelmatig opgenomen. Aangezien het vegetatietype van deze percelen echter
op een veel grotere oppervlakte (van het gehele perceel) slaat dan de grondwaterstandsopnamen die op een willekeurige plaats in het perceel verricht zijn, hoeft deze
niet geheel representatief voor de betreffende vegetatie te zijn. Aan de hand van de
bodemkaart zijn die standaardpercelen uitgezocht, die voor minstens 75% op een
bepaaldbodemtypelagen.Vandebodemtypen KV2,KV3,K en KS3waren voldoende
percelen voorhanden om per bodemtype de samenhang tussen vochtvariant en grondwaterstand na te gaan.
De grondwaterstanden werden voor dit onderzoek gemiddeld over de volgende
perioden 14-6-54 tot 30-8-54, 14-10-'54 tot 28-3-55, en 6-6-'55 tot 29-5-55. De
resultaten van deze berekeningen leverden gemiddelde en uiterste waarden op van de
per perceel per periode gemiddelde grondwaterstanden (zie tabel 25).
Hieruit is het volgende af te leiden. Voor de standaardpercelen blijkt dat de diepe
zomerwaterstanden 1955 bij geen van de vier bodemtypen een duidelijk verband met
de vochtklassen vertonen.
Het verband met de waterstanden in de natte zomer van 1954 is voor het bodemtype KV2 onduidelijk. Voor het type KV3 wat duidelijker, doch de waarnemingenreeksen overlappen elkaar aanzienlijk. Het bodemtype K geeft een duidelijk verband
met geringe overlapping. Bij het type KS3 is het verband afwezig, doch de aantallen
zijn gering.
De winterwaterstanden tonen ongeveer dezelfde verbanden als voor de zomerwaterstanden 1954. Vermeldenswaard is slechts dat bij type KV3 wel verband is met
de varianten G, F en E, doch niet met E, D, C en B.
Het verband wordt dus in het algemeen onduidelijker, naarmate het veen hoger in
het profiel ligt,terwijl er bij type KS3vermoedelijk te weinigwaarnemingen zijn.
Uithetfeit dat dereeksen van gemiddelde waterstanden van devochtklassen elkaar
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zo sterk overlappen, blijkt dus dat er nog andere factoren dan bodemtype en grondwaterstand moeten zijn, die een rol spelen bij het complex van milieu-eigenschappen
dat de vochtvariant bepaalt.
Ook dereeds genoemde foutenbron, nl. dat de waterstandsopname niet altijd geheel
representatief voor de vegetatie-opname behoeft te zijn, kan hierbij van enige invloed
zijn.
Als een andere factor diezeker van invloed is,is te noemen de holle of bolle ligging
van het betreffende perceel, waardoor de afvoer van het oppervlaktewater meer of
minder snel kan plaatsvinden. Hetzelfde geldt in dit verband voor de invloed van het
onderhoud van de greppels.
Ondanks deze slecht meetbare factoren, waaraan ook nog de aard van de bovengrond toegevoegd kan worden, zijn er uit dit onderzoek toch een aantal aanwijzingen
te verkrijgen.
Zo blijkt bij de kom-op-veengronden, waarop in de Tielerwaard-west praktisch
geen droog grasland voorkomt, hoegenaamd geen verband te bestaan tussen de diepte
van degemiddeldezomerwaterstand indeproefjaren ende vochtvoorzieningstoestand,
zoals deze door de vegetatie duidelijk wordt geindiceerd. Wanneer de dikte van de
komkleilaag toeneemt, bestaat er weleen tendens dat degemiddelde zomerwaterstand
wat lager ligt bij de vochtige en de normaal vochthoudende percelen ten opzichte van
de natte percelen (dit bedraagt ongeveer 10cm). Bij de gemiddelde winterwaterstand
is het verschil iets groter. Bij de diepe komgronden is het verband tussen de vochtvarianten en de diepte der gemiddelde grondwaterstanden duidelijk, althans in regenrijke zomers en in de winter.
Men zou bij de diepe komgronden met enige voorzichtigheid de conclusie mogen
trekken dat bij het huidige verloop van de grondwaterstand, de graslanden waar de
vochtvoorziening het gunstigste is, de volgende gemiddelde grondwaterstanden in
normale jaren hebben. Gedurende het groeiseizoen ± 70 cm, met een gemiddelde
amplitude van ± 20 cm in de normale gang van voorjaar - zomer - herfst. In de
winter ligt de gemiddelde grondwaterstand op 30 cm, terwijl de gemiddeld hoogste
grondwaterstand bij ± 20 cm ligt.
Dat de kleine verschillen in gemiddelde grondwaterstand die men bij de komgronden onder degraslanden met eenverschillende vochtvariant vindt, toch reële betekenis
voor de vochtvoorziening moeten hebben, blijkt ook uit een andere waarneming. In
het oostelijke gedeelte van de Tielerwaard werd over een afstand van ± 800m bij een
verloop in hoogteverschil van 50 cm een verschuiving van de vegetatie vochtvariant
van nat naar droog gevonden. Dit studieobject lag in een en hetzelfde poldervak,
zodat slootpeilverschillen hiervan niet de oorzaak kunnen zijn.
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SUMMARY
SOME INVESTIGATIONS ON THE SUITABILITY OF
SOILS FOR ARABLE LAND A N D PASTURES

I

T H E N A T U R E AND P L A N OF SOIL S U I T A B I L I T Y C L A S S I F I C A T I O N
FOR ARABLE AND GRASSLAND F A R M I N G

'Suitability'maybe defined asthedegree of success with which a particular crop can
be regularly grown on a particular soil by good farmers on the type of farms as it
exists as present.
Three forms of soil suitability classification may be distinguished, viz.:

a Descriptive soil suitability classification
This is based on general experience and local assessment and information. Where
possible it is shown on maps derived from soil maps.

b Quantitative soilsuitability classification
In this the classification units of descriptive soil suitability classification are represented by figures. This entails a great deal of research. The results may be subdivided
into: 1. a quantitative national classification framework; 2. a critical survey of the
basic principles and the methods and 3. a number of quantitative and critical observations on the suitability of various soils.
The research undertaken comprises trial site research (cf. also chapters IV and V)
and farm research. Farm research isundertaken in co-operation withthe Agricultural
Economic Institute. The information is recorded by the Soil Suitability Classification
Study Group.

c Explanatory soil suitability classification
Using the quantitative data obtained, thisform of classification attemptsto explain
the differences in suitability. Thus, for example, calcium content, texture of the
top-soil,depth and coarseness of the sandy sub-soil and the depth of peat sub-soil are
important, as are also the water table and the structure of the top-soil.
Soil suitability may be classified at different levels.There are various forms of land
classification (fig. 1)and improvement classifications (fig. 2) and classifications of the
effort or costs required (fig. 3) can also be made.
85

II

SOME ASPECTS OF THE METHODS OF SOIL S U I T A B I L I T Y C L A S S I F I C A T I O N

The suitability of a soil for a particular crop is determined by a combination of
factors. Use may be made of approximate methods which estimate the net effect of all
factors, or of a more exact detailed quantitative study in which the effect of each
factor is ascertained. Both methods have their pros and cons.
In the detailed quantitative study three aspects are ofparticular importance, viz.:1.
the assembling of data, in particular the trial site research (chapters IV and V); 2.
analysis,the processing of the data assembled (calculation of standard deviations and
correlations) and 3. synthesis, summarizing the data in the form of conclusions of
more manageable size.
The relative surface area ofthe various land classes(the soilpattern of the soil map)
is also very important for evaluating the soils. Differences in soil use can often be
explained from the soil pattern (fig. 4).
Climatic differences (harvest certainty), differences within the soil type (sensitivity
of the soil), differences in farming practices, may result in the yields being spread
(tables 1and 2). The spread within the soil type is partly due to differences in the soil
profile itself and partly to differences in water table within the same soil type. But
the yield spread may also be due to such chance factors as variety differences within
thecrop.
The costs involved (tillage, fertilizers, control of diseases and weeds) and the
know-how also result in a spread which may be very considerable.
Even after a correction has been made for certain of these factors there still remain
substantial differences in each crop. For this reason three to five yield categories,
averaged over a number of years, are determined for each crop grown on Dutch soils
(fig.5).Inthiswayanumberofcostlevelsareobtainedwithinthesenationalyieldlevels.
In the suitability research most soil differences are revealed by a study of all crops
obtained from crop rotation (figs. 5 and 6). The object of the trial site and farm
studies is to provide a better basis for ascertaining the nature of differences in suitability. The former has to investigate the boundaries and the latter to determine the
yield category of the soil type. Special experimental fields will subsequently have to
be laid down for this purpose. This work can be carried out in conjunction with the
land classification work for the sheet map survey.
The few soil suitability studies made to date for grassland already reveal the existence of important relationships between soil types and soil structure on the one
hand and themoisturevariants ofthegrassland on the other. There isalsoa significant
correlation between thesemagnitudes and the herbage yieldsor rate ofgrowth increase
of grassland.
In order to arrive at possible correlations to soil differences a great deal of research
is still required into the amount of attention needed by grassland and its quality as
cattle fodder.
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Ill

S O I L S U I T A B I L I T Y RESEARCH AND S U I T A B I L I T Y

CLASSIFICATION IN THE PROVINCE OF GRONINGEN

The compilation of a good suitability classification of soilsshould be prefaced by soil
suitability research. Suitability research may be based on differences in the profile
structure in connection withthe demands which crops make on the soil profile. Other
research into the suitability of the soil consists of ascertaining yield differences,
assembling experimental field data, making assessments, etc. In all these methods
insufficient attention is paid to the requirement that the non-pedological factors
should be ignored as far as possible when comparing the various soil units. The 'best
farm' and 'bad site' methods do, however, comply with this condition to some extent
at least, but they are practically almost confined to horticulture. The 'order of rank'
method, which has been evolved in the province of Groningen, is suitable for arable
farming. This method also satisfies to a large extent the requirement of comparability
with non-pedological factors.
The following approximate suitability maps have already been published in the
province of Groningen:
1 The soil suitability map for arable farming of the Groningen clay district
2 The soil suitability map for horticulture of North Groningen.
These maps were compiled from the differences in the profile structure and from
information on the various possibilities of cultivation, supplied by the State Agricultural and State Horticultural Information Services.
Detailed suitability maps of the Dollard district and the old Peat Colonies have
been compiled with the aid of the order of rank method and are being prepared for
publication. As an example, the results of the suitability research into a part of the
municipality of Beerta are discussed here and the soil map and suitability map are
also included (Appendices 1and 2).
Soil suitability research and soil suitability maps are very important to agriculture,
particularly inconnection withre-allotment schemes,thework of the Land Chambers
and for carrying out further fundamental research.

IV

S O I L SURVEY AND Q U A N T I T A T I V E SOIL S U I T A B I L I T Y

CLASSIFICATION IN THE YOUNG PEAT COLONIES OF DRENTE

In order to arrive at a quantitative soil suitability classification pedological data is
combined with the annual data (covering from 4 to 10years) of crop selection, yield
and fertilization. The yield levels are ascertained on various types of soilby means of
assessments and trial harvests.
After a brief discussion of the origin of the valley soils (seefigs.7, 8and 9)the soil
types included in the survey are dealt with in greater detail. They are:
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a lakebottomsoil(DM);atsitesinwhichclayeysandhasenteredthetilthtogether
withthesand cover. Originally thesewerethelowest parts at whichlakebottomclay
wasdeposited (fig. 10)
b peat reclamation soil with dy-layer (DG); consisting of a clay deficient tilth
overlying tirr (young sphagnum peat). Between the tirr and the mineral subsoil is
the 'dy' formed by dispersed humuswashed out of the tilth (fig. 11)
c depot of sand ('klemsloot') profile (DZ);this profile consists of a clay deficient
tilthoverlyingamixtureofsandandpeatofvaryingcomposition.Therootspenetrate
deepinto the soil (fig. 12)
d peat reclamation soilwithout tirr with a clay deficient tilth (DV).Although the
tilth ofmostpeatreclamation soilsconsistsofamixture oftirr andsand,profiles also
exist in which other types of peat than tirr occur below the tilth. They are subject
to rapid,irreversible dryingand alsobind thewater morefirmlythan tirr. Hencethis
type ofprofile issuitablefor testingthetirr from the agriculturalpoint ofview.
Yield measurements were taken of potatoes, oats, rye, summer wheat and sugar
beets on 1-areplots selected by means of assessments, (except in the case of sugar
beet). Complete profile descriptions weremade of allplots (trial sites).In thecaseof
sugar beet a different method wasfollowed in which a part of an are was harvested
diagonally.Anaveragesample ofeachplot isusedfor determiningthesugar content
and tare, after which the yields can be calculated.
Yieldlevelswereascertained of oatsand summer wheat in kg/ha at 15%moisture
(data covering two years) and of sugar beets in kg of sugar/ha (data covering one
year)(cf. tables 10a and 10b).It is advisable to take astrial sitesasmany soiltypes
aspossibleperfieldofthesamefarmer, asin this casethetreatment and fertilization
willbethe same.It isthen possible to determine the levelsper farm and at thesame
timetodiscountthefarmer's know-howintheassessment.Theresultisasystemwhich
in the late Peat Colonies closely approximates the 'bad site method'.

V

SOIL SUITABILITY CLASSIFICATION IN THE P R O V I N C E OF Z E E L A N D

Descriptive soilsuitability classification
A descriptive soil suitability classification for arable farming has been drawn up for
the island of Noord-Beveland. An estimation figure for the chief crops is given to
each separate unit on the soil map. The average is determined and they are again
groupedintofour classes(table 11).Theseclassesareshownonasoilsuitability map
for arablefarming (fig. 17).
After adiscussionwithagroupoffarmers, thebest classisfurther subdivided into
heavy and light soils owingto the fact that the heavy soils are less suitable forflax
88

andmawseed,theyaremoredifficult toprepareforsowinginunfavourable conditions,
they cause difficulties in the mechanised harvesting of potatoes and sugar beet and
require less fertilization weedcontrol and more traction power.

Quantitative soil suitability classification
Trial harvests were made with sugar beet (1951, 1952, 1953and 1956) and summer
wheat (1956 and 1957).The investigation was confined to recent calcareous marine
clay soils ofvaryingdepth of sand and water tables.
Sugar beet
Theinvestigation was originallyconductedwith2.8sq.m.plotsofwhich8replications
weremadeofeachsoiltype whereverpossible.In 1956two25sq.m.plotsweretaken
ofeachsoiltype.Anattempt wasmadeto taketrial harvests onfieldshavingatleast
two distinctly different soiltypes. Tables 12, 13, 18and 20show the main results of
the various trial harvests. The 1951material is split up byfieldaccording to water
table and depth of sand (figs. 19and 20).Where the water tables are deep the root
yield decreases with decreasing depth of sand in the profile. The effect of the depth
of sand is nil on fields with a high water table. In 1952 an attempt was made to
ascertain theeffect ontheyieldofthetexture ofthetop-soil ofmudflatsoils(nosand
within 80cm).In this year the clayloam soilsgavethe highest yields (table 15).The
yields from the sandflatsoilsare alllessthan those from the mudflatsoils. But the
differences are onlysignificant when the water tables are deep(tables 16and 17and
fig.21). In 1953 there was very little difference between the yields of the various
heavinessgroups.Whenthewatertablesareshallowtheeffect ofthedepth ofsandis
contrary to expectation (table 18).The depth of sand has a marked effect when the
water tables are deep (fig. 22).In the 1956trialharvests (thisyear wasa wet one)no
significant differences were found between the various soil units (fig. 23). Only
different fertilization levels for nitrogen result in significant differences (table 21).

Conclusions
Researchinto theeffect ofthesoiltypes ontheroot yield ofsugarbeetrequiresan
extensive experimental method. In addition to the soil there are numerous other
factors such as the data of sowing, fertilization (particularly nitrogen) which have a
verygreat effect on theyield.Asfar aspossible thesefactors should beequal.
In moderately dry years with water tables that sink to over 130to 150cmbelow
ground level there may be a reduction in yield which, witheveryreserve, may be
expressed in percentages asfollows in the case of mudflatsoils.
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Sand beginning
yield depression
between 50 and 80 cm
5-10%
between 30 and 50 cm
10-20%
<30cm
>25%
When the lowestwater tables are shallower than 125cmthedepression isrespectively about 0-5%, 5-15% and 20%.
During wet years little information can be given about the effect of the depth of
sand. The effect of the heaviness of the top-soil is slight in the middle range (20-40%
<16 y a).

Summer wheat
A large number of trial sites were laid down on soils of varying depths of sand. The
yields were separately assessed by four assessors on a hundred-degree scale. A
combined assessment figure was then determined on the site in joint consultation.
The assessments were tested by a number of trial harvests covering some 20%of the
assessment sites equally distributed over the entire assessment range. These trial
harvests cover an area of 50 sq.m. per site in duplicate.
In 1956 it was found that the assessment level varied in two areas in which trial
harvests had been made. The relationship between assessment figure and grain yield
is shown in figs. 24 and 25. There is only a slight difference in yield between soils of
varying texture of the top-soil. The effect of the depth of sand on the yield greatly
depends on the depth of the water table. With deep water tables (>200 cm) the
difference between mud flat soils and sand flat soils is about 20%; when the water
table is shallower the difference decreases to about 7%.
In the fairly dry year 1957 there was a very good correlation between assessment
and grain yield (fig. 26). Soils with the heaviest top-soilgive the highest yields. There
is a greater difference with deep water tables than with shallow ones.
In sand flat soils the depth of sand has a very marked effect on the yield, which, of
course, reaches a maximum with deep water tables.Assuming the yield from mud flat
soils a top-soil of clay ( > 3 5 % <16 fi) to be 100, we obtain the following order of
rank:
heavy mud flat soils
100
light mud flat soils, high
water table
98
ditto, deep water table
90
sand flat soils, sand beginning
between 50 and 80 cm,
high water table
94
ditto, deep water table
77
90

ditto, sand beginning above
50,high water table
ditto, deep water table

67
61

Conclusions
Inmoderately dryyearswhenthelowestwatertablesaredeeperthan about 1.75m
below ground levelthere may be a reduction in yield which, with every reserve, may
beexpressed in percentages asfollows in the case ofmud flat soils:
sand beginning
between 50and 80cm
<50cm

yield depression
20-25%
35-40%

When the lowest water tables are shallower than about 1.75 m the depression is
respectively about 5%and 30%.
During damp to wetyearsthe depression withdeepwater tables and shallow sand
isabout20%andwithshallowwatertablesandsandbetween50and80cmabout5%.
Whenthewatertablesaredeepit isfound that theheavymudflat soilsgivehigher
yields than the light ones whether the year isdry or wet. When the water tables are
shallow this difference ispractically nil.

VI

SOME RESULTS OF THE SOIL AND GRASSLAND SURVEY
IN THE T I E L E R W A A R D - W E S T

IntheTielerwaard theratio ofbasin claysoilto riverridge soilislessfavourable than
elsewhere in the river clay area (table 22). The percentage of basin clay is 60with a
predominantly grassland cover.Arable farming onbasin clayisundesirable owingto
the higher costs,limited choice of crops, difficult tillage, harvest risk and prolonged
deterioration ofthe soil structure.
In the grassland vegetation survey it was found that the fertilization condition of
grasslandispoorer than thepractical analysessuggest(fig.27,table 23).It shouldbe
remembered that soil analyses are chiefly commissioned by the more progressive
farmers.
The composition (texture) and structure of the basin clay soils may vary (fig.28).
Thehumus contentofgrassland basinclaysoilsmaybe25%;after tearingitdeclines.
Although basin clay soils are reputedly veryfinetextured the total pore volume is
neverthelessfairlyfavourable. Thedistribution oftheporesizeislessfavourable. The
amount of water available is not unfavourable. Owing to the shallow root zone of
grassland on basin clay soil and the low capillary conductivity an abnormal summer
depression may, however, periodically arise.
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In the vegetation survey it was possible to subdivide the cultivation and moisture
supply classes from thepercentage of plant varieties (tables 23and 24).The vegetation
actually shows the results of the factors (chiefly the water table) influencing the
moisture supply of the grass.
In each soiltypethere wasfound to be a wide spread ofmoisture variants (moisture
supply conditions), viz. wider than the spread of the maximums of the soil types
selected (figs.29and 30).It isveryprobable that thewater table has amarked effect on
the distribution ofthemoisture variants over the soil types(table 25).But the moisture
variant is also determined by the moisture retentivity and the upward movement of
capillary moisture. The shallower the peat the less clear was the correlation between
water table and moisture variant in the standard fields.
In the basin clay-on-peat soils there is no dinstinct relationship between the mean
summer or winter water level and the moisture variant; there is, however, a distinct
relationship of this kind in the deep basin clay soils, at any rate during rainy summers
and in winter. Although the differences in mean water level are small in grasslandbasin clay soils they nevertheless have a real significance.
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