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I. H E T B E G R I P B O D E M S T R U C T U U R
1. INLEIDING
De term b o d e m s t r u c t u u r is één van de meest gebruikte uitdrukkingen van de
gehele bodemkundige wetenschap. Ofschoon iedere vakman wel ongeveer weet wat ermee
bedoeld wordt, doet zich echter het feit voor, dat de autoriteiten op dit gebied niet allen
precies hetzelfde onder hetbegrip verstaan. Erisweleenzekere gemeenschappelijke grondgedachte, maar uitdedefinities en detoelichtingen daarop vanverschillende gezaghebbende schrijvers blijkt wel, dat sommigen méér onder bodemstructuur rangschikken clan
anderen.
Hierdoor is het noodzakelijk vast te stellen wat in deze studie met bodemstructuur
wordt bedoeld.
Een kritische beschouwing van de voornaamste definities is daarvoor echter vereist.
2. DEFINITIES VANGEZAGHEBBENDE SCHRIJVERS
Deze zijn inprincipe teverdelen invier groepen, teweten:
a. Definities waarin alleen de nadruk wordt gelegd op de rangschikking en aggregatie van
de vaste bodembestanddelen
De - althans alsbouwstenen indebodem - primaire bodemdeeltjes (zand, klei, humus
enz.) zijn in de regel geaggregeerd tot hogere eenheden, de secondaire deeltjes, welke in
nog hogere eenheden verenigd kunnen zijn. Diesecondaire enhogere deeltjes zijn de aggregaten; deze hebben gewoonlijk bepaalde ruimtelijke omgrenzingen en dan karakteristieke
vormen en afmetingen. Zulke karakteristiek begrensde aggregaten worden, voor zover
zichtbaar, veelal met de naam s t r u c t u u r e l e m e n t e n aangeduid (o.a. CLARKE, 1941).
Deze elementen spelen inverschillende definities eenbelangrijke rol,wal goed geïllustreerd
wordt door die van ZAKHAROV (1927). Hij immers verstaat onder bodemstructuur ,,the
very fragments or clods, into which the soil breaks up" (uit BAVER, 1948).
Op deze uitspraak stoelt een vrij groot aantal definities, dat door de sindsdien verworven kennis weluitvoeriger isgeworden, doch inwezen ophetzelfde neerkomt.
Zo zegt NIKIFOROFF (1941 ) :

„The term 'soil structure' denotes an arrangement of the soil material into aggregates in
which the primary particles of such a material are held together by ties stronger than the ties
between theadjacent aggregates.
The aggregates range in size from microscopically small to several inches in diameter, and
differ from oneanother in shape, instability, andindegree ordistinctness of separation of each
from itsneighbors".
CLARKE (1941):

„Structure, inthefield, istheterm defining thecemented aggregates orfragments whichmay
be seen, into which the soil mass will crack and break under conditions of the natural drying
out of an exposed face, or when a spadeful of the soil is tossed about a meter into the airand
allowed to fall into fragments byshock. These fragments areusually termed structural elements
and areaggregatesofthe textural elements hold together bycolloids".
BAVER (1948):

„Soil structure is usually defined as the arrangements of the soil particles. This concept,
however, requires a clear understanding of theword 'particles'.Asfar asstructure is concerned,
soil particles refer not only to the individual mechanical elements, such as sand, silt and clay,
but also totheaggregates or structural elements, which have been formed bytheaggregationof
smaller mechanical fractions. The word 'particle', therefore, refers to any unit which is a part

of the make-up of the soil, irrespective of its being a primary (sand, silt or clay fraction) or a
secondary (aggregate) particle. Consequently, the structure of a soil implies an arrangement of
these primary andsecondary particles into acertain structural pattern".
ROBINSON (1949):

„The structure of the soil is the extent to which theprimary particles of the soil are built
up into aggregates, and the character of these aggregates or structural elements".
JOFFE (1949):

„The aggregation of the textural units of the soil mass into variously shaped and sized soil
particles forms theunits constituting soil structure".
SOIL SURVEY MANUAL ( 1 9 5 1 ) :

„Soil structure refers to the aggregation of primary soil particles into compound particles,
or clusters of primary particles, which are separated from adjoining aggregates by surfaces of
weakness. The exteriors of some aggregates have thin, often darkcoloured surface-films which
perhaps help to keep them apart. Other aggregates have surfaces andinteriors of like color,and
the forces holding theaggregates together appear tobewholly internal".
Een Nederlandse vertegenwoordiger in deze groep is PEERLKAMP (1950). Hij zegt:
„Onder bodemstructuur wordt dikwijls verstaan dewijze, waarop degronddeeltjes debodem
opbouwen. Bij deze definitie is de aggregatie het meest kenmerkende voor de structuur vande
bovenste bodemlaag (bouwvoor of zode). Deze laag bestaat nl. uit een bouwsel van grotere en
kleinere aggregaten, dieelk,al dan niet met tussentrappen van telkens kleinere aggregaten, uit
deelementaire bodemdeeltjes zijn samengesteld".
b. Definities, waarin naast deaggregatie vande vaste bodembestanddelen de bodemholten
een belangrijk element vormen
Hoe groot de betekenis van de aggregatie ook is, de bovenstaande definities hebben
alle iets beperkts. Immers, blijkens het algemeen spraakgebruik heeft het begrip bodemstructuur ookbetrekking opdeholten inde grond, bnkele definities houden hiermede dan
ook rekening.
Zo zegt RUSSELL (1950):
„Soils in their natural condition have at least some of their individual particles clustered
into aggregates, or clods or crumbs; andthesize distribution of these aggregates, or its converse
- the size distribution of thepore spaces between them - determines the soil structure and,in
part, thesoil tilth".
Ook de toonaangevende Franse onderzoekers behoren tot deze groep. Zo luidt b.v.de
definitie van DEMOLON (1932):
„Le sol constitue un milieu discontinu. Les particles de forme irrégulière et leurs agrégats
laissent, en effet, entre eux,desvides interstitiels ou espaces lacunaires, dont la grandeur etla
proportion varient selon le mode d'arrangement des agrégats constitutifs qui caractérise la
structure oul'architecture dusol".
Voor HÉNIN (1938) isdebodemstructuur hettotaal vandevolgende 3 grootheden:
le. „La porosité, c'est-à-dire le volume de sol non occupé par la substance solide. Onest
d'ailleurs amené à diviser cette porosité en macroporosité, quiest mesurée par le volume d'air
contenu dans l'université devolume du solenplace, quand cesol saturé a perdu soneaumobile
et la microporosité quiest mesurée par levolume d'eau retenu parle sol dans lesmêmes conditions;
2e. La distribution des mottes de terre en classes, définie par le poids de motte de terre
avant un diamètre compris entre deux limites arbitraires, fixées à priori, définissant chaque
classe;
3e. Laforme desmottesdeterre quipermet depréciser laforme despores".

In de recente Duitse literatuur kan speciaal MITSCHERLICH (1950) genoemd worden.
Ofschoon hij geen structuurdcfinitie geeft, blijkt wel duidelijk uit zijn betoog, dat hij de
holten in de bodem als een wezenlijk element van de bodemstructuur beschouwt.
c. Definities, waarin tevens het water in de bodem wordt betrokken
Deze opvatting vindt men speciaal in de Nederlandse literatuur en berust op de driefascnleer (DOMINGO, 1940). Zo vermeldt Veenman's Agrarische Winkler Prins (rubriekredacteur Prof. SCHUFFELEN):
„Onder bodemstructuur verstaat men de wijze, waarop de bodem ruimtelijk is opgebouwd
uit 3componenten: vaste delen,vloeibare delen en gasvormige delen".
SCHUYLENBORGH (1947) geeft, meer gedetailleerd, dezelfde definitie, nl.:
„The constituent particles of many soils are held together and form aggregates, which differ
in size, shape, firmness and colour. They may be arranged in different ways with respect to one
another and leave pores between them. These pores (macro-pores) may be filled with water or
with water and air, this depending on shape and sizeof the aggregates.The micropores, occurring
in the aggregates and invisible to the naked eye, are often filled with water alone, but sometimes
also with air alone.
Consequently, the soil is a three phase system, with the soil particles as the solid, the soil
solution as the liquid and soil air as the gas phase, and the detailed distribution of these three
phases throughout the soilmass canbe referred to asthe soil structure".
Hoe juist en verhelderend de drie-fasenleer op zichzelf ook is, de bovenstaande consequentie ervan is aanvechtbaar. Volgens het normale spraakgebruik verandert de bodemstructuur niet wanneer de grond water opneemt of verliest. Voor de poreuze structuren is
het slechts een kwestie van vervanging van lucht door water „of omgekeerd". Het poriënvolume wordt niet belangrijk gewijzigd. In zware Heigronden wordt het totaal-poriënvolume wel beïnvloed door het vochtgehalte (zwel en krimp). Toch zal men in de praktijk
daarmede geen andere naam geven aan de structuur in een nat seizoen dan in een droge
periode.
d. Het Gefüge-idee
KUBIËNA neemt in zijn zeer belangrijke werken (1938, 1948, 1953) een enigszins
aparte plaats in. Het is echter niet eenvoudig zijn bedoeling in korte woorden uiteen te
zetten. In zijn uitspraken kan men de bodemstructuur zelf en het ontstaan ervan moeilijk
van elkaar scheiden.
Wel geeft hij op blz. 370 van zijn standaardwerk (1953) de volgende definitie voor
structuur:
Struktur (lat. structura, van struere = schichten, aufbauen) = Zusammenfügung, Aufbau,
eine dem Ausdruck Gefüge ähnliche Bezeichnung, doch mehr in dem Sinne der Art der Bildung
von Gefügekomplexen (Krümel, Schöllchen, Bröckel oder sonstige Aggregate, ferner auch Art
der Absonderung). In der früheren praktischen Bodenkunde wurden nur zwei Strukturarten
unterschieden, die Krümel- und die Einzelkornstruktur (WOLLNY). Im Schrifttum mancher
Länder wird Struktur gleichbedeutend mit Gefüge gebraucht".
In de laatste zin blijkt echter duidelijk, zoals trouwens uit zijn gehele werk, dat voor
KUBIËNA de bodemstructuur in wezen identiek is met Gefüge, waaronder dan verstaan
wordt (blz. 365):
„Die räumliche Anorderung der Bodengemengteile und zwar nicht nur in dem engeren Sinne
der Aggregatbildung (s. Aggregate, Absonderung, Krümelfähigkeit), sondern im allumfassenden, allgemeinen Sinne, so auch das mannigfaltige Innengefüge dichter Bodenmassen, die Auswirkung der verschiedensten Ausscheidungs- und Lösungsvorgänge, die Umwandlungen durch
den Einfluss von Lebewesen, Stoffbewegungen u.a. betreffend".

Flui (1948) gebruikt de term structuur in het geheel niet, doch spreekt steeds over
„Gefüge", wat danis:
„Das Bodengefüge ist durch die räumliche Anordnung, die Grösse, Form und gegenseitige
Bindung derBodcncinzclteilehen undderBodenaggregatc gegeben. Auch dieMenge undGestalt
der Bodcnhohlräumen istfürdie Gefügeausbildung wichtig".
3. EEN BESCHOUWING OVER DEELEMENTEN VAN EEN DEFINITIE
EN DEHIERUIT VOLGENDE DEFINITIE
Bestudering vandeeerste drie definitie-groepen leert hetvolgende:
1°. In vrijwel alle definities neemt determ aggregatie (of aggregaat) een belangrijke
plaats in.Ditisooklogisch, daar immers in demeeste gronden de bodcmdeeltjes meer of
minder sterk onderling zijn gebonden. Toch is er in vrijwel al die definities iets beperkts,
nl. devoorstelling, datde aggregatie zich speciaal indevorm van structuurelementen zou
manifesteren. Dikwijls isditwel zo,maar erzijn toch ookvele gevallen, waarin deprimaire
bodemdeeltjes wel geaggregeerd zijn, zonder dat men evenwel structuurelementen ziet.
Een dusdanige laag of horizont vormt a.h.w. één groot aggregaat. In zandgronden vindt
men vele voorbeelden hiervan (Hoofdstuk V I ) .
Ook de fijngelaagde sedimenten kunnen metdeze definities niet totde bodemstructuur
worden gerekend, iets datb.v. PIGULEVSKY (1932) echter reeds weldeed.
In een structuurdefinitie zalo.i.danookdeterm aggregaat of aggregatie moeten worden gebruikt zonder hier destructuurelementen verder bijte noemen.
2°. De invele definities voorkomende term „rangschikking" iseveneens een wezenlijk
element. Ze is belangrijk om verscheidene redenen. In de eerste plaats zou het vermelden
van de aggregatie alleen inhouden, dat de zg. enkel-korrelstructuur niet tot de bodemstructuur zou kunnen worden gerekend. Immers, de enkelkorrelstructuur is niet anders
dan depakking vanonderling niet-gebonden primaire bodemdeeltjes (loszand).
Voorts kunnen de primaire bodembestanddelen op diverse karakteristieke wijzen onderling zijn gerangschikt (KUMËNA, 1938: dezg. primaire bouwpatroncn).
Tenslotte heeft de term „rangschikking" betrekking op de onderlinge ligging van de
eventuele aggregaten.
3°. Methetlaatste hangt direct samen hetvoorkomen vanholten: inde desbetreffende
definities worden speciaal de holten tussen en in de structuurelementen genoemd. Ditis
echter onvolledig. Heeft men b.v.een ondergrond die zg. structuurloos is, d.w.z. datze
niet isopgebouwd uitstructuurelementen, dankomen daar dikwijls wormgangen of fijnere
gangetjes in voor, die landbouwkundig zowel als bodemkundig van veel betekenis zijn.
Een dergelijk beeld is ook een bodemstructuur. Deze opvatting is in de geest van
KUBIËNA'S Gefüge-leer.

Trouwens, ook sommige andere onderzoekers hebben dit beginsel reeds lang geleden
aanvaard. Zo spreekt DOJARENKO (1924) van „Schwammstruktur", waarmede hijeen opbouw bedoelt waarbij de grond eensamenhangend, niet inelementen uiteenvallend geheel
vormt, dat doortrokken is door niet-capillaire holten (Hfdst. III,sponsstructuur). ENGELHARDT (1944) onderscheidt gangstructuren.
4°. De vloeibare fase werd reeds in de vorige paragraaf als een niet-wezenlijk
definitie-element beschouwd.
Het zalwel reeds duidelijk zijn, dathetbegrip bodemstructuur volgens onsmeer omvat
dan wat men er meestal toe rekent. De structuur wordt meer beschouwd als Gefüge
(KUBIËNA, FREI) en hetisdanookniet te verwonderen, dathun werk onsvele malen tot

leidraad is geweest. De door KUISIËNA gegeven definitie kan eehter niet als een echte definitie worden beschouwd en gaat ons ook te ver, daar de genese er te sterk in naar voren
komt. Wij geven de voorkeur aan de omschrijving van FREI, zij het ook in enigszins gewijzigde vorm.
Vatten wij het bovenstaande samen, dan menen wij de volgende definitie te moeten
stellen:
„Bodemstructuur is de ruimtelijke rangschikking van de elementaire bestanddelen en
hun eventuele aggregaten, alsmede van de holten die in de bodem voorkomen".
4. DE BEGRIPPEN MACRO- EN MICROSTRUCTUUR
Voor het vervolg is het nodig de bodemstructuur te verdelen in de zg. macro- resp.
microstructuur.
Volgens verschillende schrijvers (o.a. NIKIFOROFF, 1941 en CLARKE, 1941) isde microstructuur die bouw van de bodem, die niet zonder optische hulpmiddelen te zien is, terwijl
dan onder de macrostructuur uiteraard alles valt dat met het ongewapende oog is waar te
nemen. De grens tussen beide, die door NIKIFOROFF op 1 mm wordt gesteld, door FREI
(1950) op 0,20 mm, door GRAÇANIN (1950) op 0,25 mm, berust dus eenvoudig op een
verschil in waarnemingstechniek.
JOFFE (1949) zegt echter:
„The pattern of the mineralogical complexes of the soil material presents a definite type of
build by itself, known a microstructure. The aggregation of the mineralogical complexes into
larger units, as a result of cementation, is known as macrostructure".
Ook SCHUYLENBORGH (1947, 1949) heeft de grens tussen beide begrippen meer fundamenteel gesteld, waar hij nl. onderscheidt:
1°. De microstructuur: de rangschikking van primaire deeltjes resp. vlokken in het aggregaat.
2°. De macrostructuur: de rangschikking van de aggregaten onderling.
Hij noemt beide structuren ook wel aggregaat- en interaggregaat-structuur. Deze opvatting kunnen wij niet delen; het doet eigenaardig aan indien men aggregaten, d.w.z.
structuurelementen, als een microstructuur beschouwt. SCHUYLENBORGH (1949) geeft
overigens zelf toe, „dat de termen micro- en macrostructuur niet zeer gelukkig gekozen
zijn".
Wij geven de voorkeur aan de verbinding van de begrippen macro- en microstructuur
aan de waarnemingstechniek. Daar wij echter de loep beschouwen als een normale versterking van het menselijk oog, rekenen wij onder de macrostructuur datgene dat kan
worden waargenomen bij een vergroting van maximaal 4 Xlineair. Dat hiermede in wezen
de grens geheel anders komt te liggen dan bij JOFFE en SCHUYLENBORGH blijkt wel uit het
feit, dat zeer kleine aggregaten nu tot de microstructuur dienen te worden gerekend, terwijl er omgekeerd primaire bouwpatronen zijn die onder de macrostructuren vallen.
Naast beide bovengenoemde termen onderscheiden sommigen nog meso- en megastructuren. Tot de mesostructuren behoren dan alle structuurelementen tussen 0,25 en
2 mm (GRAÇANIN, 1950). Alle elementen groter dan 5 cm rekent deze onderzoeker tot de
megastructuren. PIGULEVSKY (1932) gebruikt de laatste term eveneens, echter op meer
principiële basis. Hij verstaat nl. onder megastructuren alle structuurelementen die tengevolge van indroging en primaire scheuring zijn ontstaan, zoals b.v. enkelvoudige prismata (Hfdst. III).

IL DE TECHNIEK VAN HET VISUELE BODEMSTRUCTUURONDERZOEK
1. JNLEIDING
Reeds met eenvoudige hulpmiddelen kan men in het veld een vrij diepgaande kennis
omtrent de morfologie van de bodemstructuur verkrijgen. Zo zijn reeds met een loep
zoveel bijzonderheden te zien, dat de veldbodemkundige bij routinewerk hiermede in vele
gevallen zal kunnen volstaan (Hfdst. III). Ook gedetailleerder onderzoek is soms vrij
gemakkelijk ter plaatse te verrichten. Zo kan men b.v. in onze zandgronden verschillende
microstructuren met behulp van een zakmicroscoopje dat ca. 50 X lineair vergroot, duidelijk onderscheiden (Hfdst. V en V I ) . In dit verband zij ook nog gewezen op de zg. bodemmicroscoop, die door KUBIËNA (1938) bij de veldstudie wordt gebruikt.
Toch is het in de meeste gevallen niet mogelijk de opbouw van de bodem tot in de
fijnste details op deze wijze te achterhalen. Hiervoor is laboratoriumonderzoek nodig, met
name microscopisch onderzoek van zg. slijpplaatjes (o.a. KUBIËNA, 1938; REDLICH, 1940
a, b en c; FREI, 1948). Men bestudeert hierbij zeer dunne coupes van ongestoorde monsters, ten einde een inzicht te krijgen in de onderlinge rangschikking en binding van primaire bodemdeeltjes en micro-aggregaten, de grootte en hoeveelheid van microscopisch
kleine holten, de bodemvormende processen zoals stofverplaatsing (o.a. van colloïdale
ijzerverbindingen, humusstoffen, klei-inspoeling), ontstaan en afbraak van concreties enz.
Ofschoon de op deze wijze verkregen gegevens op zichzelf zeer belangrijk zijn, dient dit
onderzoek naar onze mening te worden gecombineerd met de bestudering van de grond op
het laboratorium door middel van een sterk vergrotend binoculair. Immers, de interpretatie
van de slijpplaatjesbeelden is altijd min of meer moeilijk, doordat ze slechts tweedimensionaal zijn. Door drie slijpplaatjes in drie loodrecht op elkaar staande vlakken te vervaardigen, wordt dit bezwaar vrijwel niet verminderd, terwijl het onderzoek hierdoor zeer tijdrovend wordt. Door vergelijking van het microscopisch beeld met een sterk vergroot binoculair beeld (driedimensionaal!) kan men echter op een snelle wijze tot in finesses de
ruimtelijke opbouw van een grond overzien. Een tweede beperking van de slijpplaatjes
wordt gevormd door hun afmetingen, nl. ± 2,5 X2,5 cm. Hierdoor kan het nl. voorkomen,
dat de waargenomen microstructuur niet representatief is voor het gehele te onderzoeken
monster. Controle van het gehele monster met het binoculair heft ook deze moeilijkheid op.
2. DE VELDWERKZAAMHEDEN
Het werk in het veld bestaat uit 3 gedeelten, achtereenvolgens: het gereedmaken van
een te bestuderen profielwand, de structuurbeschrijving en de monstername.
I e . D e p r o f i e l w a n d . Behalve indien het onderzoek beperkt blijft tot de bovenste
30 à 40 cm van de bodem, zal men, indien er althans geen geschikte afgravingen zijn,
profielkuilen moeten graven. Is er reeds een wand, dan dient men er op bedacht te zijn, dat
de langdurige inwerking van de atmosferische invloeden in de bodem normaal niet optredende structuren kan hebben veroorzaakt. Duidelijke voorbeelden hiervan vormen vele
loessleemafgravingen met hun verticaal gebladerde wanden. Bij de bestudering van zulke
profielen zal men er dan ook goed aan doen de buitenste 40 à 50 cm af te steken.
Een nieuw-gegraven profielkuil is uiteraard echter het beste studie-object. Doch is de
bodem nat of sterk vochthoudend, dan kan aan zo'n verse wand de structuur niet of minder

goed worden bestudeerd. Hierbij denken wij niet in de eerste plaats aan tijdelijk natte kleiof riviergronden, waarin de structuurelementen ten gevolge van zwelling niet opvallen. Voorzichtig loswrikken van de grond met een spade brengt in zulke gevallen de
elementen wel aan het daglicht. Moeilijker is het echter om in een natte grond een indruk
te krijgen van de microporositeit. De fijne poriën zijn dan nl. gevuld met water, waardoor
ze in de vochtige bodemmassa niet duidelijk herkenbaar zijn. In zulke gevallen verdient het
aanbeveling een wand één of, indien nodig, enige dagen te laten opdrogen, waarna de
structuurbeschrijving geen moeilijkheden meer geeft.
2°. D e b e s c h r i j v i n g . Deze geschiedt met een loep volgens normen die in Hoofdstuk III worden behandeld. Speciaal in de zandgronden kan beter een zakmicroscoopje
worden gebruikt (Hfdst. V en V I ) .
3°. D e m o n s t e r n a m e . Voor een nader onderzoek op het laboratorium worden
monsters genomen, waarvan de structuur ongestoord dient te blijven.
Dit kan in droge, coherente gronden zeer eenvoudig geschieden. Men steekt een flink
blok uit, of maakt een eventueel structuurelement uit de wand los, waarna het monster
gericht in een monsterzak wordt gestoken. „Gericht" wil hier zeggen: verticaal met de
onderzijde onder in de zak. Het belang van het vastleggen van de positie van het monster
spreekt voor zichzelf. Ook bij de verder te behandelen methodes wordt gericht gemonsterd.
Beter is nog met een elastiekje een labeltje aan de bovenzijde van het blok grond te bevestigen. Uiteraard dienen diepte en horizontomschrijving goed te worden aangegeven.
Er zijn echter ernstige bezwaren tegen deze wijze van bemonsteren. In de eerste plaats
dient men zeer voorzichtig te zijn bij het vervoer, opdat de monsters niet sterk schudden of
bekneld raken. Minder stabiele brokken zullen dan nl. breken, eventueel geheel verpulFig. 1. A. Monsterbakje in gesloten toestand; dedekseltjes worden ophet raampje geklemd doormiddel
van een elastiekje. B.De dekseltjes zijn verwijderd, depen-en-gatverbinding isgeopend; hetpennetje (C) ligt voor het bakje. D. Het staafje dat dient om het pennetje uit de verbinding te
duwen. E. Blikken bakje waarin het grondmonstertje bij de impregnate wordt geplaatst.

Fig. 1. A. Closed tray; the covers are pinched on the frame bij means of a rubber band. B. The covers
are removed, the peg and hole lock is opened; the peg (C) lies before the tray. D. The rod for
removing the peg out of the hole. E. Tinned iron tray in which the soil sample is placed for
curing.

veren, brokken bestaande uit meerdere structuurelementen vallen uit elkaar, waardoor de
onderlinge positie van de elementen wordt verstoord. Verder kunnen de elementen worden
afgerond en de typische kenmerken van hun vlakken (Hfdst. Ill) kunnen verloren gaan.
Is de grond niet luchtdroog, dan treden zeer vaak versmeringen en deformaties op. Verder
nemen de monsters veel ruimte in.
Veel beter is dan ook de bemonstering met s t e e k c i l i n d e r t j e s of b a k j e s .
De s t e e k c i l i n d e r t j e s worden reeds sinds lang voor morfologisch structuuronderzoek gebruikt (KUBIËNA, 1938; REDLICH, 1940 b ) . Er is een vrij grote variatie in afmetingen (wij gebruikten verschillende soorten, nl. met diameters tussen 5,5 en 6,7 cm,
hoogten tussen 4 en 7 cm), terwijl ze van koper, ijzer of staal kunnen zijn. Eén zijde is
steeds scherp afgedraaid om de wrijving bij het in de grond brengen zo klein mogelijk te
maken. Twee blikken dekseltjes waarover een gummiringetje dienen ter afsluiting.
De m o n s t e r b a k j e s worden eerst sedert enige jaren toegepast (KUBIËNA, 1953).
Sinds begin 1953 gebruiken wij een enigszins gewijzigde versie hiervan (fig. 1). Het zijn
raampjes van 1mm dik koper, 15 cm lang, 8 cm breed en 5 cm hoog. Op één der ribben is
een pen-en-gatverbinding aangebracht, waardoor de raampjes zo nodig gemakkelijk kunnen worden opengebogen. Twee koperen dekseltjes, waarover een gummiband, dienen ter
afsluiting.
De monsterbakjes voldoen veel beter dan de cilindertjes en wel om vele redenen. In
de eerste plaats is het volume van een bakje veel groter dan van een cilindertje, nl. resp.
600 cm 3 en ± 90—225 cm 3 . Rekent men dan nog dat langs de rand van het monster
± H cm materiaal bij het inbrengen in de bodem wordt gedeformeerd (REDLICH, 1940 b ) ,
dan komt de verhouding voor het bruikbare materiaal nog ongunstiger uit, nl. 300 cm 3
tegenover ± 20—65 cm 3 . (Ofschoon wij betwijfelen of die „veiligheidsmarge" van H
cm niet sterk overdreven is,houdt men er in de praktijk rekening mee ten einde ieder risico
te vermijden). Heeft men niet meer dan 20 à 30 cm 3 ongestoord monstermateriaal (de
kern), dan wil dit zeggen, dat men slechts 1of 2 slijpplaatjes kan vervaardigen. D.w.z. dat
het met die kleine cilinders vaak voorkomt dat bij mislukken van een slijpplaatje er geen
materiaal voor een tweede meer over is, laat staan dat er voor binoculair onderzoek voldoende grond zou zijn.
Voorts maakt de lengte van de bakjes het dikwijls mogelijk overgangszones tussen twee
horizonten tezamen met typische stukken van de beide horizonten in één bakje te bemonsteren. Ook morfologisch sterk heterogene gedeelten zijn vaak in één stuk te nemen.
Het is vrijwel niet doenlijk een blokje grond ter vervaardiging van een slijpplaatje uit
een cilindertje te isoleren. Men moet daartoe dan ook eerst het hele monstertje uit de cilinder verwijderen. In vochtige toestand gaat dit dikwijls niet goed, daar er dan een sterke
samenpersing plaatsvindt. De grond moet dus eerst in het cilindertje gedroogd worden.
Hierbij krimpt het monster vaak vrij sterk, waardoor het los komt te liggen in de cilinder,
met het gevaar, dat b.v. bij verplaatsing van het cilindertje het monster verschuift, en daardoor zijn richting verliest. Het is echter ook mogelijk, dat het monster praktisch niet
krimpt, en dan is het vrijwel niet uit een cilindertje te drukken; het vormt a.h.w. één geheel
ermee. Het monster moet dan voorzichtig uitgezaagd worden.
Deze moeilijkheden komen bij gebruik van bakjes niet voor. Door de pen-en-gatverbinding los te maken, het raampje iets open te buigen om het monster te verwijderen, komt
het baksteentje grond geheel vrij te liggen.
Zowel cilindertjes als bakjes kan men op verschillende manieren in de grond brengen,
nl. door hameren, drukken of „snijden". Bij de eerste twee manieren legt men een plankje
op het monsterelementje, waardoor de uitgeoefende druk regelmatig wordt verdeeld. De

bakjes kan men het beste in de grond „snijden", d.w.z. het raampje wordt op of tegen de
grond geplaatst, waarna onder gelijktijdige druk de grond langs de omtrek met een plat mes
wordt losgesneden. Verwringingen en persing treden op deze manier vrijwel niet op. Wordt
een bakje ingehamerd, dan buigen de lange zijden van het raampje in vele gevallen iets
naar buiten; dit uitbuigen is een bron van fouten, daar men dan de dekseltjes slechts op de
raampjes kan plaatsen, door de zijvlakken met geweld in te drukken, tengevolge waarvan
soms ernstige verschuivingen in het monster optreden.
Door de in de monsterelementjes geponste cijfers steeds bij de bemonstering boven te
plaatsen, ligt de positie van de monsters geheel vast.
Uiteraard dienen de cilinders en bakjes geheel gevuld te zijn, daar anders gedurende
het vervoer het monster zou kunnen losschudden. Wordt na het uitgraven bij het afsnijden
van het teveel aan grond door het mes enig materiaal uit het monsterelementje meegetrokken, dan dient het gat met losse grond te worden aangevuld. Om dit te voorkomen is het
aan te bevelen de grond niet ineens langs de rand van raampje of cilindertje af te snijden,
maar a.h.w. met een kapje te beginnen en dit dan zeer geleidelijk af te platten.
3. DE LABORATORIUMTECHNIEK
Op het binoculaire onderzoek op het laboratorium behoeft hier niet nader te worden
ingegaan, daar er moeilijk kan worden gesproken van een bepaalde techniek bij een dergelijk onderzoek. Des te meer kan echter worden opgemerkt over de ervaringen ten aanzien
van het vervaardigen van slijpplaatjes.
Zodra de monsters op het laboratorium zijn gearriveerd, worden de dekseltjes en
raampjes verwijderd, teneinde schimmelvorming (kamertemperatuur + vochtigheid van
de monsters) te voorkomen.
Om uit de monsters de blokjes grond die bestemd zijn voor het vervaardigen van slijpplaatjes te isoleren, kan men nu op twee wijzen te werk gaan, nl.:
1°. Het gehele monster wordt luchtdroog gemaakt door het blok grond aan de lucht
bij kamertemperatuur te laten drogen. Vervolgens worden met een zeer fijn zaagje blokjes
van ± 2,5 x 2,5 x 0,5 cm uitgezaagd.
2°. De blokjes grond worden uit het nog vochtige monster geïsoleerd en daarna bij
kamertemperatuur aan de lucht gedroogd. Dit isoleren kan geschieden door het blokje met
een plat mesje uit te snijden. Sinds enige tijd passen wij echter een ander systeem toe. Daarbij worden blikken bakjes van 2,5 x 2 , 5 X 0,5 cm onder zachte druk in het monster „gesneden". Dit is een zeer bruikbare methode waarbij in het geheel geen verstoringen optreden, zoals gebleken is bij het vervaardigen van slijpplaatjes van fijngelaagde gronden.
Uiteraard zou men op deze wijze ook rechtstreeks in het veld kunnen bemonsteren (ROTTER, 1941). Wij hebben dit echter niet gedaan, daar voor het onderzoek met het binoculair
dan toch weer afzonderlijk zou moeten worden bemonsterd.
Losse gronden moeten een voorbehandeling ondergaan voor men er blokjes uit kan
zagen. Hiertoe worden de droge monsters geïmpregneerd met een mengsel van zaponlak en
aceton 1:1. Men kan dit doen door het monsterelement in een schaaltje verdunde zaponlak
te zetten en dit te laten opzuigen (REDLICH, 1940 b ) . Het bezwaar hiervan is, dat het vochtige materiaal dikwijls in het schaaltje vloeit. Beter is dan ook de zaponlak op te gieten,
waarbij een stuk filtreerpapier over het monster wordt gelegd, teneinde deformaties gedurende het opgieten te voorkomen. Na ± 24 uur is een zo behandeld monster steenhard
geworden. NIKIFOROFF C.S. (1948) bestrijken monsters van losse gronden met bakeliet-
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vernis opgelost in aceton, waarna deblokjes aan delucht gedroogd worden endangedurende 4—8 uurbij 100°Cweggezet. KUBIËNA (1937, 1938)past zo'n voorbehandeling
wel inhet veld toe (zaponlak en aceton 1:3 ofcelluloselak enaceton 1:1). Dit lijkt ons
echter niet praktisch vanwege delange tijd dievoor hetdrogen nodig is. JOHNSTON (1937)
voert eenvoorlopige harding inhetveld uitmet canadabalsem of kollolith. Ook deze
methode is echter niet bevredigend, gezien de ervaringen diewijmetkollolith hebben opgedaan. Men moet dannl. inhetveld hetimpregnans smelten, waarna het grondmonstertje
erin wordt gedompeld. Hiervoor iseenvrij hoge temperatuur nodig ( 1 3 0 a 140° C ) ,welke
in debuitenlucht tengevolge vanafkoeling, wind en dergelijke niet makkelijk te verwezenlijken is.Demethode isdanookteomslachtig ente tijdrovend.
De luchtdroge grondblokjes (ookdevoorbehandelde) moeten vervolgens meteen hardingsstof behandeld worden, alvorens menzekan afslijpen. Zo'n stof moet aan verschillende eisen voldoen. Zodient hijuiteraard zeer sterk aanalle bodemcomponenten te kitten.
Hij moet gedurende het impregneren dun vloeibaar zijn, teneinde totindefijnste poriën
te kunnen doordringen; daarentegen dient hij gedurende ennahet slijpen (bij kamertemperatuur) hard tezijn. Tevens mogen debodemcomponenten erniet door worden aangetast
en moet destof eenbepaalde brekingsindex hebben.
In deloop der jaren zijn vele stoffen geprobeerd, zoals bakelietlak verdund meteen
mengsel van 1deel ether op 1deel methylalcohol (Ross, 1924), canadabalsem, schellak,
paraffine (FRY, 1933) eenxylol-oplossing van canadabalsem en schellak (VAN STRAATEN,
1951), verdunde celluloselak (HARPER en VOLK, 1936), plasto resin nr. 15enresinel nr.3
(VOLK en HARPER, 1939), bakelietvernis nr. 1305 (VOLK en HARPER, 1939; NIKIFOROFF

e s . , 1948), castolite (BOURBEAU en BERGER, 1947), kollolith (KUBIËNA, 1938; REDLICH,

1940), resinol (ROTTER, 1941), vernicolor (FREI, 1947).
Een behandeling vandeeigenschappen vanaldeze stoffen als impregnans ishier onmogelijk. Goed voldoen blijkbaar o.a. bakelietvernis nr. 1305, resinol, castolite, het mengselvanVAN STRAATEN, vernicolor enkollolith. Zelf gebruiken wij debeide laatstgenoemde.
Het zijn beide kunstharsen, diebijkamertemperatuur vrij hard zijn en eerst bij tamelijk
hoge temperatuur dunvloeibaar, kollolith bij 140° C,vernicolor bij ± 110°C.Debrekingsindex van kollolith is 1.5354, van vernicolor nagenoeg hetzelfde. Kollolith voldoet van
beide.het best. Vernicolor wordt namelijk bijverhitting vrij snel bros, waarna hetniet meer
voor harding kanworden gebruikt. Hetwordt tevens snel tamelijk donker van kleur. Kollolith daarentegen blijft zelfs bij herhaaldelijk verhitten tot temperaturen omstreeks 200°
C onveranderd wat haar kittende eigenschap betreft. Bij zo'n hoge temperatuur (boven
170° C) zal de stof echter wellangzaam donkerder worden. Het bovenstaande betekent,
dat menmeteenbepaald kwantum kollolith veel meer blokjes grond kanimpregneren dan
met eenzelfde hoeveelheid vernicolor. Tevens hebben wijde ervaring opgedaan, dat
kollolith iets beter kit dan vernicolor.
De impregnate wordt op2 manieren uitgevoerd, afhankelijk vande aard van het
grondmonster.
Is dit zeer compact, dan wordt geïmpregneerd onder vacuüm, waarvoor de methode
van KUBIËNA (1938) wordt toegepast (fig.2 ) .Ineen25cmlange buis vanpyrex-ofjenaglas (fig.2,B) meteendiameter van4cm,wordt op 20à30cm 3impregnans (fig.2, C )
een grondblokje gebracht. Ditblokje ligt ineen blikken bakje van 2,5 x 2,5x 0,5 cm
(fig. 1,E);debodem vanhetbakje is geperforeerd teneinde deimpregnatie zoveel mogelijk tebevorderen. Een der opstaande zijden vanhet bakje islanger dande andere. Verticale monstertjes worden methun bovenkant altijd tegen deze lange zijde gelegd, waardoor
de richting vanhet blokje vastligt. Het bakje isdoor een dun draadje verbonden metde
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gummistop, waarmee de buis wordt afgesloten. Via die stop is de buis verbonden met een
waterstraalpompje (fig. 2, F ) .
Fig. 2. Impregnatie in vacuüm. A. Paraffine-bad. B. Grote reageerbuis, waarin impregnans (C).
D. Bakje met grondmonster. E.Erlenmeyer die dient ombinnendringen van water in devacuümbuisbij afsluiten vanwaterstraalpomp (F) tevoorkomen.
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Fig.2. Curingin vacuo.A. Paraffinbath. B. Big test-tube with curingagent (C). D. Tray with soil
sample. E.Flasktopreventpenetration of water intothetest-tube by closing thewater tap (F).
De buis wordt nu enige minuten geëvacueerd, waarna hij wordt geplaatst in een paraffinebad (fig. 2, A ) , dat al naar gelang het gebruikte impregnans tot 110° C of 140° C is
verhit. Het impregnans smelt en het grondblokje zakt er nu geheel in weg. Door met het
afzuigen van de lucht reeds enige minuten van te voren te beginnen, wordt de impregnatie
aanzienlijk versneld. Toch moeten ondoorlatende monsters nog i—î uur in de dunvloeibare hars blijven, voor het blokje er geheel mee doordrongen is. Het is overigens
zeker geen uitzondering, indien bij het slijpen blijkt, dat de harding niet volledig gelukt is,
in welk geval ze herhaald moet worden.
Een onaangename eigenschap van de beide kunstharsen is, dat gedurende de behandeling veel schuim gevormd wordt, waardoor het nodig is de onderdruk af en toe op te
heffen. Men dient dus wel steeds op de buis te letten.
De evacuatie van de lucht is voor zeer zware gronden noodzakelijk. Doet men dit niet,
dan kan het soms wel enige dagen duren voor het monstertje voldoende door het impregnans is doordrongen. Meer poreuze gronden zijn echter eenvoudiger „aan de lucht" te
impregneren.
In een porceleinen schaaltje wordt daartoe ± 25 cm 3 kunsthars op een bunsenbrander
dun vloeibaar gemaakt. De vlam wordt nu weggenomen en het grondplaatje in een klein
blikken bakje met geperforeerde bodem in de vloeistof geplaatst. Is de hars stroperig geworden, dan verhit men even, waarna weer wordt gewacht tot de stof stroperig is om vervolgens nog even te verwarmen. In totaal duurt de behandeling ± 1 0 minuten. Er wordt
dus zo min mogelijk direct verwarmd. Hierdoor voorkomt men het zeer hevige opbruisen
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vandekunsthars endaarmedetevenseeneventueleverstoringvan debodemstructuur. Ook
bijdezemethodevormt zichgeleidelijk veelschuim,datechterverwijderd kanworden door
even met de vlam eroverheen te strijken.
Een bijzondere moeilijkheid bijhetharden leverden aanvankelijk dezeerlosse gronden
op. Ook al waren deze voorbehandeld met zaponlak, zelfs dan nog vervloeiden ze meestal
gedurende de impregnatie. Door zulke grondblokjes te voren zeer stijf en dicht met fijn
draad of garen te omwikkelen kan dit vervloeien worden voorkomen. Ook blokjes bestaandeuitmeerdereaggregaatjes kanmenbeteromwikkelen,daarhierdoor de natuurlijke
onderlinge positie van de aggregaatjes gehandhaafd blijft. Monsters die geheel of grotendeelsbestaan uit organische stof of humus gaan bij het onderdompelen in het impregnans
ten gevolgevanhun laag soortelijk gewichtveelaldrijven, waardoor zeuiteraard uit elkaar
vallen.Inzulke gevallen dient menbehalve hetmonstertje tevenshet bakje te omwikkelen,
waardoor dushet monstertje erin gevangen zit.
Er zijhier nogmaalsmet nadruk op gewezen, dat de grondblokjes bij deharding luchtdroogmoetenzijn. Isditniethetgeval,dan isdekansgroot, datdehardingvolkomenmislukt. Behalve dat het impregnans niet voldoende doordringt in vochtige gedeelten van het
monster, kan het voorkomen dat deblokjes uit elkaar springen doordat het niet-gebonden
water ten gevolge van de hogetemperatuur in damp overgaat, waardoor spanningen kunnen gaan optreden. Werkt men in vacuüm, dan is dit gevaar echter veel geringer dan bij
impregnatie aan de lucht, doordat de waterdamp meteen wordt afgezogen.
Heeft men de indruk, dat de impregnatie is voltooid, doordat de schuimvorming is
opgehouden, dan wordt het blokje uit dehars genomen. De ervaring heeft ons geleerd, dat
hiermede echter gewacht dient te worden tot het impregnans dik-stroperig is. Immers,
dun-vloeibareharsstroomtbijhetuithalenuitdeporiënenbijhetslijpen blijkt danvaakde
binding in degrond onvoldoende, m.a.w. alleholten inhet monster moeten gevuld blijven.
Het geïmpregneerde blokje wordt nu tot kamertemperatuur afgekoeld. Dit gaat het
snelst door het op een glazen of stenen plaat in de tocht te leggen. Op verticaal gerichte
grondblokjes wordt nu door eenkleine inkepingaan debovenzijde de richting aangegeven,
waarnahet slijpen begint.
Allereerst wordt met grof carborundumpoeder (nr. 120) op een roterende ijzeren
plaat 1à 1,5 mm afgeslepen, waarbij de plaat voortdurend met water wordt natgehouden.
Na schoonspoelen met water wordt gecontroleerd of de impregnatie volledig is geweest.
Ditisoverhet algemeen ophetoogreedstezien, andersishetgoedtecontroleren doormet
de nagel over de geslepen zijde van het monstertje te krassen. Is de harding voldoende geweest, danwordtuit dehand verder geslepenop een glazenplaat met carborundumpoeder
FFF. Ook hierbij wordt water gebruikt. De geslepen zijde van het grondblokje wordt nu
met water goed schoongespoeld, aan de lucht gedroogd en vervolgens met een fijn borsteltje goedgereinigd.Nadat hetblokje metdegeslepenkantopeenobjectglaasje isgeplakt,
wordt de rest van het monstertje op dezelfde wijze afgeslepen, d.w.z. het meeste materiaal
wordt op de ijzeren plaat verwijderd, het afwerken geschiedt met de hand op de glasplaat.
Bij dit afwerken moet de grootste voorzichtigheid in acht worden genomen, er mag vrijwelgeen druk ophet preparaatworden uitgeoefend, terwijl steeds na een paar „slagen" te
hebben geslepen, met het microscoop gecontroleerd dient te worden of de gewenste dikte
reedsisbereikt, of het plaatje overalevendikisenof hetnogintactblijft. Indien mogelijk
slijpen wij door tot kwarts en veldspaten onder gekruiste niçois grijs zijn (zg. grijs van de
eerste orde). Daar dezemineralen in onzegronden veruit overheersen (uiteraard naast de
kleimineralen) moetzo'n slijpplaatje dus „grijs zien".Het isdan over het algemeen minder
dan 20 ^ dik.
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Deze slijpmethode is veel eenvoudiger dan de door KUBIËNA en anderen toegepaste.
Hierbij wordt nl. gewerkt met een ware serie slijpstoffen in toenemende fijnheid. Men gebruikt 3 of 4 fracties carborundum, eventueel nog fijn amaril, waarna met carborundumof amarilpapier wordt gepolijst. Het polijsten geschiedt ook wel met een aluminiumoxyde,
het zg. alundum. Wij hebben oorspronkelijk deze uitvoerige bewerking ook toegepast, doch
de resultaten vielen dikwijls erg tegen. Speciaal de zeer fijne poeders, met name het alundum, zijn zeer moeilijk uit de preparaten te verwijderen.
Reeds eerder is opgemerkt, dat zeer zware gronden soms meerdere malen moeten worden geïmpregneerd. Na een tweede harding zijn ze dikwijls nog niet tot in de kern doordrenkt met het impregnans. Men kan er echter zeker van zijn, dat de buitenste 1 of 2 mm
aan de zijde die reeds afgeslepen was,volledig gehard is.Daarom wordt nu meteen gepolijst
op de glasplaat: er wordt dus zo min mogelijk afgeslepen. Om scheef slijpen te voorkomen
(waardoor men immers weer in het niet goed geharde materiaal zou geraken) dient men
de kunstharst, die op het reeds eerder geslepen vlak na de tweede harding eventueel aanwezig is, zoveel mogelijk weg te krabben.
Het gebruik van organische verbindingen zoals medicinaal zuivere petroleum en vloeibare paraffine (nujol) als slijpvloeistoffen is niet aan te bevelen. De hardingsstoffen worden hierdoor nl. zacht, waardoor verschuivingen in het preparaat gaan optreden en zandkorrels loslaten. Voorts zijn die vloeistoffen moeilijk volledig uit het preparaat te verwijderen. Met water zijn daarentegen steeds zeer goederesultaten bereikt. Ook het bezwaar
van slijpen op een draaiende schijf (warmteontwikkeling) bleek bij gebruik van water van
geen betekenis. Bij het slijpen op de glasplaat bleef de kunsthars op deze wijze steeds hard,
zodat kunstmatige koeling, zoals KUBIËNA (1938) aanbeveelt, door ons niet werd toegepast. Indien de preparaten voldoende geïmpregneerd zijn, behoeft men niet bevreesd
te zijn voor zwelling van de kleimineralen door het gebruik van water.
Voor het reinigen van de geslepen monstertjes zijn vele organische stoffen geprobeerd.
Ze bleken óf niet aan het doel te beantwoorden of zelfs schadelijk te zijn, doordat het impregnans erdoor werd opgelost (o.a. alcohol).
Het opplakken van de gepolijste zijde van een grondmonstertje op een objectglaasje
geschiedt met canadabalsem. Verschillende van de reeds genoemde hardingsstoffen zijn
echter eveneens te gebruiken, o.a. kollolith, vernicolor, plasto resin nr. 15 en resinel nr. 3.
BOURBEAU en BERGER (1947) passen lakeside nr. 7 toe.
Het objectglaasje wordt eerst met carborundumpoeder F F F mat geslepen, om er zeker
van te zijn, dat het volkomen vlak is (de canadabalsem kit dan beter op het glas). Op een
elektrisch plaatje wordt nu bij 110 à 130° C een druppel canadabalsem op het glaasje
gebracht. De canadabalsem vloeit ogenblikkelijk gelijkmatig over het oppervlak uit, terwijl
de xylol begint te verdampen. De kitstof heeft de juiste dikte bereikt zodra een met een
glasstaafje opgenomen druppeltje van het staafje kan worden getikt. Er moet nu meteen
worden opgeplakt, want indien de canadabalsem nog langer verhit wordt, springt het
preparaatje van het glaasje af. Dit laatste wordt van het plaatje geschoven, waarna het
grondblokje scharnierend wordt opgebracht en stevig op het glas gedrukt. Door dit drukken
worden eventuele luchtbelletjes meestal verdreven. Blijkt er toch lucht te zitten tussen
preparaat en glas, dan moet het grondblokje door het even te verwarmen losgemaakt en
opnieuw gepolijst worden alvorens het opnieuw wordt opgeplakt. Verschuiven van het
preparaat om de lucht kwijt te raken geeft geen gunstig resultaat; het verergert juist de
moeilijkheden.
Is het plaatje geheel klaar, dan wordt het afgedekt met canadabalsem, waarop een
dekglaasje wordt gebracht. Hieraan dient veel zorg te worden besteed. Het glaasje moet
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met xylol of alcohol volkomen vetvrij worden gemaakt, daar anders later in het preparaat
eentypischedruppelvorming kanwordengezien.Voortsmoetdecanadabalsem vrijdikzijn
om te voorkomen, dat bij het geleidelijk uitdrogen luchtbellen in het preparaat gaan optreden. Met het oog hierop kan dan ook worden aangeraden de canadabalsem in de afgesloten preparaten bij kamertemperatuur te laten indrogen. Men kan dit proces wel versnellen door de preparaten een paar dagen op een metalen plaatje te leggen, dat tot
ca. 35° C wordt verwarmd, doch in de slijpplaatjes treden dan veel luchtbellen op.
Het afdekken geschiedt door opéénzijde van hetpreparaat een druppel canadabalsem
te leggen, daarna het dekglaasje scharnierend op te brengen en vervolgens stevig aan te
drukken.
Nadat het voltooide preparaat voldoende droog is (na enige weken) wordt tot slot de
canadabalsem die onder het dekglaasje uitkomt met xylol verwijderd.
De laatste tijd zijn wij erin geslaagd slijpplaatjes van veel groter formaat (nl. tot ca.
8 x 5 cm) tevervaardigen. Ofschoon dit eenzeertijdrovend werk is,biedt het in sommige
gevallen grote voordelen. Zo kan men er b.v. de onderlinge rangschikking van structuurelementjes alsookdemet dedieptegeleidelijk veranderende structuureigenschappen mede
bestuderen en demonstreren. In hoeverre deze grote slijpplaten echter in serie te vervaardigen zullen zijn, is nog een open vraag.
Een belangrijk onderdeel van de laboratoriumtechniek vormt zeker het fotografisch
vastleggen van deslijpplaatjesbeelden. De opstelling hiervoor iszeer eenvoudig. Een kleinbeeldcamera met opzetstuk wordt op een microscoop geplaatst. Een zg. voetverlichting
vormt delichtbron. Bijgebruikvan eenfilm van 17 °/io Din en een 6Vlampje van 15Wis
de belichtingstijd voor een zandig slijpplaatje i seconde,voor een kleiig plaatje 1seconde.
Voor opnamen van gepolariseerd licht worden de tijden verdubbeld. Overzichtsfoto's van
slijpplaatjes kunnen worden gemaakt door een slijpplaatje in een vergrotingskoker te
plaatsen.

III. DE I N D E L I N G VAN DE MACROSTRUCTUREN
A. DE HOOFDINDELING
Tot de macrostructuren rekenen wij al die bodemstructuren, welke duidelijk te onderscheiden zijn bij een vergroting van maximaal 16 X (dit is 4 X lineair).
Reeds in Hoofdstuk II werd er op gewezen, dat naast de structuurelementen nog een
aantal structuurvormen voorkomt, dat eveneens tot de macrostructuren dient te worden
gerekend. Hieruit volgt een indeling in twee hoofdgroepen, namelijk:
1. Macrostructuren diebestaan uit structuurelementen.
2. Macrostructuren zonder structuurelementen.
Ad 1. Macrostructurendiebestaan uitstructuurelementen
Onder structuurelementen verstaanwijdedoorminofmeerduidelijke natuurlijke vlakken omgrensdemacroscopische bodemlichamen, metuitzonderingvan debodemconcreties
en kristallen. Naar hun ontstaanswijze kunnen ze worden verdeeld in de volgende twee
groepen:
a. P e d o g e n e s t r u c t u u r e l e m e n t e n . Deze zijn een gevolg van twee samenwerkende
processen- degranulatieendefragmentatie (zieo.a. BAVER, 1948) - diealleeninextreme
gevallen afzonderlijk optreden. De granulatie is het proces, waarbij onder invloed van
biologische activiteit, wortelwerking, organische stof etc, afgeronde min of meer poreuze
elementjes ontstaan. Fragmentatie is de vorming van structuurelementen ten gevolge van
waterverliesen dientengevolge krimpenbreukvaninnattetoestand compactelagen.Beide
processen zijn typisch bodemvormend (vandaar de aanduiding pedogeen) en komen over
de gehele wereld voor. Ook structuurelementen die geheel of ten dele het gevolg zijn van
menselijke activiteit worden tot deze groep gerekend.
b. G e o g e n e s t r u c t u u r e l e m e n t e n . Deze elementen zijn ontstaan door bijzondere
omstandigheden in de voorgeschiedenis van het moedermateriaal en zijn alshet ware „geërfd". Hun optreden istoevallig.Debelangrijkste elementen van deze groep zijn in Nederland een gevolg van sedimentatieprocessen en de invloed van periglaciale en glaciale omstandigheden. Men vindt ze in gronden op alluviale moederformaties, maar ook in colluviale en glaciale terreinen.
Ad 2. Macrostructurenzonder structuurelementen
a. C o l l a p s s t r u c t u r e n . Deze ontstaan ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke vernietiging van instabiele structuurelementen.
b. F i j n - m a c r o s c o p i s c h e p r i m a i r e b o u w p a t r o n e n . Dit zijn primaire bouwpatronen (zie Hfdst. I, § 3), waarvan de constructie bij uiterlijk 4 X lineaire vergroting
nog duidelijk kan worden waargenomen.
c. G a t e n s t r u c t u r e n . Bij 4 X lineaire vergroting lijkt de grondmassa structuurloos,
doch er zijn onderling al of niet verbonden holten of gangen.
d. G e ë r f d e m a c r o - b o u w p a t r o n e n . De ten gevolge van sedimentatie ontstane
macrobouwsels, b.v. fijngelaagde sedimenten met wisselende korrelgrootte.
e. E n k e l - k o r r e l s t r u c t u r e n . Dit is de pakking van los zand.
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B. DE PEDOGENE STRUCTUURELEMENTEN
1. BESTAANDE INDELINGEN
Sinds 1927,het jaar waarin ZAKHAROVde eerste systematische indeling van de structuurelementen opstelde, hebben diverse indelingen een meerdere of mindere bekendheid gekregen, zoals die van J. C. RUSSELL C.S. (1929), van NIKIFOROFF (1941), voorts het zg.
Oxford-systeem (CLARKE, 1941) en de Soil Survey-indeling (1951).
Ofschoon de genoemde systemen onderling een vrij grote variatie vertonen, zijn de gebruikte criteria bij alle in wezen steeds dezelfde; men onderscheidt namelijk eerst enige
hoofdvormen, die nader worden onderverdeeld naar de mate van ontwikkeling van hun
vlakken en ribben, en, in de nieuwere indelingen, naar de mate van eventuele porositeit.
Kortheidshalve zullen we dit gehele complex van zichtbare structuureigenschappen verder
aanduiden als de hoedanigheid van de structuurelementen 1 .
Bezien we nu eerst het systeem van ZAKHAROV. Deze verdeelde de elementen in drie
hoofdvormen of types:
a. De kubische elementen, welke langs de 3 assen even sterk of nagenoeg even sterk ontwikkeld zijn. (Daar de elementen van deze groep vrijwel nooit een kubusvorm hebben,
geven wij de voorkeur aan de term holoedrisch, welke term in het vervolg dan ook zal
worden gebruikt.)
b. De prismatische elementen, die vooral in verticale richting ontwikkeld zijn.
c. De platige elementen, welke hun grootste afmetingen bezitten in het horizontale vlak.
De indeling in deze drie hoofdvormen is door vrijwel alle latere auteurs gevolgd.
De holoedrische en de prismatische groep zijn door ZAKHAROV nader verdeeld naar de
mate van ontwikkeling van devlakken en ribben der elementen. Zo bestaat het holoedrische
type uit twee soorten, nl. elementen met resp. zwak en sterk ontwikkelde vlakken en ribben
(d.w.z. min of meer ronde resp. hoekige elementen). Het prismatische type is verdeeld
in kolomachtige (complexe elementen met onduidelijke vlakken en ribben) en in elementen met duidelijke vlakken en ribben, de prismata en kolommen, die zich van elkaar onderscheiden door het bovenvlak dat resp. plat en bolvormig is.
Bij de platen berust de onderverdeling op het al of niet gebogen zijn van de horizontale
vlakken, waarbij onderscheiden worden de rechte platen en de gebogen schelpvormige
(squamose) elementjes.
De genoemde indeling van de holoedrische groep vindt men zowel bij RUSSELL als
CLARKE, alsook in de Soil Survey-indeling terug. Deze landbouwkundig zo belangrijke
groep structuren is echter in de loop der jaren wel nauwkeuriger en juister omschreven. De
ronde elementjes zijn nader verdeeld naar de mate van porositeit. Reeds ZAKHAROV had ze
onderverdeeld in kluiten en kruimels (volgens CLARKE) , doch deze verdeling ismeer schijn
dan werkelijkheid, doordat het verschil tussen beide wordt bepaald door de afmetingen der
elementen. Echter wordt in het Oxford-systeem, evenals in de Soil Survey-indeling, een
onderscheid gemaakt tussen relatief poreuze ronde elementjes (kruimels) en niet-poreuze
(granulairen) 2 .
De hoekige elementen zijn in de Amerikaanse indeling verder verdeeld in elementjes
1
Tot de morfologische kenmerken van de structuurelementen rekent men, naast de hoedanigheid, ook hun afmetingen en zg. structuurgraad, d.w.z. de graad van ontwikkeling van de elementen. Dezebeide criteria worden behandeld in §B.3,resp. §B.4.
2
Zoals nader zal blijken (§B.2 c)werden door ons andere criteria gevolgd bij de onderscheiding
van kruimels en granulairen.

Foto 1. Vorming van zeer kleine ronde granulairen in inundatieslib. Polder Kruiningen, 0-2 cm diepte. Vergr. ± 100 X.
Photo 1. Genesis of very small rounded granulars in inundation deposit. Kruiningen polder, 0-2 cm depth. Magn. abt. 100X-

Foto 2. Veelvlakkig-granulaire elementjes
die een hoge porositeit bezitten. Aan de
bovenzijde van de foto zijn nog juist kruimelachtige structuurelementen zichtbaar. Meermolm, Prins Alexanderpolder. Vergr. 2 x .
Photo 2. Very porous multi-faced granular
elements. Crumbly structural elements are
just visible at the upper side of photo. Peat
detritus, Prins Alexander polder, Magn. 2 X.

Foto 3. Zeer onregelmatig afgerond-blokkige elementen. Rodoorn onder Winschoten, 20 à 25 cm diep.
Photo 3. Very irregular subangular blocky elements. „Rodoorn"-soil near Winschoten, 20-25 cm depth.

-oto 4. Afgerond-blokkige structuurelementen, ten dele regelmatig, ten dele tamelijk onregelmatig. De
ilementjes zijn zwak-macroporeus. Komklei in de Alblasserwaard, ca. 10-15 cm diepte.
7
hoto 4. Subangular blocky structural elements, partly regular and partly slightly less regular. The
•lements are slightly macroporous. Back swamp soil from the Alblasserwaard, about 10-15 cm depth.
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Foto 5. Blokkige structuurelementen. Het middelste en de onderste 3 elementen zijn zeer onregelmatig,
de overige zijn zwak regelmatig. Komklei in de Alblasserwaard, ca. 5 cm diep.
Photo 5 Blockv structural elements. The middle element and the elements of the bottom row are very
irregular, the other ones are slightly regular. Back swamp soil jrom the Alblasserwaard. abt. 5 cm depth.

F o t o 6. Enkelvoudige prismata. Grijze rivierleem, Ottersum, 20 à 30 cm diep.
Photo 6. Simple prisms. Grey pleistocene
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river loam near Ottersum,

20—30 cm

depth.

Foto 7, Photo 7.
9,S cm

Foto's 7 en 8. Sponzige plaat. F o t o 7 bovenaanzicht, foto 8 onderaanzicht. Uiterwaardenslib bij het Opheusdense veer.
Photo's 7 and 8. Spongy plate. Photo 7 top, photo 8 bottom. Recent water meadow sediment near the
Opheusden
ferry.

$,S cm

F o t o 8, Photo 8.

/ cm
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Foto 9. Kruimelachtige structuurelementjes. Zode van een komklei.
Photo 9. Crumbly structural elements. Top-layer of a back swamp soil.
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Foto 10. Granulair pedestal. Het element is opgebouwd uit ronde macroporeuze granulairen
van 0,5 tot meer dan 1 cm in diameter. Grofzandige oeverwal van de Kromme Rijn bij Werkhoven. Ongeveer 2/7 X natuurlijke grootte.
Photo 10. Granular pedestal. This element is composed of rounded macroporous granulars of
0,5 to more than 1 cm in diameter. Coarse-sandy clay of the river Kromme Rijn near Werk
hoven. About 2/7 X nat. size.

Foto 11. Samengesteld ruw prisma. D e elementen van lagere orde zijn grotendeels van een ruwprismatisch type. Op de structuurvlakken zijn
macroporiën en wortelsporen zichtbaar. Plaatselijk wormholten. Lichte komgrond langs het
Oostrums Dijkje onder Werkhoven, ca. 50-60
cm diepte. Ca. 4 / 5 X natuurlijke grootte.
Photo 11. Roughly surfaced compound
prism.
The elements of lower order are for the most
part of a roughly surfaced prismatic type. Macropores and root traces on the faces, locally wormtubes. Light-textured hack swamp soil along the
„Oostrums Dijkje" near Werkhoven, about 5060 cm depth. Appr. 4/5 X nat. size.
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F o t o 12. Detail van foto 11. Duidelijk is te zien dat de verfijning van de elementen voortgang vindt. Links op de loto een deel \ a n een ruw prisma, in het midden
en rechts afgerond-blokkige elementjes. Vergr. 5 X.
Photo 12. Detail of photo 11. The proceeding diminution of the elements is clearly
visible. At the left part a roughly surfaced prism, at the middle and right part
subangular-blocky
elements. Magn. 5 X-
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met zowel ronde als platte vlakken en scherpe en afgeronde ribben (afgerond-blokkige
structuur) en elementjes met platte vlakken en scherpe ribben (blokkige structuur). Van
het laatste type wordt door CLARKE nog een variant onderscheiden, ni. de zuivere kubussen.
Op de zg. kolomachtige elementen na, is ZAKHAROV'S indeling van de prismatische elementen onveranderd overgenomen in het Engelse en Amerikaanse systeem. In het Oxfordsysteem is echter wel een type toegevoegd, nl. dat der zg. jointed columns of gesegmenteerde kolommen. Hieronder verstaat men kolommen die één of meerdere horizontale
breukvlakken vertonen en daardoor a.h.w. opgebouwd lijken uit een aantal dicht op elkaar
geplaatste prismata of blokken. RUSSELL heeft de prismatische elementen niet nader onderverdeeld.
De Russische indeling van de platige structuren vindt men terug bij RUSSELL en in het
Oxford-systeem. De Amerikanen maken geen onderscheid tussen rechte en gebogen platen.
De indeling van NIKIFOROFF is vergeleken met de overige zeer eenvoudig. Hij onderscheidt slechts 4 vormen, nl. granulair, blokkig, prismatisch en platig. Er wordt dan niet
verder onderverdeeld, behalve naar de grootte der elementen. Granulair en blokkig vormen
samen de kubische (holoedrische) groep van ZAKHAROV.
Naast de genoemde elementen komen nog zg. samengestelde structuren voor, d.w.z.
structuurelementen van hogere orde, die samengesteld zijn uit elementjes van dezelfde of
een geheel andere vorm (elementen van lagere orde). Het is opmerkelijk dat met dit verschijnsel slechts in de Soil Survey-indeling rekening isgehouden. Daarin worden nl. samengestelde structuren aangegeven door de combinatie van de symbolen van de elementen van
hogere en lagere orde met toevoeging van de letter S.
2. EEN NADERE BESCHOUWING VAN DE KENMERKEN DIE VAN BELANG ZUN
VOOR DE INDELING VAN DE STRUCTUURELEMENTEN
Bij de bestudering van de bodemstructuur is het ons opgevallen, dat men dikwijls met
de bestaande indelingen, ook met het in de Nederlandse bodemkartering gebruikelijke
Soil Survey-schema, niet tot bevredigende resultaten kan geraken. Dit komt, doordat de
indeling naar de hoedanigheid van de structuurelementen, althans voor zeer gedetailleerd
veldbodemkundig onderzoek, niet voldoende is uitgewerkt. Zo worden in de Russische indeling slechts negen hoedanigheidsgroepen onderscheiden (praktisch zelfs slechts zeven!),
in de Soil Survey-indeling zeven, al kunnen met de laatste indeling ook diverse samengestelde structuren (§ B. 2. b) worden beschreven. Het gevolg hiervan is, dat structuren, die
zowel morfologisch als landbouwkundig belangrijke verschillen vertonen, tot één hoedanigheidstype moeten worden gerekend.
De vraag is nu dus, welke kenmerken aan structuurelementen kunnen worden waargenomen. Vooropgesteld dient te worden, dat de bestaande hoedanigheidsindelingen (§ B.
1) ook voor ons land in het algemeen juist zijn, zodat kan worden uitgegaan van het
volgende basisschema:
Hoofdindeling van de pedogene

structuurelementen

I. H o l o e d r i s c h e elementen: langs de 3 assen vrijwel even sterk ontwikkeld.
a. Min of meer bolvormige of sterk afgeronde elementen, niet in elkaar passend, geen of slechts
zwak ontwikkelde vlakken en ribben.
b. Blokkige, in elkaar passende elementjes, duidelijke vlakken, scherpe tot vrij duidelijk geprononceerde ribben.
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II. P r i s m a t i s c h e elementen: de sterkste ontwikkeling langs de verticale as.
a. Kolommen; min of meer duidelijke verticale vlakken en ribben, min of meer plat grondvlak
doch eenronde kop.
b. Prismata; min of meer duidelijke verticale vlakken en ribben, grondvlak en topvlak meestal
plat, somspuntig.
III. PI at i g e elementen: de grootste uitbreiding in het horizontale vlak. Er is geen
speciale behoefte te verdelen in vlakke en gebogen platen.
a. De vorm van de enkelvoudige

structuurelementen

Zoals door verschillende onderzoekers reeds werd opgemerkt (o.a. NIKIFOROFF, 1941),
is de vormenrijkdom van de structuurelementen veel groter dan uit de bestaande indelingen
blijkt. Een verder doorgevoerde classificatie naar de vormen zou echter leiden tot een te
grote onnauwkeurigheid bij de bepaling van het structuurtype. Dit bezwaar bleek evenwel
in de praktijk niet steekhoudend, wat duidelijk wordt geïllustreerd door het feit, dat de door
ons ontwikkelde zeer gedetailleerde structuurindeling bijbeproeving in het velddoor diverse
medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering, steeds leidde tot gelijkluidende beoordelingen.
In het volgende zullen nu de variaties in de verschillende basisvormen der enkelvoudige elementen nader worden besproken, terwijl in een volgende paragraaf (B. 2. b) de
vormen der samengestelde structuren zullen worden behandeld.
1. M i n of m e e r r o n d e h o l o e d r i s c h e e l e m e n t e n . In het Oxford-systeem en
in de Soil Survey-classificatie (§ B. 1) worden poreuze ronde elementjes kruimels genoemd, de onporeuze granulairen. Wij rekenen echter alle enkelvoudige min of meer
ronde elementen tot de granulairen, terwijl de kruimelachtige structuren alle een samengesteld karakter hebben (§ B. 2. b ) . De redenen voor deze afwijkende indeling worden
behandeld in § B. 2. c.
De granulairen zijn te verdelen in 2 subtypen, nl. ronde en veelvlakkige (foto's 1, 2, 23
en 38). De ronde bezitten in het geheel geen vlakken of ribben. Hun oppervlak is doorgaans
ruw. De veelvlakkige granulairen bezitten zowel vlakjes als ribjes, doch de eerste zijn doorgaans vrij ruw, terwijl de ribben altijd vrij sterk afgerond zijn.
2. H o e k i g e e l e m e n t e n . De hoekige elementjes zijn in analogie met de Amerikaanse
indeling gesplitst in afgerond-blokkige en blokkige elementjes. De afgerond-blokkige
hebben zowel zeer platte als ruwere vlakjes en naast elkaar scherpe en afgeronde ribben.
In het laatste schuilt het typische verschil met de veelvlakkige granulaire elementjes, waarvan alle ribjes vrij sterk zijn afgerond. De blokkige elementjes daarentegen vertonen slechts
platte tot zelfs schelpvormige breukvlakken en scherpe ribben. Van beide soorten onderscheiden we nog weer 2 varianten, nl. een regelmatige en een onregelmatige (foto's 3, 4
en 5 ) . De eerste kenmerkt zich door een min of meer kubische of nootachtige vorm, de
tweede door uitspringende gedeelten. Bij het blokkige structuurtype wordt nog apart onderscheiden de zg. kubus, welke betrekking heeft op zuiver dobbelsteenvormige elementen. Dit
type is zeldzaam, doch werd door ons wel eens waargenomen, zowel in laklagen als in
zeer compacte komklei in het Land van Maas en Waal.
3. K o l o m m e n (zie § B. 2. b ) .
4. P r i s m a t a . Hieronder valt in de eerste plaats het algemeen bekende prismatype,
nl. dat met zeer geprononceerde verticale vlakken en duidelijke tot zeer scherpe ribben
(foto 6 ) . De horizontale vlakken zijn of zeer duidelijk ontwikkeld ôf de elementen lopen
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juist min of meer spits toe. Bij dit structuurtype bestaat een belangrijke variatie in de aard
der vlakken, dit naar het voorkomen van huidjes en wortelsporen (§ B. 2. d en e ) . Een
tweede soort prismata zijn de zogenaamde romboëders: zeer eigenaardige elementen die
gelijken op 2 piramiden die met de bases alternerend tegen elkaar staan. Tenslotte zijn
er nog de zg. ruwe enkelvoudige prismata. Deze kenmerken zich door het feit, dat ze
globaal genomen wel duidelijk verticale vlakken hebben, doch dat deze vrij ruw en hobbelig zijn. De horizontale vlakken zijn vaak beide afwezig, waarbij het element dan enigszins puntig toeloopt.
5. P l a t i g e e l e m e n t e n . Ook bij de platen kunnen diverse typen worden onderscheiden.
De zg. afgeplatte holoëders staan in tussen de uitgesproken plaatstructuren en de hoekige
holoëders. Horizontaal zijn ze niet meer dan 2 x zo lang als verticaal, dit in tegenstelling
tot andere platen, waar deze verhouding steeds groter dan 2 is. Naar de ontwikkeling van
vlakken en ribben zijn ze nader te verdelen in een afgerond-blokkig en een blokkig subtype. De echte (enkelvoudige) platen kunnen homogeen zijn — er kan geen laging in worden waargenomen —, doch ze kunnen ook gelaagd zijn, in welk geval ze zijn opgebouwd
uit afwisselende fijne laagjes van verschillend materiaal of van zand van verschillende
korrelgrootte. Tenslotte kennen we nog een sponzige plaat (foto's 7 en 8 ) . Deze bestaat
aan de bovenzijde uit zeer dicht, verslempt materiaal, terwijl daarentegen het ondergedeelte
van de plaat is doortrokken door vele onderling verbonden gangetjes van meestal enige
millimeters diameter.
b. De samengestelde structuurelementen
Is in de vorige paragraaf reeds gebleken dat de vormenrijkdom der enkelvoudige elementen groot is,in de praktijk doen deze structuren zich in nog grotere verscheidenheid aan
ons voor doordat vele elementen dikwijls in grotere structuureenheden verenigd voorkomen. Deze samengestelde structuren worden alleen in het Soil Survey Manual genoemd,
doch zijn daarin niet als afzonderlijke types opgenomen, terwijl daarvan ook geen nadere
omschrijving wordt gegeven. Er bestaan echter diverse van deze structuren, die zeer karakteristiek zijn voor bepaalde omstandigheden of profieltypen (§B. 5 ) . Moge dit reeds reden
genoeg zijn de samengestelde structuren als zelfstandige types in een structuurschema op
te nemen, daarnaast zijn er nog enige feiten die de noodzaak hiervan extra onderstrepen:
1°. Er zijn gevallen, waarin de elementen van lagere orde nooit afzonderlijk optreden,
dus steeds slechts als onderdelen van elementen van hogere orde zijn te vinden (b.v. de
kubussen, waaruit gesegmenteerde prismata kunnen zijn opgebouwd en de plaatjes,
die de zg. kamstru'ctuur samenstellen).
2°. Er komen vele samengestelde elementen voor, die aan de buitenzijde zijn overdekt
door een huidje (§ B. 2. d ) , terwijl deze huidjes dan niet voorkomen op de secondaire
breukvlakken (de breukvlakken tussen de samenstellende elementen).
We zullen nu de verschillende structuren, die tot deze soort behoren, nader bespreken:
1. M i n of m e e r r o n d e h o l o e d r i s c h e e l e m e n t e n . Onder kruimelstructuren verstaan we alle min of meer ronde, bloemkoolvormige of broodkruimelachtige elementen, die
zijn samengesteld uit dikwijls slechts met de loep zichtbare granulairen (foto 9 ) . Naar de
porositeit zijn er 4 subtypes te onderscheiden, die gedetailleerd beschreven zijn in §B. 2. c.
2. H o e k i g e e l e m e n t e n . Alle hoekige elementjes, met uitzondering van de kubussen, kunnen verenigd zijn in doorgaans ruw-ronde kluitige elementjes van hogere orde, die
meestal niet groter zijn dan 1 à 5 cm, soms echter de 10 cm overschrijden. Ze worden
verder kortweg als kluitjes aangeduid.

20
3. K o l o m m e n . De kolomstructuren kenmerken zich door een langgerekte vorm en
een min of meer bolronde kop. Tot op heden kennen wij in Nederland slechts 2 types die
beide samengesteld zijn. Het eerste type is de echte kolom of het zg. „mannetje", dat uitvoerig is beschreven door VEENENBOS (1955). Deze mannetjes zijn opgebouwd uit vrij
grote blokkige elementen en hebben een zeer geprononceerde ronde kop. Het tweede type
is het zg. prisma met verdichte kop. Dit element is doorgaans veel kleiner dan het mannetje en heeft een veel minder bolronde kop; het staat wat dit laatste kenmerk betreft in
tussen de kolommen en de prismata. Ook heeft het prisma met verdichte kop in verhouding tot de mannetjes meestal ruwere vlakken. Dit type bestaat eigenlijk uit 2 gedeelten, nl.:
1°. De kop, die in droge toestand zeer dicht is en is opgebouwd uit zeer kleine hoekige
en soms ook granulaire elementjes, die zowel grijs, donker-humeus als rood kunnen
zijn. Doordat deze verschillend gekleurde elementjes willekeurig door elkaar liggen,
maakt de grond een zeer bonte indruk.
2°. Het onderste gedeelte van het element bestaat uit veel grotere hoekige elementen, die
onderling slechts matig sterk zijn verbonden.
4. P r i s m a t a . Prismata zijn veelal samengesteld; men kan zelfs wel zeggen, dat het
enkelvoudige prisma eerder uitzondering dan regel is. De variatie in verschijningsvormen
is bij deze groep structuren groot. Naar de aard van de samenstellende elementen kunnen
de volgende 3 typen worden onderscheiden:
1. Prismata opgebouwd uit granulairen.
2. Prismata opgebouwd uit fragmentatiestructuren (§A).
3. Gesegmenteerde prismata.
Prismata opgebouwd uit granulairen. ZAKHAROV noemde zeer grote kolomvormige elementen wel pedestallen (CLARKE, 1941). In analogie hiermee gebruiken we deze term voor
alle prismatische elementen, die een horizontale diameter bezitten van meer dan 20 cm.
Nu zijn samengestelde prismata vrijwel altijd opgebouwd uit fragmentatiestructuren
(voornamelijk hoekige of prismatische elementen). Toch blijkt er ook een type voor te
komen dat geheel uit grote, onderling zeer stevig verbonden granulairen is opgebouwd.
Doordat deze elementen een horizontale diameter van 25 à 35 cm hebben, noemen we ze
granulaire pedestallen (foto 10). Uit de aard der zaak zijn de vlakken duidelijk hobbelig
terwijl de ribben sterk afgerond zijn; beide zijn niettemin zeer uitgesproken.
Prismata opgebouwd uit fragmentatiestructuren.
Naar de habitus zijn de elementen
van dit type te verdelen in ruwe en gladde prismata. De eerste hebben zeer ruwe, min of
meer „bergachtige" vlakken en onduidelijke, kartelige of vrijwel gebogen ribben; de
tweede bezitten gladde vlakken en vrij recht verlopende, doch dikwijls enigszins afgeronde
ribben (foto's 11, 12 en 13). Dit verschil wordt voor een groot deel bepaald door de aard
van de samenstellende elementen. De ruwe samengestelde prismata zijn doorgaans opgebouwd uit afgerond-blokkige, blokkige of ruw-prismatische elementen. Met name de eerste
2 soorten komen ook vaak gecombineerd in één prisma voor. Soms treden ook granulaire
of platige structuren als bouwstenen op, doch dan altijd samen met afgerond-blokkige,
respectievelijk blokkige elementjes. De gladde samengestelde prismata bestaan uit gladde
prismata van lagere orde of uit blokkige. Met name in zware zeeklei zijn die blokkige elementen veelal groot, terwijl ze in één prisma sterk in vorm kunnen variëren (foto 13).
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat er prismata voorkomen, die in eerste instantie uiteenvallen
in kleinere prismata, welke dan echter weer blijken te bestaan uit hoekige elementjes.
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Gesegmenteerde prismata. Gesegmenteerde prismata zijn prismata, die meerdere fijne
horizontale scheuren bezitten. Die scheuren zijn tamelijk regelmatig door het element
verspreid en meestal niet meer dan 2 à 4 in aantal. Het prisma is dus opgebouwd uit enige
grote kubussen of zeer dikke schijven (foto's 15, 16 en 17). Deze elementen van lagere
orde kunnen enkelvoudig zijn, doch zowel ruw als glad. Vaak echter blijken ze op hun
beurt weer te zijn opgebouwd uit hoekige elementjes. Is het laatste het geval, dan heeft het
gesegmenteerde prisma steeds ruwe vlakken. Bij deze gesegmenteerde samengestelde prismata is soms de kop platig opgebouwd, d.w.z. dat in de bovenste centimeters van het element enige dicht bij elkaar gelegen horizontale scheuren voorkomen. Naast de 3 genoemde
subtypes bestaat er nog een - vermoedelijk zeldzame - variant, die sterk afwijkt van de
overige, nl. een prisma, dat geheel is opgebouwd uit fijne platen.
Een wel zeer bijzondere structuur, die tot de samengesteld-prismatische groep gerekend
moet worden, is de kamstructuur. Ze dankt deze naam aan het feit, dat ze bestaat uit zeer
dunne verticaal staande, enige millimeters grote plaatjes en miniatuurprismata, die aan de
bovenzijde zijn „ingeplant" op een slempkorstje (foto 18).
5. P l a t i g e e l e m e n t e n . Hierbij vonden we 2 types samengestelde structuren, nl. de
samengestelde platen en de gestapelde platen. In beide gevallen liggen plaatjes in een vrij
dikke stapel- tot enige tientallen cm's- op elkaar (foto's 19,20 en 21 ). Zijn bij het tweede
subtype de afzonderlijke platen enkelvoudig, bij het eerste zijn de platen nog weer eens
opgebouwd uit afgerond-blokkigen en blokkigen. Bij droging vallen ze gemakkelijk in de
samenstellende elementjes uiteen, waarbij echter de platige rangschikking duidelijk zichtbaar blijft.
c. De porositeit van de

structuurelementen

Opvallend is, dat in de bestaande indelingen van de structuurelementen (§ B. 1) geen
of te weinig aandacht is geschonken aan de porositeit van de elementen. ZAKHAROV (1927)
onderscheidt wel meerdere porositeitstypen, doch hij vat alle poriën, kleiner dan 1 mm
diameter, in één groep samen. Naar uit het volgende zal blijken is dit voor een juiste structuurclassificatie geheel ontoereikend. In het Oxford-systeem en de Soil Survey-classificatie
vinden we een onderscheiding tussen „kruimels" en „granulairen" op grond van de porositeit. Men beperkt zich dan echter tot de weinig zeggende aanduidingen „relatief poreus"
(kruimel) en „relatief niet-poreus" (granulair). Bij de karakterisering van de overige
structuurtypes wordt over deze zowel bodemkundig als landbouwkundig zo belangrijke
grootheid zelfs in het geheel niet gerept. Het is ons echter gebleken, dat de porositeit bij
allerlei soort elementen zowel kwantitatief (het poriënvolume) alskwalitatief (de aard van
de porositeit) sterk uiteen kan lopen (foto's 23,24, 25 en 26). Het is dan ook noodzakelijk
dit begrip nader te karakteriseren en duidelijk in het structuurschema op te nemen.
De poriën in de bodem worden doorgaans verdeeld in 2 groepen, nl. de capillaire en
de niet-capillaire (SCHUMACHER, 1864; DOJARENKO, 1924). De grens tussen beide ligt bij
een poriëndiameter, die correspondeert met een p F = ca. 2; in capillaire poriën wordt het
bodemvocht vastgehouden met een kracht, die met een hogere pF overeenstemt, in nietcapillaire poriën met een kracht, die overeenkomt met een lagere pF. Populair gezegd betekent dit, dat in capillaire poriën hangwater kan worden vastgehouden, in tegenstelling
tot de niet-capillaire poriën. Voor de beoordeling van profielen, die geen contact met het
grondwater hebben, is deze onderscheiding dus zeer belangrijk. De diametergrens tussen
beide soorten poriën ligt bij ca. 30 ju (ROEMER en FRESE, 1952).
De capillaire poriën of microporiën (HÉNIN, 1938) zijn zowel belangrijk als water-
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reservoirs voor de plant alsvoor het microleven in de bodem. De wortels kunnen water opnemen uit poriën groter dan 0,2 fi (C. J. CLEVERINGA, 1955), een diameter, die overeenstemt met een pF = 4,2 (verwelkingspunt). Bacteriën kunnen leven in poriën groter dan
ca. 3 fi, protozoën en algen in ruimten groter dan 20 /u (VON NITZSCH, 1933).
Naast water hebben zowel de planten als de micro-organismen behoefte aan zuurstof,
anders gezegd aan regelmatige verversing van de bodemlucht. Naast een voldoende aanvoer
van zuurstof is nl. een snelle afvoer van het door de wortels en microben gevormde koolzuur noodzakelijk, daar dit anders vergiftigend werkt. Voor deze luchtverversing nu zijn
de niet-capillaire poriën in de bodem nodig. Daarnaast dienen ze ook nog voor de neerwaartse afvoer van water.
Nu zijn er redenen om de niet-capillaire poriën nader te verdelen in 2 soorten, namelijk
de mesoporiën (30—100 ji) en de macroporiën ( > 1 0 0 ^ ) . In de eerste plaats zijn juist
de fijne niet-capillaire poriën, dus de mesoporiën, zeer belangrijk voor een goede luchtverversing in de bodem. Hiervoor is nl. een grote totale lengte aan niet-capillaire poriën nodig
en deze is over het algemeen slechts aanwezig indien de grond veel mesoporiën bevat. Dit
wordt duidelijk geïllustreerd door het volgende theoretische geval: Heeft een grond 10 vol.
procenten poriën met een zuiver ronde doorsnede van 1 mm, dan is er op 1 cm 3 van die
grond een poriënlengte van 100 (mm 3 ): 0,785 (mm 2 ) = 127,4 mm. Zijn er daarentegen
10 vol. procenten poriën van 100 p diameter, dan is er in 1 cm 3 grond 100 ( m m 3 ) :
0,00785 (mm 2 ) = 12140 mm. Echter ook om andere reden zijn de mesoporiën belangrijk.
Zoals uit de onderzoekingen van VON NITZSCH (1937) en SEKARA (1951) is gebleken,
wordt het regenwater, behalve bij zeer zware neerslag, niet door de grotere poriën en
scheuren in de bodem afgevoerd, voordat de microporiën in de bovengrond met water verzadigd zijn. Deze gang van zaken geeft aan de mesoporiën een belangrijke functie. Immers,
een groot deel van het water, dat uit de bovengrond wordt afgevoerd, zal juist langs deze
fijnere poriën langzaam worden verplaatst, waarbij geheel of gedeeltelijk lege capillairen
in de diepere lagen de gelegenheid krijgen zich met water uit de mesoporiën vol te zuigen.
De grotere niet-capillaire poriën, de macroporiën, zijn van belang voor het snel en diep
doordringen van lucht in de bodem en voor een snel transport van grote hoeveelheden
water. De laatste functie van de macroporiën heeft nog een zeer belangrijk aspect. Gedurende een periode van zeer grote neerslag kunnen namelijk de macroporiën vrij snel tot
hoog in het profiel geheel met water gevuld raken. Bevat de grond nu een zeker percentage
fijnere poriën, dan wordt hierin lucht afgesloten. In zulke gevallen blijft dus in de grond
tot ver onder het hoogste freatische niveau een grote hoeveelheid lucht voor de plantenwortels en het bodemleven beschikbaar.
Een bijzondere groep „macroporiën" vormen de vaak diepere scheuren, die in zware
kleigronden voorkomen. In zulke gronden zijn de poriën, die een gevolg zijn van de
textuur, zo fijn, dat de planten en microben hieruit vrijwel geen water kunnen opnemen.
Hierdoor komen er ook, althans onder de bouwvoor of de zode, slechts weinig poriën voor,
die veroorzaakt zijn door wortels of dierlijk leven. De scheuren, die in zo'n grond bij uitdrogen optreden, vormen dan ook een zeer groot deel van het poriënvolume. HARDY en
DERRAUGH (1947) hebben de functies van die scheuren uitvoerig bestudeerd en concludeerden o.a. dat ze belangrijk zijn voor de afvoer van overtollig regenwater, voor de aëratie
en oxydatie, voor „self-mulching" (het naar beneden rollen van humusrijke bovengrond)
en tevens de banen zijn waarlangs zich nog een zekere beworteling kan ontwikkelen.
Na het bovenstaande lijkt het nuttig nog te wijzen op het volgende. De diametergrens
tussen meso- en macroporiën lijkt min of meer willekeurig; men zou deze toch ook bij b.v.
50 of 200 jxkunnen leggen.Nu zijn echter poriën van 100p en groter met het ongewapende
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oog tezien, poriën kleiner dan 100 judaarentegen niet; hiervoor iseenloep nodig. Dit gecombineerd methet feit, datdeinde praktijk alszeer gunstig bekend staande structuren
steeds een hoog percentage niet-capillaire poriën van minder dan 100a bevatten, heeft
ertoe geleid degrens op 100 jute stellen.
Tenslotte zij er nogmaals op gewezen, dat de genoemde indeling in 3 poriënsoorten
slechts betrekking heeft op profielen, die aangewezen zijn op hangwater. Immers, een
poriëndiameter van± 30justemt overeen metdeporiëngrootte vanzand ± 100 p, d.w.z.
een U-cijfer vanca. 100, welk zand eencapillaire stijghoogte heeft van70 à 80 cm (DE
VRIES en DECHERING, 1941). In profielen, waarin hetfreatisch vlak gedurende kortere of
langere tijd op geringe diepte onder het maaiveld ligt, kunnen ookde fijnere „niet-capillaire" poriën tot dicht onder hetoppervlak metwater gevuld zijn. Bijde interpretatie van
de porositeit vanzulke gronden dient mendus, rekening houdende metdehoogte vande
grondwaterstand, degrenzen tussen deverschillende poriënsoorten te verleggen.
Bezien wenudeporositeit van dediverse soorten structuurelementen.
1. K r u i m e l s t r u c t u r e n . In een goede grond zijn dus zowel capillaire als niet-capillaire poriën nodig. Voor een optimale structuur is volgens DOJARENKO (1924) een zeer
bepaalde verhouding tussen beide soorten poriën geboden. Deze ideale structuur, waarin
alle voor de plantengroei belangrijke milieufactoren zo gunstig mogelijk zouden zijn, is
aanwezig bijeentotaal-poriënvolume van ± 5 0 % , waarbij iets meer dandehelft uit nietcapillaire poriën moet bestaan. O.J. CLEVERINGA (1948) vermeldt enigszins andere cijfers,
eveneens van DOJARENKO. Hettotale poriënvolume zou 55—60% moeten bedragen, terwijl
de verhouding vandecapillaire (micro-) totde niet-capillaire meso- + macroporiën ongeveer 45:55dient tezijn, eenverhouding dietotongeveer 40:60zoukunnen variëren.
Zo'n ideale structuur is slechts mogelijk indien de grond is opgebouwd uit zeer kleine,
dikwijls slechts microscopisch zichtbare, sterk microporeuze 1 aggregaatjes, die onderling
in een open pakking (meso- enmacroporiën) zijn verbonden toteenaggregaat vanhogere
orde: de kruimel (REDLICH, 1940a ) .Opgemerkt zij hier, dat REDLICH, in afwijking van
de gangbare terminologie, deaggregaatjes vanlagere orde kruimels noemt, dievanhogere
orde: kruimelaggregaten. Door deze archipelstructuur (REDLICH) lijken de kruimels op
miniatuur-druiventrossen (GÖRBING, volgens VISSER en HOGEN ESCH, 1937) of brood-

kruimels (VAN SCHUYLENBORGH, 1947). Een andere kenmerkende eigenschap van de
kruimel is zijn grote veerkracht, d.i.het ontbreken van plasticiteit, ook in zeer vochtige
toestand (O. J. CLEVERINGA, 1948). Volgens BERKMANN (zonder jaartal) veranderen kruimels niet, ookalworden zestevig samengeperst.
Zo'n kruimeltoestand, in het Duits aangeduid metBodengare (ROEMER en FRESE) is
zeer zeldzaam. Menkanze slechts verwachten in niet te zware grond, waarin een grote
activiteit vanmicroben en regenwormen heerst, waarvoor onder andere een ruime voorziening metorganische stof en minerale voedingsstoffen nodig is,alsmede eenzwak zuur
tot zwak alkalisch milieu (o.m. KÖHLER, 1949; ROEMER en FRESE, 1952).

Ofschoon echte kruimels duszeldzaam zijn, komen er welvrij algemeen enige structuurtypen voor diesterk opkruimels gelijken, endanooktenonrechte alszodanig worden
aangezien. Het zijn, evenals de kruimels, elementjes die zijn opgebouwd uit zeer kleine
1

De microporiën zijn ook bij gebruik van een loep 4x lin. niet of slechts alszeer fijne donkere
vlekjes, waarvan de aard niet metzekerheid is vast te stellen, zichtbaar. Nu heeft de ervaring
echter geleerd dateengrond vele microporiën bevat, indien zeop breuk eensterk microreliëf
vertoont. Onder microreliëf verstaan wehetslechts met eenloep zichtbare reliëf, dateengevolg
is vandeaard vandemicrostructuur vandegrond; hetmacroreliëf daarentegen ishet dikwijls
reeds met het ongewapende oogzichtbare globale reliëf vaneen structuurvlak.
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aggregaatjes van min of meer ronde vorm. Deze aggregaatjes van lagere orde zijn echter
èf te weinig microporeus, ôf te dicht op elkaar gepakt, terwijl ook beide kenmerken samen
voor kunnen komen. Er zijn zo dus drie duidelijk te onderscheiden typen, te weten:
1. Kruimelachtige elementen.
Deze lijken enigszins op miniatuur-bloemkolen, daar een hele groep kleine aggregaatjes
vrij stijf op elkaar gepakt is. De poriën tussen die aggregaatjes zijn doorgaans kleiner
dan 100 ju en groter dan 30 u (dus meso-poriën), en nemen in totaal niet meer dan
hoogstens 10 à 15vol. proc. in. De aggregaatjes van lagere orde zijn sterk microporeus,
m.a.w. de kruimelachtige elementen zijn wel voldoende microporeus, doch er zijn te
weinig niet-capillaire poriën.
2. Dichte schijnkruimels.
Ook deze hebben een min of meer bloemkoolachtige habitus. De poriën tussen de
aggregaatjes van lagere orde zijn over het algemeen tussen de 30 en 100 ju, en nemen
ook hier niet meer dan 10 à 15 vol. proc. van het totaal in. De samenstellende aggregaatjes zijn echter slechts zwak microporeus. Deze elementen hebben dus zowel te
weinig capillaire als niet-capillaire poriën.
3. Open schijnkruimels.
Deze gelijken wel op een verzameling zeer zwak poreuze bolletjes in tamelijk open
pakking, die onderling slechts vrij zwak gebonden zijn. Het zijn dus sterk macroporeuze en slechts zwak microporeuze elementjes.
Daar we alle enkelvoudige afgeronde elementjes, ongeacht hun porositeit, granulairen
noemen, zou men de 3 zo juist behandelde structuurvormen ook kunnen aanduiden
als samengesteld-granulaire structuren. Wij geven er echter de voorkeur aan ze tot
een groep kruimelachtige structuren te verenigen. De kruimel vormt hiervan a.h.w.
het extreme ideaal.
2. G r a n u l a i r e n . Deze kunnen sterk variëren in porositeit. Sommige bezitten een hoge
microporositeit en bevatten daarbij vaak nog een matig aantal grovere poriën, tot enige
honderden ju in diameter. Daarentegen zijn er granulairen, die slechts zeer zwak microporeus en in het geheel niet macro- of mesoporeus zijn. Weer andere zijn alleen macroen mesoporeus. Van veel invloed hierop zijn de textuur, de microstructuur, de structuurstabiliteit (humusgehalte, complexbezetting etc.) en het al of niet voorkomen van huidjes
(§ B. 2. d ) . Opgemerkt zij nog, dat de totale porositeit van deze elementen doorgaans niet
hoger is dan 15 à 2 5 % van het totaalvolume.
3. D e o v e r i g e e l e m e n t e n . Zowel de structuurvormen van de hoekige romboëders
als van de prismatische en platige groep zijn in vele gevallen slechts matig tot zwak macroporeus. Hierop bestaan echter diverse uitzonderingen, nl.:
a. De afgerond-blokkige structuurelementen en de prismata, die uit die elementen zijn
samengesteld, kunnen sterk variëren in percentage en aard van de porositeit. Hetzelfde
geldt voor de samengestelde en gestapelde platen.
b. De granulaire pedestallen zijn sterk macroporeus.
c. Met name de samengestelde prismata zijn soms doortrokken door verticale open
wormgangen (foto 11). Per element kunnen wel 4 à 5van deze „macroporiën" voorkomen.
d. Zoals reeds werd opgemerkt zijn detextuur en in samenhang hiermee de microstructuur
van veel invloed op de porositeit. Zo isb.v. de microporositeit van komgronden ten gevolge
van de geringe afmetingen van de gronddeeltjes zeer klein, in o.a. diverse loess- en zeekleigronden door een gunstige granulaire samenstelling vaak relatief vrij hoog. Toch is de

Foto 13, Photo 13.
Foto's 13en 14. Samengesteld glad prisma. De elementen van lagere orde zijn blokkig. De buitenvlakken
zijn overdekt door huidjes en wortelsporen, de binnenvlakken zijn daarentegen vrij sterk macroporeus
(foto 14,vergr. ± 6 X). Schorgrond onder Bath, ± 50 à 60 cm diepte.
Photo's 13 and 14. Smoothly surfaced compound prism. Elements of lower order blocky. The outer
laces are covered by coatings and root traces, whereas the inner faces are fairly macroporous (photo 14,
magn. abt. 6 x). New marine clay soil near Bath, about 50 to 60cm depth.
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Foto 14, Photo 14.
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Foto 15. Komklei-op-zand-profiel in Maas en Waal. Onder samengestelde prismata liggen zeer sterk
ontwikkelde gesegmenteerde, zwak-samengestelde prismata.
I'hoio 15. A heavy river clay on sand-profile in the „Maas en Waal" area. Compound
lying very clearly developed segmented prisms having a feebly compound
character.

•i
'

prisms over-

F o t o 16. Gesegmenteerd prisma uit het profiel van
foto 15. Duidelijk is te zien, dat de wortels dwars
door het gesegmenteerde prisma groeien.
Photo 16. Segmented prism out of the profile on
photo 15. It is clearly visible that the roots have
grown through the segmented prism.

Foto 17. Gesegmenteerd samengesteld prisma. De samenstellende elementjes zijn afgerond-blokkig. Komklei bij Hoog-Blokland, 20-40 cm
diepte.
Photo 17. Segmented compound prism. The elements of lower order
are subangular blocky. Back swamp soil near Hoog-Blokland, 20-40
cm depth.

F o t o 18. K a m s t r u c t u u r in de polder Kruiningen. Vergr. ± 20 XPhoto 18. Comb structure in the Kruiningen
20 X.

polder. Magn.

abt.

t cm
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Foto 19. Zeer compacte plaatjes uit gestapelde platen. Enige cm's zware komklei op grof zand. G r o n d bergplaats in het Wijkerbroek ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Photo 19. Very compact elements composing piled plates. A jew centimeters of heavy back swamp clay
on coarse sand. Artificial soil pile in „Wijkerbroek" south of the Amsterdam-Rhine
Canal.
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oto 20. Verticaal slijpplaat.it' van gestapelde platen in de bovengrond van een klei-op-veen-profiei onder
/inschoten. Vergr. -_ H) x.
hoto 20. Vertical thin section of piled plates in the lop soil of a heavy clay on peat-profile
•lioten. Magii. abt. 10 X.

near Witt-

F o t o 21. Gestapelde platen; zijaanzicht van een gedeelte van een ploegzool in een
afgraving westelijk van Culemborg. Grofzandige klei. Vergr. ca. 3 x .
Photo 21. Piled plates; side-view of a part of a plough shoe in excavation
Culemborg. Coarse-sandy clay. Magn. abt. 3 X.

Foto 22. Als foto 21, bovenaanzicht.
Photo 22. As photo 21,

top-view.

west of

Foto 23. Slijpplaatje van zeer poreuze veelvlakkig-granulaire structuurelementen.
Meermolm, Prins Alexanderpolder. Vergr. ± 20 X.
Photo 23. Slide of very porous multi-faced
Alexander polder. Magn. abt. 20 X-

granulair elements. Peat detritus,

F o t o 24. Slijpplaatje van een kruimelachtige structuur met hoge macro- en mesoporositeit; de samenstellende aggregaatjes zijn slechts matig microporeus. Jonge,
kalkrijke oeverwal van de K r o m m e Rijn bij Werkhoven, ± 2 cm diep. Vergr.
± 100 x .
Photo 24. Thin section of crumbly structure with high macro- and
mesoporosity;
the composing aggregates are only slightly microporous. Young calcareous levee of
the river Kromme Rijn near Werkhoven, abt. 2 cm depth. Magn. abt. 100 X.
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Foto 26. Buitenaanzicht van een zwak-macroporeus structuurelement. Het oppervlak is zeer glad. Laklaag, Overeindsche weg bij Houten, ± 60 c m diep. Vergr.
±4X.
Photo 26. Surface of a feebly macroporous structural element. Notice the very
smooth face. „Lak" layer at the Overeindsche weg near Houten, abt. 60 cm depth.
Magn. abt. 4 X.

F o t o 27. Worteldruk. Duidelijk is op deze foto te zien hoe een wortel de grond
dusdanig heeft samengeperst, dat er drukscheuren zijn onttsaan. Slijpplaatje van
grofzandige lak uit het Utrechts rivierkleigebied. Vergr. ± 25 X.
Photo 27. The effect of root pressure, by which pressure cracks are formed.
Thin section of a coarse-sandy „lak" layer, Utrecht river clay area. Magn. abt.
25 X.
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granulaire samenstelling op zichzelf niet zonder meer beslissend voor de grootte van de
texturele porositeit. Dikwijls is het namelijk zo, dat bij een bepaalde textuur de gronddeeltjes in een open tot half-open pakking zijn gerangschikt, terwijl ze bij dezelfde granulaire samenstelling ook dicht gepakt kunnen zijn. Wat dit laatste betreft, in die gevallen
dat de grond afwisselend zeer nat is en sterk uitdroogt. De gronddeeltjes worden hierdoor
aangeplempt en er ontstaat zo een dichte microstructuur. Ook de verschillen in porositeit
van voor water instabiele bovengronden, vóór en nà een regenbui, vormen een duidelijke
illustratie van het bovenstaande. Deze verschillen in microstructuur uiten zich morfologisch als volgt:
Bij een open tot half-open pakking heeft de grond een hobbelige breuk en een uitgesproken microreliëf, bij een dichte pakking is de breuk daarentegen glad, zelfs wel schelpvormig, terwijl ook het microreliëf nihil is.
Die texturele porositeit is zeer belangrijk voor de beworteling en daardoor ook voor
de meso- en macroporositeit van de structuurelementen.
Volgens VON NITZSCH (1937) en GOEDEWAAGEN (1942) kunnen haarwortels niet doordringen in poriën kleiner dan 10 fi, een feit, dat we bij ons onderzoek bevestigd vonden.
Ook grotere wortels hebben een zekere porositeit nodig om in de grond te kunnen doordringen. Immers, zij drukken hierbij de grond met grote kracht opzij, waarbij uiteraard
de mogelijkheid moet bestaan om de omliggende bodemdeeltjes in een dichtere pakking te
persen (BERKMANN, Z. j . ) . Dit samenpersen van de grond door de wortels isop zichzelf nog
een zeer interessant verschijnsel. Namelijk zal deze verdichting rondom de wortels in de
gronden, die gemiddeld vrij grote texturele poriën hebben, gunstig zijn voor de porosteit,
echter in gronden, die reeds zeer dicht gebouwd zijn is die samenpersing bepaald verslechterend. Zo namen we in een met zand gemengde laklaag waar, dat rondom de wortelkanalen concentrisch scheuren liepen, terwijl de grond tussen die scheuren volkomen dicht
was: een zeer slechte persstructuur dus (foto 27).
Met het laatste zijn we gekomen bij een morfologisch verschijnsel, dat de porositeit
mede sterk beïnvloedt, namelijk de huidjes.
d. De huidjes
Structuurelementen en ook gangetjes in de bodem kunnen bekleed zijn met manteltjes
of huidjes, die soms voornamelijk uit humus of ijzeroxyde bestaan, soms echter ook grotendeels uit klei of silt. Ze kunnen op verschillende manieren zijn ontstaan, namelijk door:
1. I n s p o e l i n g . Dit betreft voornamelijk humus, ijzeroxyden en klei, die uit de bovengrond worden getransporteerd naar diepere lagen en daar worden afgezet rondom de
structuurelementjes en in gangetjes. Zulke huidjes zijn egaal ontwikkeld, dat wil zeggen,
dat ze als zeer gelijkmatige gladde manteltjes tegen de structuurvlakken en de gangwanden
zijn gelegen. Met name de kleihuidjes kunnen door hun gelaagde opbouw en dichte pakking de porositeit van de structuurelementen vrijwel tot nul reduceren (foto's 28 en 29).
Dit type kleihuidjes heeft, in tegenstelling tot de onder 2 te behandelen pershuidjes, een
sterke glans, terwijl de huidjes bij drogen soms scheuren, waarbij ze langs de breuken iets
omkrullen (foto 30). De inspoelingshuidjes worden dikwijls verward met de huidjes die
ontstaan ten gevolge van:
2. Z w e l e n k r i m p . In gronden met een hoog kleigehalte treedt bij uitdroging een
aanzienlijke krimp op en dientengevolge scheuring. De grond breekt hierbij in fragmenten,
die zowel prismatisch, blokkig alsmin of meer platig kunnen zijn. Bij zeer sterke uitdroging,
dus vorming van brede scheuren, kunnen de fragmenten vrij veel ten opzichte van
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elkaar verschuiven. Tevens vallen fijne stukjes grond in de scheuren naar beneden. Wordt
de bodem nu weer vochtig, dan zwellen de fragmenten geleidelijk op, de scheuren sluiten
zich weer. Door de onderlinge verschuivingen van de fragmenten en door naar beneden
gevallen materiaal uit de bovengrond, is op verschillende punten de totale hoeveelheid
grond groter dan vóór de uitdroging, op andere is ze eventueel echter minder. Dit heeft
tot gevolg dat op vele plaatsen in de bodem de fragmenten elkaar zullen raken en stijf
tegen elkaar geperst zijn, voordat de zwelling geheel voltooid is. De fragmenten schuiven
dan onder grote druk met hun vlakken langs elkaar. De kleideeltjes, die in gezwollen toestand gemakkelijk verschuifbaar zijn, richten zich in het wrijfvlak, terwijl de poriën, die
uitmonden aan de oppervlakte van de structuurelementen, worden dichtgesmeerd. Het
huidje is hiermede een feit geworden. Dit type huidjes heeft een lichtgrijze kleur, waardoor
ze scherp afsteken tegen het meestal sterk roestige inwendige van de structuurelementen.
Die grijze kleur is een gevolg van de reductie van de roest door de organische stof die in
de dichtgezwollen spleten aanwezig is. Deze organische stof wordt voor een deel geleverd
door de naar beneden gerolde bovengrond, voor een ander deel uit afgestorven plantenwortels. Het pershuidje wordt gekenmerkt door eigenaardige grillige, enigszins kamvormig
verlopende opwelvingen, die slechts met de loep te zien zijn. Die kammetjes zijn soms
scherp, soms enigszins afgerond (foto's 31 en 32) (zie verder § B. 2. e ) . Voorts zijn de
huidjes dofglanzend, terwijl ze nooit bij drogen scheuren.
Uiteraard is het mogelijk dat in een bodem zowel klei-inspoeling als persing plaatsvindt. De inspoelingshuidjes worden dan getransformeerd tot pershuidjes. Bij nauwkeurige
waarneming vindt men echter plaatselijk - uiteraard in perioden, waarin de spleten in de
bodem niet geheel zijn dichtgezwollen - verspreid tussen de pershuidjes, vlakjes met sterk
glanzende, gladde, versgevormde inspoelingshuidjes.
3. M i c r o - e r o s i e . Dit verschijnsel, reeds beschreven door KUBIËNA (1938), is uitvoerig
bestudeerd door SEKERA (1951). Hij beregende kruimeltjes met water en nam tegelijkertijd door een microscoop waar wat er gebeurde. Kort samengevat is dit het volgende: De
kruimels zuigen het water in hun capillairen op, de grote holten blijven met lucht gevuld.
Zijn de capillairen geheel met water verzadigd, dan treedt het water uit de relatief grotere
capillairen en verspreidt zich over het oppervlak van de structuurelementjes. Dit uittreden
veroorzaakt een grote verandering in de oppervlaktespanning, waardoor gronddeeltjes van
het oppervlak van de elementjes worden losgespoeld. Deze deeltjes worden dan met het
water, dat langzamerhand filmpjes vormt over het gehele structuurelement, meegevoerd.
Wordt de grond nog verder met water verzadigd, dan ontstaan zeer dikke, onderling verbonden waterfilms, terwijl in de grote poriën slechts geïsoleerde luchtzakken overblijven.
Het water stroomt nu rond, waarbij de stroomrichting bepaald wordt door verschillen in
de oppervlaktespanning. Er ontwikkelt zich zo een systeem, waarbij op de punten van
sterke stroming materiaal wordt geërodeerd, dat in luwten weer wordt neergezet. Hierdoor
kan de porositeit uiteraard sterk gewijzigd worden (foto 4 9 ) . Is de regen voorbij, dan
stroomt het water uit de niet-capillaire poriën af, waarbij de waterfilms dunner worden en
de luchtzakken elkaar naderen. Dit laatste gaat niet geleidelijk, doch met pulserende stoten.
Eventuele dammen van erosiemateriaal in de poriën kunnen zo weer worden opgeruimd.
Is de normale luchtcirculatie weer hersteld, dan verdwijnen ook geleidelijk de waterfilmpjes
op de structuurvlakken, de watermenisci trekken zich langzamerhand in de capillaire
poriën terug onder meezuiging van het fijne afgezette bodemmateriaal. Juist bij het opdrogen van de grond kan dus een belangrijke verdichting van de structuurvlakken optreden.
Bij het bovenstaande is zo uitvoerig stilgestaan, omdat dit proces ons inziens in vele
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gevallen de oorzaak is van de huidjesvorming. Uiteraard zal het speciaal optreden in cultuurgronden met een matige tot geringe waterstabiliteit, zoals bijvoorbeeld slempige zeekleigrond en loessgrond. Hier ziet men dan ook dikwijls een beeld dat volkomen in overeenstemming is met de door SEKERA geschetste gang van zaken, namelijk elementjes die
inwendig nog wel een zekere porositeit hebben, maar bedekt zijn door een laagje dat relatief
glad isten opzichte van het kunstmatige breukvlak en dat bestaat uit klei en fijne siltdeeltjes
met daarin verspreid grovere, volledig blank gewassen korreltjes. In zwaardere gronden is
dit verschijnsel uiteraard niet als zodanig te herkennen, al zal ook hier de micro-erosie een
zekere rol kunnen spelen.
4. R e g e n w o r m e n . Regenwormen maken zeer diepe verticale gangen, welke ze voor
instorting trachten te behoeden door de wanden te bekleden met hun donkere, stabiliserende uitwerpselen (HOEKSEMA, JONGERIUS en VAN DER MEER, 1956). Iedere nieuwe
generatie wormen is gedwongen om nieuwe gangen te maken, daar de jonge wormen zich
door hun geringe dikte niet in de wijde gangen van de oudere generaties kunnen voortbewegen. Ook deze gangen, die geleidelijk worden uitgeruimd, worden op hun beurt met
donkere organische stof bekleed. Indien in een grond een zeer grote activiteit van regenwormen heerst, worden zodoende jaarlijks vele nieuwe gangen aangelegd. Hierbij drukken
de wormen de oude gangen geheel of ten dele dicht. Op zulke plaatsen ontstaan dus vlakjes
die overdekt zijn door humushuidjes. Doordat steeds opnieuw oude gangen worden dichtgedrukt, worden zo geleidelijk stukjes grond (structuurelementjes) geheel of ten dele door
die humushuidjes omgeven. Dit huidjestype wijkt sterk af van het humus-inspoelingstype.
Het heeft namelijk tot enige mm's grote, zwak afgeronde opwelvingen: de - dikwijls enigszins platgedrukte — wormuitwerpselen.
5. U i t s p o e l i n g . Verstaat men onder huidjes iedere een structuurelement omgevende
zone, die van het inwendige afwijkt door kleur (humus, ijzeroxyden), textuur of pakking,
dan moeten eigenlijk ook de spierwitte buitenzijden van structuurelementen in de B-horizonten van gedegradeerde profielen, in Nederland met name de gedegradeerde loessleemgronden, als een soort huidje worden opgevat. Een enkel woord hierover lijkt in dit kader
dan ook wel op zijn plaats. Die witte, dikwijls enkele mm's dikke zones voelen doorgaans
talkachtig aan, en worden wel opgevat als nieuwgevormd kaoliniet. Ofschoon deze veronderstelling niet onmogelijk behoeft te zijn, is ze stellig niet altijd juist. We zagen gevallen
waarin bij microscopisch of binoculair onderzoek geen duidelijke aanrijking van klei viel
waar te nemen, maar waar het verschil met het bruine of rode inwendige van de elementen
voornamelijk een gevolg leek van een volledige afloging van de siltige kwartsdeeltjes. Ofschoon ons van Nederlandse profielen analysegegevens ontbreken, hebben we hierbij wel
steun aan een samen met ir. J. ZANDSTRA en dr. J. CH. L. FAVEJEE zeer uitvoerig zowel
micromorfologisch als chemisch onderzocht loess-profiel in het Saargebied. In dit profiel
bestaat de B-laag uit polygonen waarvan de buitenzijde spierwit is, terwijl de scheuren
tussen de polygonen met zeer zware klei zijn opgevuld. Het kleigehalte in de witte zone
is wel iets hoger dan in het inwendige van de elementen, doch dit verschil kan ten dele
worden toegeschreven aan verontreiniging van het onderzochte witte materiaal door de
omgevende klei. Het kaoliengehalte in de witte laag bleek echter niet hoger dan in het
inwendige van de elementen. Het ijzergehalte was aanzienlijk lager dan in de niet-gedegradeerde grond; ook het gehalte aan gemakkelijk oplosbaar kiezelzuur was iets minder.
Daarentegen was dat van gemakkelijk oplosbaar aluminium enigszins hoger. De totaalindruk is dan ook, dat die witte zones, althans in een deel der gevallen, meer tekenen van
verarming (uitloging) dan verrijking vertonen.
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e. De wortelsporen
In dichtere gronden kunnen de wortels niet gemakkelijk doordringen vanwege de te
fijne texturele poriën. Ze groeien dan voornamelijk over de oppervlakken van de structuurelementen. De fijnere worteltjes vlijen zich dan dicht tegen de grond aan om water en
voedingsstoffen te kunnen opnemen, zelfs drukken ze er zich, door gebrek aan ruimte,
enigszins in, waarbij de grond ter weerszijden van de wortels wordt omhooggeperst. Op de
vlakken van de elementen ontstaan zo hun afdrukken: de wortelsporen. Doorgaans zijn die
sporen niet breder dan 100 à 150 ^ (foto's 32 en 33). Echter komen er ook veel bredere
voor, namelijk tot 5 à 6mm in diameter en enige mm's diep. Deze worden veroorzaakt door
verankeringswortels, die meestal horizontaal lopen. In tegenstelling tot de eerste zijn de
brede en diepe wortelsporen over het algemeen kaarsrecht. Naar de grondsoort bestaat er
een zekere variatie in de scherpte van de wortelafdrukken. In komklei b.v. is de rand van
de wortelsporen doorgaans messcherp, in loess en zeeklei daarentegen is de omgrenzing
meestal meer afgerond. Dit verschil wordt mede veroorzaakt door micro-erosie, die in loess
en zeeklei veel optreedt. Ofschoon ze dikwijls ook wel zichtbaar zijn op de holoedrische
elementjes, kunnen de wortelsporen vooral op prismatische structuren fraai ontwikkeld
zijn. De vlakken van die elementen zijn vaak door een dicht patroon van sporen overdekt.
De wortelsporen kunnen voorkomen op ieder dicht structuurelement, wat wil zeggen,
dat ze ook dikwijls in combinatie met huidjes optreden. Op huidjes, die door regenwormen
veroorzaakt zijn, zijn ze vrij zeldzaam. Daarentegen ziet men ze veelvuldig zowel op inspoelingshuidjes als op die, welke een gevolg zijn van micro-erosie of persing. Tussen de
typische pershuidjes en de wortelsporen bestaat zelfs een direct morfologisch verband. Immers, in gronden die onderhevig zijn aan sterke zwel en krimp, ontwikkelen de wortelpatronen zich uiteraard slechts in droge perioden, wanneer de wortels via de spleten in de
bodem kunnen doordringen. Zwelt nu in een natte tijd de grond sterk op, dan worden de
wortelsporen verperst: er ontstaat een warrelig beeld waarin de oorspronkelijke samenhang
soms in het geheel niet meer kan worden teruggevonden. Zelfs kan het zo erg zijn dat de
enige indicaties van het vroegere wortelpatroon slechts bestaan uit enkele verspreide, grillig
verlopende, langwerpige en sterk afgeronde kleine opwelvingen (§ B. 2. d ) . Dit zijn de
resten van de door de wortels, bij het zich indrukken in het structuurvlak, opzij gedrukte
grond. Het zij hier opgemerkt, dat naast die afgeronde opwelvingen op de door persing
gedeformeerde vlakken doorgaans ook scherpe kammetjes voorkomen. Deze kammetjes
ontstaan vermoedelijk op het moment, dat bij droging de structuurvlakken ten gevolge van
krimp uit elkaar wijken.
3. DE AFMETINGEN VAN STRUCTUURELEMENTEN
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de grootte-klasse ( in mm)
van de 2 in Nederland meest gebruikte structuurschema's, te weten dat van ZAKHAROV en
de Amerikaanse Soil Survey-indeling (de grootte-indeling van de laatste is volledig gelijk
aan die van NIKIFOROFF, 1941):
A m . Soil Survey

Zakharov
Elementen met weinig uitgesproken vlakken en ribben
Kantige elementen
Prismatische elementen . . . .
Platige elementen

5-10 10-30 30-50 50-100
<5
0,5-1 1-3
5-7
3-5
7-10
< 30 30-50 > 5 0
< 10 10-30 30-50 > 5 0

>100
10-20 >20

< 1
< 5
<10

< 1

2-5
5-10
1-2
5-10 10-20 20-50
10-20 20-50 50-100
2-5
5-10
1-2

> 10
> 50
>100
> 10
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De verschillen tussen beide indelingen zijn zeer opvallend. Voor de eerste groep elementen vindt dit haar verklaring in het feit dat ZAKHAROV de bouwvoorstructuren, met
name de kluitstructuren, in zijn schema heeft betrokken, terwijl de Amerikaanse indeling
beperkt is tot de zogenaamde „peds", dat wil zeggen de natuurlijke structuurelementen.
Opmerkelijk is echter wel, dat ZAKHAROV de elementen kleiner dan 5 mm niet nader
heeft ingedeeld. Immers, zijn landgenoot DOJARENKO had namelijk in de jaren die aan de
publikatie van ZAKHAROV (1927) voorafgingen, aangetoond, dat de beste structuurelementen (die toch in deze groep thuis horen) een diameter van ca. 1—3 mm hebben (naar
O. J. CLEVERINGA, 1947); grotere of kleinere elementen zouden minder gunstig zijn. Dit
feit vindt men over het algemeen in de praktijk bevestigd, om welke reden de Amerikaanse
indeling voor pedogene structuurelementen dan ook veel juister is dan die van ZAKHAROV.
Om dezelfde reden is de Russische grootte-indeling (ZAKHAROV) van de hoekige elementen te verkiezen boven die van de Soil Survey, met dien verstande echter, dat de onderscheiding van elementen van 20—50 mm en groter dan 50 mm volgens het Amerikaanse
systeem ook voor ons zeker zin heeft. Zelfs hebben we de laatste klasse nog nader gesplitst
in één voor elementen van 50—100 mm en één voor elementen > 100 mm. We vonden
namelijk enige typische gevallen van zeer grote enkelvoudige hoekige elementen, terwijl
ook de pedogene kluitenstructuren (kluiten die niet door ploegen zijn ontstaan, § B. 5)
zeer groot kunnen zijn.
De grootte-klassen van de prismatische elementen hebben betrekking op de lengte van
de horizontale assen. Ook bij deze groep verdient de Amerikaanse indeling de voorkeur;
de laatste klasse, dus > 100 mm, dient echter nader te worden verdeeld in 100—200 mm
en > 200 mm. Er komen namelijk typische opvallend grote prismata voor van minstens
20 à 25 cm horizontale diameter (pedestallen, § B. 2. b ) .
De grootte-indeling der platige elementen kan ongewijzigd van de Amerikanen worden
overgenomen.
Samenvattend volgen wij dus de onderstaande grootte-indeling (in m m ) , welke zoveel
mogelijk aan de Soil Survey-indeling is aangepast:
I
Elementen met weinig uitgesproken vlakken en ribben
Hoekige elementen
Prismatische elementen ..
Platige elementen

<1
<1
<10
<1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1-2
2-5
5-10
>20
10-20
1-2
2-5
5-10
10-20 20-50* 50-100* >100*
10-20 20-50 50-100 100-200 >200
5-10
1-2
2-5
>10

De Romeinse cijfers dienen als symbolen voor de grootte-klassen. De sterretjes geven
de klassen aan waarin doorgaans de macroscopische pedogene kluitenstructuur valt.
4. DE STRUCTUURGRADEN
Deze werden ingevoerd door NIKIFOROFF (1941). Een structuurgraad wordt bepaald
door de duurzaamheid van de aggregaten (de sterkte van de cohesie in de aggregaten) enerzijds, door de kracht waarmede de elementen te scheiden zijn (de sterkte van de adhesie
tussen de elementen) anderzijds. Onder duurzaamheid (durability) verstaat men doorgaans de resistentie tegen mechanische druk in luchtdroge toestand. Duurzaamheid is niet
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identiek met waterstabiliteit. Het is zeer wel mogelijk dat een grond stabiel is ten opzichte
van water, doch luchtdroog niet de hoogste structuurgraad heeft.
De hoogste structuurgraad heeft volgens NIKIFOROFF maximale adhesie van de primaire
deeltjes en minimale adhesie tussen de structuurelementen.
Een verkleining van de ratio tussen beide krachten betekent een vermindering van de
structuurgraad. Zijn ze aan elkaar gelijk, dus indien er homogene adhesie is door de gehele
grond, dan is de grond zogenaamd „structuurloos". Op zichzelf kan die homogene adhesie
variëren van zeer hoog (massieve grond) tot nul in los zand.
NIKIFOROFF onderscheidt zowel 3 duurzaamheidsgraden als 3 graden in de onderlinge
adhesie van de aggregaten, welke gecombineerd tot 5 structuurgraden leiden, als volgt:

Adhesie tussen de
elementen
Zwak

Matig

Sterk

Cohesie in de elementen
Zwak

Matig

Sterk

Graad 3

Graad 4

Graad 5

Matig ontwikkeld

Goed ontwikkeld

Sterk ontwikkeld

Graad 2

Graad 3

Graad 4

Zwak ontwikkeld

Matig ontwikkeld

Goed ontwikkeld

Graad 1
Zeer zwak
ontwikkeld

Graad 2

Graad 3

Zwak ontwikkeld

Matig ontwikkeld

Onzes inziens kleeft aan de indeling van NIKIFOROFF een ernstig praktisch bezwaar en
wel dit, dat geheel verschillende ontwikkelingsfasen van een bodemstructuur in één structuurgraad verenigd kunnen zijn. Zo krijgen in dit systeem bijvoorbeeld zowel sterk gecementeerde stevige aggregaten, die onderling door een sterke adhesie worden samengehouden, alszwak gecementeerde weinig duurzame aggregaten, die slechts zwak onderling
zijn gebonden, beide structuurgraad 3. In het eerste geval zijn de aggregaten zeer duidelijk
zichtbaar, doch onderling zo stevig gebonden, dat de grond een zeer massieve indruk
maakt en de elementen bij lossteken in grote brokken verenigd blijven. Bij openbreken van
die brokken komen de aggregaten echter ongestoord voor de dag. In het tweede geval zijn
de elementen in situ wel vrij duidelijk zichtbaar, ze worden echter reeds bij het lossteken
van de grond niet alleen geïsoleerd, doch vallen daarbij ook voor een groot deel uit elkaar.
Zulke structuren maken in tegenstelling tot de vorige een rulle indruk.
Nu dient echter onzes inziens aan de eerstgenoemde structuren een hogere structuurgraad te worden toegekend dan aan de laatstgenoemde. Dit komt ten dele omdat we zeet
grote betekenis toekennen aan de duurzaamheid van de elementen. Nog belangrijker is
echter het volgende. Men beoordeelt de structuurgraad doorgaans in het veld, d.w.z. aan
een meestal enigszins vochtige grond. Nu komt het in vochtige grond vaak voor dat structuurelementen, die zeer sterk ontwikkeld en duurzaam zijn, een sterke onderlinge adhesie
hebben. Zo'n structuur bezit dan NIKIFOROFF'S graad 3. Droogt die grond echter uit, dan
vermindert in vele gevallen de onderlinge adhesie tussen de elementen aanzienlijk en wordt
de structuurgraad 4, dikwijls zelfs 5, d.w.z. de hoogste ontwikkelingstrap van een bodem-

31
structuur. In het andere genoemde geval (weinig duurzame aggregaten met geringe onderlinge adhesie) verandert bij uitdrogen de structuurgraad meestal niet en blijft dus 3. Uit
dit verschil in gedrag bij drogen blijkt duidelijk dat de eerste structuur hoger ontwikkeld
is dan de tweede.
In het systeem van het Soil Survey Manual, dat een praktische toepassing van de
NiKiFOROFF-indeling is, zijn bovenstaande moeilijkheden ogenschijnlijk voorkomen. Hierin
worden namelijk onderscheiden:
Structuurgraad 0

S t r u c t u u r l o o s ; er kunnen geen structuurelementen worden waargenomen.

Structuurgraad 1

Z w a k ; zwak ontwikkelde, nauwelijks zichtbare structuurelementen. Bij
verstoring valt de grond uiteen in weinig hele en veel gebroken elementen,
alsmede niet-geaggregeerd materiaal.

Structuurgraad 2

M a t i g ; goed ontwikkelde structuurelementen die matig duurzaam zijn,
doch insitu niet zeer duidelijk zijn tezien. Bijverstoring valt de grond uiteen
invelehele en weinig gebroken elementen, alsmedeweinig niet-geaggregeerd
materiaal.

Structuurgraad 3

S t e r k ; duurzame structuurelementen die in situ zeer duidelijk zijn, dat wil
zeggen slechts een zwakke onderlinge binding hebben. Bij verstoring valt de
grond voornamelijk uiteen inhele elementen.

Eventueel wordt graad 1nog gesplitst in zeer zwak en tamelijk zwak, graad 3 in tamelijk
sterk en zeer sterk. Bij dit systeem is dus de duurzaamheid recht evenredig met de hoogte
van de structuurgraad, de onderlinge adhesie daarentegen is hiermee omgekeerd evenredig.
Deze indeling is veel overzichtelijker dan die van NIKIFOROFF, maar ze is onvolledig.
Men kan er namelijk niet alle voorkomende combinaties van samenbindende krachten in
onderbrengen. Zo is er b.v. voor de combinatie „sterke cohesie in de elementen + sterke
adhesie tussen de elementen" geen plaats. Naar de cohesie zou aan zo'n structuur de
Amerikaanse graad 3 moeten worden gegeven. Bij deze graad is evenwel de onderlinge
adhesie van de elementen slechts zeer gering tot nul. In het genoemde geval daarentegen
is de adhesie hoog en dit correspondeert volgens het Soil Survey Manual met een lage
structuurgraad!
Op grond van de genoemde bezwaren zijn we dan ook gedwongen geweest een enigszins gewijzigde versie van de indeling van NIKIFOROFF te gaan volgen. De beide systemen
berusten op hetzelfde principe, dus op de verhouding tussen adhesie en cohesie, doch zij
verschillen slechts in de waardering van die verhoudingen.
We hebben bij onze indeling speciaal gelet op de volgende 2 praktische punten:
1°. Het gedrag van de grond als geheel bij verstoring. De grond kan reeds bij lossteken
uiteenvallen in zijn samenstellende delen (hele en/of gebroken elementen, los materiaal). Echter kan hij ook bij het lossteken breken in grotere en kleinere brokken,
waaruit dan slechts door openbreken eventueel elementen kunnen worden geïsoleerd.
2°. De hoeveelheid hele elementen die bij verstoring uit de grond kunnen worden geisoleerd. Evenals BUTLER (1955) schatten we deze hoeveelheid in volumepercentages,
waarbij we de volgende klassen onderscheiden:
0, 0—30, 30—70 en 70—100% hele elementen.
Beide eigenschappen gecombineerd geven dan de onderstaande indeling voor de
structuurgraden:
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Hele elementen in procenten
0%
De elementen zijn slechts door openbreken
te isoleren

0

30 %

30-70%
H

70 %
24-

De elementen worden reeds geïsoleerd bij
lossteken
De graden kunnen voor enkelvoudige elementen als volgt worden gekarakteriseerd
(foto's 34, 35, 36, 37 en 38):
S t r u c t u u r l o o s ; er kunnen geen structuurelementen worden waargenomen of geïsoleerd.
Z e e r zwak; de grondmassa maakt op breuk een vrijwel structuurloze
Structuurgraad i
indruk. Slechts hier en daar verspreid zijn zeer zwak ontwikkelde elementvlakjes zichtbaar. Alleen door voorzichtig losbreken kunnen structuurvlakken tot niet meer dan 30 % van het totale grondvolume worden
geïsoleerd.
Structuurgraad 1
Z w a k ; de zwak ontwikkelde structuurelementen zijn flauw zichtbaar en
komen reeds bij het lossteken aan de dag. De grond valt echter bij het lossteken voor meer dan 70 % uit elkaar in los materiaal of delen van
elementen.
Structuurgraad li Z e e r m a t i g ; vrij goed ontwikkelde, doch op breuk nog moeilijk herkenbare structuurelementen, die slechts door openbreken van de grond kunnen
worden geïsoleerd tot 70 % van het grondvolume.
M a t i g ; de structuurelementen zijn op breuk matig goed zichtbaar en
Structuurgraad 2
worden reeds bij lossteken geïsoleerd. 30 à 70 % van de grond valt hierbij
echter uiteen in losmateriaal of delen van elementen.
Structuurgraad 2J- T a m e l i j k s t e r k ; de structuurelementen zijn op breuk zeer goed zichtbaar, doch kunnen slechts door openbreken worden geïsoleerd. Meer dan
70 % van degrond bestaat uit hele elementen.
S t e r k ; de structuurelementen zijn zeer goed zichtbaar en zijn onderling
Structuurgraad 3
zo zwak gebonden, dat ze reeds bij lossteken worden geïsoleerd. Ze nemen
meer dan 70 % vanhet totale grondvolume in.
N.B. Deze indeling is zoveel mogelijk aan het Soil Survey-systeem aangepast; onze graden
0, 1, 2 en 3 zijn identiek met die van de Amerikanen. Tevens zij opgemerkt dat het kan voorkomen dat de elementen niet bij lossteken aan de dag treden, doch dat het daarentegen ook niet
nodig is veel kracht uit te oefenen om ze te isoleren: onder zeer lichte druk gelukt dit dan reeds.
In zulke gevallen wordt de structuurgraad geïnterpoleerd, waarbij we bijvoorbeeld een graad
die ligt tussen IJ en 2aangeven met IJ, enz.

Structuurgraad 0

Bij de samengestelde elementen onderscheiden we de structuurgraad van de elementen
van hogere orde en die van de elementen van lagere orde. Voor deze laatste geldt de behandelde omschrijving; de graden van de eerste dienen echter nog nader te worden toegelicht. Bij de bepaling hiervan gelden dezelfde criteria als bij de enkelvoudige elementen,
dus het gedrag van de grond als geheel bij lossteken en het percentage van de hele elementen. Echter, indien de elementen slechts zeer zwak ontwikkeld zijn, heeft een enkelvoudige
structuur een zeer lage structuurgraad; bij de elementen van hogere orde kan een lage
graad tevens een gevolg zijn van „overontwikkeling" van de structuur (§ B. 5 ) . Zo rolt
bijvoorbeeld een samengesteld prisma, dat bestaat uit onderlinge vrijwel niet verbonden,
goed ontwikkelde elementjes (structuurgraad 3) bij verstoring van de grond, ogenblikkelijk
uit elkaar. Het element van hogere orde heeft dus structuurgraad 1. Deze graad kan het

Foto 28. Huidjesvorming ten
gevolge van klei-inspoeling. De
kleimantel bestaat uit vele dunne
laagjes. Verticaal slijpplaatje van
de B3-horizont van een zeer
oude loessleem te Klarenthal
( S a a r l a n d ) . Vergr. ± 30 XPhoto 28. Forming of coatings
as a result of clay
illnviation.
The clay coatings consist of
many thin layers. Vertical thin
section of the Bi-horizon of a
very old loess loam at Klarenthal (Saar Territory).
Magn.
abt. 30 X.

F o t o 29. Een sterk vergroot beeld van één laagje uit
een klei-inspoelingshuidje. Duidelijk is te zien, dat de
klei in één zo'n laagje ook weer fijn-gelaagd is. Slijpplaatje, vergr. ± 300 X.
Photo 29. A strongly magnified picture of one thin
layer of a coating formed by clay illuviation. It is clearly visible that the clay in such a layer has again a finely
laminated structure. Thin section, magn. abt. 300 X.
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Foto 30. Inspoelingshuidjes, ten dele verperst. Bij het drogen zijn de huidjes
op de secondaire breukvlakken van het structuurelement gescheurd. Kleiplaatgrond, Walcheren. Vergr. ± 4 x .
Photo 30. Coalings formed by illuviation, partly deformed by pressure. The
coatings are cracked on the secondary faces of the structural element by drying.
Marine clay soil at Walcheren. Magn. abt. 4 X.
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F o t o 31. Persstructuur. De door persing veroorzaakte opwelvingen zijn extreem ontwikkeld. Komklei, Utrechts rivierkleigebied.
V e r g r . ± 5 X.
Photo 31, Pressure structure. Relief
by pressure is extremely developed.
swamp soil, Utrecht river clay area.
abt. 5 X.
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Foto 32. Scherp omgrensde wortelsporen omgeven door persstructuren. Laklaag, Utrechts
rivierkleigehied. Vergr. ± 10 x .
Photo 32. Sharply confined root traces .surrounded
Utrecht river clay area. Magn. aht. 10 X-

Foto 33. Vaag omgrensde wortelsporen.
Loessleem op de Ubachsberg. Vergr. ± 6 X.
Photo 33. Vaguely confined root traces.
Loess loam on the Ubachsberg. Magn. abt.
6X.

by pressure structures.
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Foto 34,
Photo 34.

Foto 35,
Pliolo 3.1.
Foto's 34 en 35. Poreuze granulaire structuur met zeer
lage structuurgraad ( ' ) . De elementjes bc/itten onderling een sterke binding, terwijl de cohesie in de elementen vrij laag is. Oude cultuurgrond te Zaltbommel, 1 1 3 115 cm diepte. De vergroting van foto 34 is -'• 4 X, van
foto 35 (verticaal slijpplaatje) = 40 X.
Photo's 34 and 35. Porous granular structure with very
weak grade of structure ('). The elements possess a
strong mutual binding, whereas the cohesion in the elemettls is weak. Old man-made soil at Zalthotttmel,
113115 cm depth. The magnification of photo 34 is abt.
4 X, of photo 35 (vertical thin section) abt. 40 X.

Foto 36. De elementen zijn veel uitgesprokener dan die op de foto's 34
en 35. De onderlinge adhesie is gering, de cohesie in de elementen is
echter slechts matig (structuurgraad
2 ) . Slijpplaatje van een oude cultuurgrond te Odijk, ± 10 cm diep. Vergr.
'•• 20 X.
Photo 36. The elements are much
more pronounced thait those oit photos 34 and 35. The mutual adhesion
is weak, however, the cohesion itt the
elements Is moderate (grade of structure 2). Thin section of an old manmade soil at Odijk, abt. 10 cm depth.
Magit. abt. 20 X.

Foto 37. Slijpplaatje van onregelmatige afgerond-hoekige structuurelementen met structuurgraad 1^. De onderlinge binding tussen de elementen is vrij sterk, terwijl vele elementen bij
verstoren van de grond in stukken uiteenbreken. Komklei in de Alblasserwaard, 2-4 cm diepte.
Vergr. ± 10 X.
Photo 37. Thin section of irregular subangular blocky structural elements with grade of
structure 1\. The mutual binding between the elements is rather strong, whereas many elements fall to pieces by disturbing the soil. Back swamp soil of the Alblasserwaard, 2-4 cm
depth. Magn. abt. 10 X.

F o t o 38. Slijpplaatje van veelvlakkig-granulaire elementen met een hoge structuurgraad ( 3 ) . De elementen zijn door doorlopende scheuren van elkaar gescheiden
en hebben een sterke cohesie. Maasuiterwaard bij Kessel, 2-4 cm diepte. Vergr.
ca. 20 X.
Photo 38. Thin section of multi-faced granular elements with a strong grade of
structure (3). The elements are clearly separated by cracks and possess a strong
cohesion. Water meadow of the Meuse near Kessel, 2-4 cm depth. Magn. abt.
20 X.

F o t o 39. Slijpplaatje van een fossiel
structuurvlak in komklei, dat oplicht
in gepolariseerd licht (witte lijn dwars
over de foto). Komklei onder Cothen,
ca. 55 cm diepte. Vergr. ca. 100 x .
Photo 39. Thin section across a fossil
structure face, which lights up in polarized light (white line in photo).
Hack swamp soil near Cothen, abt.
55 cm depth. Maan. abt. 100 X.

Foto 40. Slijpplaatje van een fossiele homogenisatiestructuur. De donkere gedeelten zijn kleiresten, die gelegen zijn in een zandige grondmassa. Grijze rivierleem
met prismastructuur te Ottersum. Vergr. ca. 15 XPhoto 40. Thin section oj a fossil biogenically
homogenized structure.
The dark parts are clay pellets
embedded in a sandy matrix. Grey pleistocene rivetloam with prismatic structure near Ottersum.
Magn.
abt. 15 X.
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F o t o 4 1 . Geërfd piramidaal structuurelement. Groeve aan de Diepe Steeg te De Steeg.
Photo 41. Inherited pyramidal structural element. Excavation
Steeg.

at the ,,Diepe Steeg' near De

Foto 42, Photo
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42.

Foto's 42 en 43. Gelaagde geerfde prismata. Inundatieslib in
de polder Kruiningen, ± 10-20
cm diepte, ca. 2 / 3 X nat. grootte.
F o t o 42 zijaanzicht, foto 43 bovenaanzicht.
Photo's 42 and 43.
Laminated
inherited prisms. Inundation
deposit in the Kruiningen
polder,
abt. 10-20 cm in depth, abt. 2/3
X nat. size. Photo 42 side-view,
photo 43 top-view.

F o t o 43, Photo

43.
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Foto 44. Gelaagde geërfde polygoon. Inundatieslib in de polder Kruiningen. Ca. } X ware
grootte.
Photo 44. Laminated
i X nat. size.

inherited polygon. Inundation

deposit in the Kruiningen

polder.

Abt.

Foto 45. Verticaal slijpplaatje van geërfde gestapelde platen.
Fluvioglaciale klei onder Vierhouten. Vergr. ± 6 X.
Photo 45. Vertical thin section of inherited piled plates.
glacial clay near Vierhouten. Magn. abt. 6 X-

Fluvio-

F o t o 46. Collapsstructuur. Homogene korst, bovenaanzicht. De donkere vlekken zijn door regendruppel
veroorzaakte depressies. Lichte zavel, Friesland. Vergr. ± 3 X.
Photo 46. Collapse structure. Homogeneous
crust, seen jrom
caused by rain drops. Clayey silt, Friesland. Magn. abt. 3 X.

above,

The dark spots are

depressions
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dement echter ook hebben, indien de samenstellende elementjes de graden 1of 2 bezitten.
De habitus van zo'n prisma is dan echter geheel anders dan in het eerste geval. Immers,
indien de elementen van lagere orde graad 1 hebben, moet men goed kijken om vast te
stellen of het prisma wel samengesteld is. Hebben ze daarentegen graad 3, dan zijn alle
lagere elementjes door duidelijke scheurtjes van elkaar gescheiden.
Omgekeerd kan een samengesteld element een zeer hoge structuurgraad hebben, indien
de lagere elementjes onderling stevig zijn verbonden. Hierbij dient natuurlijk de onderlinge
binding van de elementen van hogere orde gering te zijn; is deze sterk, dan is uiteraard
de graad van de samengestelde elementen lager. Ofschoon het hier te ver zou voeren om
alle mogelijke combinaties tussen de graden van de elementen van hogere orde en lagere
orde in detail te behandelen, zal het uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat, om zich een
idee te kunnen vormen over de mate van ontwikkeling van een samengestelde structuur,
beide graden steeds dienen te worden vastgesteld.
Tenslotte nog een enkele opmerking over het verband tussen de zwaarte van de grond
en de structuurgraad. Over het algemeen kan men zeggen dat in lichte gronden slechts de
lagere structuurgraden voorkomen. Het tegenovergestelde, dat in zware gronden slechts de
hogere structuurgraden optreden, is echter niet waar. Zo kennen we in zware komklei zeer
zwak ontwikkelde structuren (structuurgraad i). Dit onderwerp is echter nog nader in
studie.

a.

5. ENIGE OPMERKINGEN OVER ONTSTAAN EN VERSPREIDING VAN DE
PEDOGENE STRUCTUURELEMENTEN
Kruimelstructuren

De echte kruimels kan men slechts verwachten in de toplaag van gronden waarin een
grote activiteit heerst van microben, kleine bodemdieren en regenwormen (voor de vorming van boskruimels zijn de regenwormen echter niet nodig, Hfdst. V ) . De fijne aggregaatjes, waaruit de kruimels zijn opgebouwd, zijn namelijk in wezen niets anders dan al of
niet intacte uitwerpselen van de bodemfauna. Deze is tevens nodig voor de vorming van
de humus- en slijmstoffen, die aan de kruimels zo'n grote waterstabiliteit geven (HOEKSEMA, JONGERIUS en VAN DER MEER, 1956). Voorwaarden voor die grote biologische activiteit zijn een ruime voorziening met organische stof en minerale voedingsstoffen, alsmede
een zwak zuur tot alkalisch milieu (o.m. KÖHLER, 1949; ROEMER en FRESE, 1952). Ook
dient de grond niet intensief diep te worden bewerkt. De levensgemeenschap in de bodem
wordt hierdoor namelijk op een voor de kruimelvorming te laag niveau gehouden (HOEKSEMA, e s . ) . Volgens ROEMER en FRESE ZOU voor de kruimelvorming de grond tevens niet
te zwaar mogen zijn. Dit laatste lijkt ons niet geheel juist, daar we in verscheidene goed
onderhouden komkleigraslanden in de Alblasserwaard tussen kruimelachtige en granulaire
elementjes kleine hoeveelheden kruimels in de zode aantroffen. Wel verloopt de kruimelvorming in zware grond moeilijker dan in lichte, wat een gevolg is van de zeer fijne texturele porositeit van de eerste. Horizonten die geheel of grotendeels uit kruimels bestaan, zijn
dan ook vrijwel beperkt tot de lichtere humusrijke gronden en blijken ook daarin zeer zeldzaam. Persoonlijk kennen we slechts enkele voorbeelden, o.m. in AO-horizonten van relatief
rijke zandgronden onder loofhout (Hoofdst. V, § 2. c) en in enige zoden van oude graslanden op meermolm- en woudgrond. Verder komen kruimels onder andere mogelijk nog
wel voor op enkele oude cultuurgronden en in sommige boerentuinen, die reeds vele jaren
grote giften organische mest hebben ontvangen en die slechts oppervlakkig bewerkt worden.
Onzes inziens zullen dekruimels in de toekomst tevens in gemulchte gronden gaan optreden
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(ook al vindt men daar reeds zeer goede structuren, voor de vorming van echte kruimels
mulcht men hier te lande nog te kort).
De kruimelachtige structuren zijn veel minder zeldzaam. Ze blijven echter evenals de
kruimels steeds beperkt tot de bovenste cm's van de grond. Ze komen soms voor als voorstadia van kruimels (b.v. in de mulchgronden), daarnaast in gevallen waarin de genoemde
milieu-omstandigheden voor het bodemleven wel goed doch niet optimaal zijn. Factoren
als zware textuur, onvoldoende doorlatendheid, geringe waterstabiliteit en mechanische
druk (tractoren, vee) maken dan de vorming van echte kruimels vrijwel onmogelijk.
b.

Granulairen
De ronde granulairen ontstaan eveneens bij een zekere biologische activiteit, met name
van de regenwormen. De grond kan tot enige tientallen cm's diepte uit die elementen zijn
opgebouwd, waarbij ze eventueel door een toplaag van kruimelstructuren worden afgedekt
(oude graslanden). Aan de andere kant vindt men ze dikwijls slechts in de bovenste cm's
van een profiel in geringe hoeveelheid verspreid tussen hoekige elementen. Tussen die
beide uitersten bestaat een hele reeks overgangen. Uiteraard worden deze bepaald door
duur en omvang van de regenwormactiviteit. Ook is het mogelijk dat men de granulairen
eerst op een zekere diepte als gesloten laag aantreft; de bovengrond bestaat dan grotendeels
uit hoekige, prismatische of platige elementen. Dit komt voor indien het bodemleven sterk
is verminderd (b.v. door hooien of intensieve grondbewerkingen) waardoor de bovengrond zich ten gevolge van structuurverval verdicht heeft. Zo'n granulaire structuur is
dus als het ware fossiel. (Doordat er in zulke gronden altijd nog wel kleine aantallen regenwormen werkzaam zijn, treft men verspreid tussen de overige elementen ook in de bovengrond nog geringe hoeveelheden granulairen aan). Ten slotte komen de ronde granulairen
ook in diepere lagen nog langs open of dichtgedrukte wormgangen voor.
De veelvlakkige granulairen kunnen ontstaan uit de ronde door mechanische druk.
Hiermee bedoelen we niet alleen de druk die op de grond wordt uitgeoefend door machines
en vee, doch ook die, welke optreedt bij het opzijdrukken van grond door b.v. wormen
en mollen en bij het zwellen van de bodem. Tevens kunnen, met name op lichte tot middelzware gronden, deze elementen ook optreden bij of na grondbewerking, zij het dan doorgaans slechts zeer tijdelijk. Het tweede geval, dus optreden na bewerking, ziet men speciaal
op weinig waterstabiele gronden, waar aanvankelijk scherphoekige elementjes ten gevolge
van micro-erosie enigszins worden afgerond.
Reeds eerder werd gewezen op de grote variatie in porositeit bij de granulairen (§ B.
2. c ) . Deze is afhankelijk van diverse grootheden zoals waterstabiliteit en het voorkomen
van dichte huidjes. Die factoren zijn weer nauw gecorreleerd met het vroegere of recente
bodemgebruik. Zo is op oude graslanden de porositeit van de elementen meestal hoog.
Hierin is namelijk geleidelijk door de hoge biologische activiteit en de dichte beworteling
een grote hoeveelheid poriën ontstaan. Doordat tevens aanzienlijke hoeveelheden organische stof tot stabiliserende humus in de bodem zijn omgezet, is die porositeit gefixeerd. In
zulke gronden treden ook geen sterk verdichtende huidjes op; de stabiliteit van de grond
voorkomt de vorming van erosiehuidjes, terwijl in een poreuze humusrijke bodem de persing slechts gering is. Door de homogeniserende werking van de bodemfauna (HOEKSEMA,
1953) vindt men er evenmin inspoelingshuidjes. Uiteraard is de textuur van veel invloed
op hoeveelheid en soorten poriën die in die granulairen voorkomen. Op zware gronden zijn
de elementjes meestal slechts sterk macro- en eventueel mesoporeus, daarnaast zwak tot
matig microporeus. Op lichtere grond daarentegen ziet men vaak elementjes die van alle
poriënsoorten grote hoeveelheden bevatten. In hooilanden ziet men veel minder vaak gra-
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nulairen dan in weilanden. Dit iseen gevolg van de ongunstige milieu-omstandigheden voor
de bodemfauna, speciaal voor de regenwormen. Voor zover de granulairen wel optreden
zijn ze gemiddeld meestal veel minder poreus. Op bouwland kan hun porositeit sterk variëren. In oude cultuurgronden is ze meestal vrij hoog, in jongere bouwlanden daarentegen
is ze sterk afhankelijk van de stabiliteit van de grond en de textuur.
c. Hoekige elementen
De blokkige elementjes zijn een gevolg van uitdroging en daarmede gepaard gaande
fragmentatie, gecombineerd met de splijtende werking van vorst en plantenwortels. De afgerond-blokkige elementen vormen een overgang tussen de blokkige en de granulairen.
Het is dikwijls duidelijk te zien dat de afgeronde gedeelten van die elementen bestaan uit
wormuitwerpselen of althans door dieren verplaatste grond. Ze treden voornamelijk op
in de bovenste 20 à 30 cm van de bodem, in de zone waar een vrij dichte beworteling bestaat
en waar een zekere dierlijke activiteit heerst. Ook in de nabijheid van wormgangen komen
ze veel voor. Men vindt ze in allerlei grondsoorten, tot zelfs in lemige of slibrijke zandgronden. Tevens kunnen ze ontstaan bij de grondbewerking.
De blokkige zijn ook grotendeels tot de bovenste profielhorizonten beperkt. Ze treden
over het algemeen in zwaardere gronden op, meestal onder een dun dek van granulaire of
afgerond-blokkige elementen. In zeer zware kleigronden in bouwland komen ze wel tot aan
het oppervlak voor. Hetzelfde kan het geval zijn in grond die veelvuldig betreden wordt,
b.v. door kippen. In vele hogere komkleiprofielen zagen we de blokkige elementen ook op
grotere diepte (40 à 60 cm) onder prismatische structuren. De elementjes zijn dan altijd
zeer uitgesproken en liggen los van elkaar. Onder die laag, die meestal 20 à 30 cm dik is,
ligt structuurloze zware komklei. We beschikken nog niet over voldoende exacte gegevens
om die zone goed te kunnen verklaren.
Van beide typen elementen kennen we nog weer 2 subtypes: de regelmatige en de
onregelmatige. De afgerond-blokkige elementen die mede door dierlijke activiteit zijn ontstaan, zijn meestal onregelmatig, met name in middenzware en zware gronden. Die, welke
door grondbewerking zijn ontstaan, zijn doorgaans regelmatig. Er bestaan echter diverse
uitzonderingen. De blokkige elementen zijn in de bovengrond ten gevolge van de splijtende
werking der wortels meestal onregelmatig, in diepere lagen, waar de beworteling slechts
een zeer ondergeschikte rol speelt, regelmatig. Men ziet de regelmatige blokjes echter ook
wel aan het oppervlak, met name in doorgevroren bouwvoren op zware grond, zoals
komklei.
Kluiten (§ B. 2. b) komen niet alleen op bouwland voor, doch ze zijn ook typisch voor
de bovengrond van zware gronden onder gras, die periodiek sterk uitdrogen. Ook vindt
men ze onder de zode van graslanden die jaren in bouwland hebben gelegen.
Op de variatie in porositeit is reeds gewezen in § B. 2. c. Bij de afgerond-blokkige elementen zijn de factoren die de porositeit bepalen, in wezen dezelfde als die welke voor
de granulairen gelden. De blokkige elementen zijn over het algemeen slechts matig macroporeus, de meso- en microporositeit is dikwijls zeer laag. Ze kan echter bij een gunstige
textuur en microstructuur nog van wezenlijke betekenis zijn.
d.

Kolomstructuren
De kolommen zijn typisch voor de B-horizonten van Mg-Na-knikklei (VEENENBOS,
1955). We beschikken nog over te weinig gegevens van dit type elementen om hun genese
te kunnen verklaren. Mogelijk is die echter in principe gelijk aan de ontstaanswijze welke
we ons voor de zg. prismata met verdichte koppen denken. De laatste elementen vonden
we ca. 10 à 20 cm onder het maaiveld van komkleigraslanden die 'szomers vrij sterk uit-
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drogen, 'swinters en in het voorjaar daarentegen zeer nat zijn. Immers, in zo'n grond zakken fijne elementjes uit de toplaag bij droogte via de scheuren enigszins omlaag. Zwelt nu
de komklei weer op, dan is op het niveau waar de meeste elementjes zijn terechtgekomen
(hoogstens enige tientallen era's onder maaiveld) te veel grond aanwezig. Deze wordt
daarom omhooggeperst in de zachte bovenlaag. Hierbij worden blijkbaar de kernen van
de prismakoppen verder opgeduwd dan de flanken. Dit „self-mulching" geeft de koppen
op de duur een zeer bont uiterlijk (§ B. 2. b ) .
e. Het granulair pedestal
Dit type troffen we tot nu toe slechts in één geval aan, nl. in een grofzandige kalkarme
oeverwal langs de Kromme Rijn. De pedestallen staan daar zo stijf tegen elkaar, dat ze zelfs
aan de uitgedroogde profielwand nog niet opvielen. Eerst bij diep lossteken van de wand
werden ze zichtbaar. Onzes inziens zal het type meer voorkomen, doch ishet tot nu toe nog
niet verder waargenomen door de combinatie van de slechts zeer nauwe krimpscheuren
tussen de elementen en de grote afmetingen, waardoor ze slechts aan zeer brede profielwanden kunnen worden vastgesteld.
f. Prismatische structuren
Een gezwollen grondmassa scheurt bij gelijkmatig opdrogen uiteen in prismata. Meestal
scheuren deze echter weer verder door, nl. in prismata van lagere orde, in blokkige of
afgerond-blokkige elementen. Die secondaire scheuring is in de eerste plaats een gevolg
van de beworteling. De wortels groeien over het oppervlak van de prismatische structuurelementen en dringen op minder dichte plekken in het inwendige van die elementen door.
Hierbij oefenen de wortels een directe splijtende werking uit; er ontstaan echter ook ten
gevolge van de wateronttrekking door de wortels plaatselijk grote spanningsverschillen in
de grondmassa en dientengevolge treden secondaire breuken op. Daar de beworteling in
die zwellende en krimpende gronden meestal naar beneden snel minder wordt, is de fragmentatie in de bovenste lagen veel intensiever dan op grotere diepte. In de bovengrond
wordt tevens de fragmentatie nog sterk bevorderd door de klimaatsinvloeden. Zo leidt een
sterke directe verdamping, die niet voldoende door capillaire wateraanvoer kan worden
gecompenseerd, tot breukvorming, terwijl ook de invloed van de vorst aanzienlijk kan zijn.
Die breukvlakken worden geleidelijk gefixeerd door inspoeling van b.v.humus of klei, door
persing en daarmede gepaard gaande huidjesvorming etc. Theoretisch ontstaat zo van beneden naar boven de opeenvolging: enkelvoudig prisma; prisma samengesteld uit kleine
prismata en/of blokkige elementen; losse blokkige elementen. Dit beeld wordt echter sterk
beïnvloed door de bodemfauna, speciaal door de regenwormen. Deze produceren granulaire elementjes of vormen de blokkige om tot afgerond-blokkige elementen. Dit proces
kan zelfs zo ver voortschrijden, dat de samengestelde prismata geheel uit afgerondblokkige elementjes zijn opgebouwd.
Die verschillende samengestelde prismata kunnen zeer los zijn opgebouwd; omgekeerd
zijn de elementjes van lagere orde echter ook vaak stevig onderling verbonden. Dit laatste
ziet men veel in het min of meer humushoudende gedeelte van profielen die in de zomermaanden niet extreem uitdrogen, in de winter echter vrij nat zijn. We achten het niet onmogelijk, dat die humus kittend werkt, of nog waarschijnlijker ijzerhumaten. In dit verband
kunnen we nog opmerken, dat structuurelementen zo stevig kunnen verkitten, dat macroscopisch geen spoor meer van de oorspronkelijke vlakken is terug te vinden. In slijpplaatjes
van structuurelementen van laklagen en zware komklei ziet men namelijk soms bij gepolariseerd licht gelig oplichtende rechte baantjes, die geheel willekeurig door het element
lopen. Langs die lijnen, de oude structuurvlakken, ligt dus een gerichte substantie, onzes in-
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ziens een aanwijzing, dat de verkitting onder sterke druk vermoedelijk in een anaëroob
milieu plaatsvindt (foto 39).
Doorgaans is de porositeit van de prismatische elementen in zware grond zeer gering.
Ze is dan namelijk beperkt tot macroporiën die nog dikwijls door huidjes uitwendig zijn
afgesloten. Alleen de prismata, die zijn opgebouwd uit afgerond-blokkige elementen, bezitten soms een vrij hoge porositeit. In de lichtere gronden is de porositeit van de prismata
vaak veel gunstiger. Zo ziet men o.a. in zware oeverwalgronden wel prismata die naast
macroporiën vele meso- en microporiën bevatten. Zulke gronden hebben namelijk een
zekere texturele porositeit (microporiën) waardoor de wortels in de elementen kunnen
doordringen (meso- en macroporiën).
Zoals beschreven is in § B. 2. a onderscheiden we 3 types enkelvoudige prismata. Alle
zijn meer of minder zeldzaam. Het gladde prisma komt mogelijk nog het meest voor in de
ondergrond (ca. 80 à 120 cm) van komkleiprofielen, doch ontstaat uiteraard alleen indien
die laag, althans periodiek, vrij sterk indroogt. Vandaar ook dat men ze het meest vindt
in diepe komkleien die rusten op grof zand. Ook in zware oeverwallen, grijze rivierleem,
enkele oude woon- of begroeiingslagen en in kleefaarde zagen we een aantal voorbeelden
van dit type. In loess en zeeklei zijn de gladde prismata vermoedelijk zeer zeldzaam. Deze
enkelvoudige prismata komen niet alleen op een zekere diepte in de grond voor; een enkele
maal vindt men ze ook aan de oppervlakte, met name, wanneer een ernstig structuurverval
heeft plaats gehad, b.v. door langjarige akkercultuur. Bij overschakeling op grasland gaat
de bouwvoor zich zetten, wordt als het ware een gesloten pantser en kan dan prismatisch
doorscheuren. Men zou denken dat de gladde prismata altijd een zeer uniforme microstructuur hebben. Ofschoon dit in het algemeen wel juist is, vinden we toch een zeer
typische uitzondering, namelijk in grijze rivierleem onder Ottersum. Bij microscopisch
onderzoek bleek dat die prismata bestonden uit een zandige massa waarvan de poriën met
klei waren opgevuld, doch verspreid lagen vele grotere en kleinere restjes van vrijwel
zuivere klei. In deze humusarme leem, die periodiek in het grondwater ligt, moet dus een
kittend element zijn gevormd die de cohesie in zandige en kleiïge gedeelten volkomen heeft
geëgaliseerd (foto 4 0 ) .
De romboëders zijn zeer zeldzaam. We kennen ze echter zowel uit de rivierleem als de
rivierklei. Over het ontstaan hebben we geen mening, echter komen ze speciaal op niet
te grote diepten voor, nl. niet dieper dan 30 à 50 cm. De ruwe enkelvoudige prismata
tenslotte werden gevonden in lichte rivierkleien en -lemen. In die gronden bestaat namelijk
vrij dikwijls een zekere heterogeniteit in de microstructuur, wat zich dan uit in ruwe breukvlakken. Deze elementen zijn, in tegenstelling tot de vorige, soms redelijk doorworteld.
Dat hierdoor geen secondaire breuken optreden, is te danken aan het feit, dat er in die
gevallen een vrij poreuze microstructuur bestaat. De grond kan dus bij het binnendringen
van de wortels uitwijken, terwijl de wateronttrekking door snelle capillaire aanvoer niet
leidt tot grote spanningsverschillen.
Over de verspreiding van de typen der samengestelde prismata kunnen we na het voorgaande kort zijn. In zeeklei komen vele gladde prismata voor, in rivierklei zijn ze daarentegen zeldzaam. Hier ziet men vrijwel steeds ruwe types. Ook in rivierleem en loess zijn de
elementen veelal tamelijk ruw.
Zeer belangrijke structuren zijn de gesegmenteerde prismata. Zekomen voor in zavelige
tot zeer zware gronden, waarin bij droogte de wateronttrekking niet tijdig capillair kan
worden aangevuld. Ze ontstaan in de zone waar nog juist relatief veel wortels voorkomen.
Die wortels volgen niet alleen de structuurvlakken, zoals in de diepere lagen althans in
zware klei het geval is, maar dringen ook in de elementen door (foto's 16 en 17). Wordt
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nu op een bepaald moment meer water onttrokken dan capillair wordt aangevoerd, dan
treden grote spanningen in de prismata op, waarbij ze loodrecht op de beworteling, dus
horizontaal, scheuren. Mogelijk worden de meestal 2 à 4 secondaire horizontale scheuren
niet tegelijkertijd gevormd, doch herhaalt het proces zich enige malen op steeds iets grotere
diepte. De gesegmenteerde prismata zijn dus echte droogtestructuren. Een verder doorscheuren van die segmenten komt vrij veel voor. Hierbij ontstaan blokken en dikke platen;
echter is het ook mogelijk dat het gehele prisma is opgebouwd uit blokken en eventueel
afgeronde blokken. Ook laklagen kunnen een gesegmenteerd-prismatische structuur hebben. Het lijkt niet onmogelijk dat in dit geval de ontstaanswijze van de laag (fossiele strooisellaag) de horizontale scheuring veroorzaakt. De prismata, samengesteld uit fijne platen,
zijn vermoedelijk zeldzaam en hebben een heel andere genese dan de overige gesegmenteerde structuren. Ze schijnen namelijk beperkt te zijn tot sommige ploegzolen (zie onder
g), die prismatisch doorscheuren.
De kamstructuur (§ 2. b) is een inundatiestructuur. Ze werd met name gevonden aan
het oppervlak van zwaar inundatieslib in de polder Kruiningen.
g.

Plaatstructuren

De afgeplatte holoëders zijn typisch voor de bovengrond van profielen waarop periodiek een zeer grote druk wordt uitgeoefend, zoals b.v. het geval is in boomgaarden, in de
stroken tussen de rijen waar regelmatig met landbouwwerktuigen wordt gereden.
Gestapelde platen ziet men veel in weinig waterstabiele bovengronden. Deze structuur
kan zeer snel ontstaan: op bouwland treedt ze in voorjaar en zomer veelvuldig in de bouwvoor op. Zo'n instabiele grond zakt bij veel regen tot een vrijwel structuurloze massa in
elkaar. Droogt de grond op, dan kan bij grote verdamping de capillaire wateraanvoer de
onttrekking niet compenseren; er ontstaan spanningen waardoor de grond evenwijdig aan
het oppervlak scheurt. Nu droogt het volgende laagje in en weer ontstaat een horizontale
breuk. Dit proces, dat door de eventuele plantenwortels wordt versterkt, kan zich diverse
malen herhalen, waardoor bundels meestal enige mm's dikke platen worden gevormd. De
intensiviteit van deze zg. „Selbstlockerung" (BERKMANN, zonder jaartal) is uiteraard, naast
de mate van de wateronttrekking, afhankelijk van de dichtheid van de bovengrond en de
mogelijkheid tot snelle capillaire aanvoer van water uit de ondergrond. De meest extreme
gevallen komen dan ook voor op zware klei-op-zand-profielen, waar periodiek grote
droogte heerst. De plaatjes zijn daar zeer dicht en liggen geheel los van elkaar. Minder extreme doch duidelijke voorbeelden vonden we o.m. in loessgronden.Hiertreden dikke pakketten van goed ontwikkelde, doch onderling vrij stevig gebonden platen op, die zelfs tot
in de A2-horizont kunnen doorlopen. Ook zagen we ze in de bovenste em's van oude, zeer
grofzandige oeverwalprofielen in het Kromme Rijngebied en in klei-op-veengronden waar
het grondwater daalt tot in het veen. Men overziet ze in deze gevallen gemakkelijk door de
vaak geringe dikte van de stapel. Bovendien breken de plaatjes in vochtige toestand gemakkelijk, zodat men dan denkt met zeer fijne blokkige structuurelementjes te doen te hebben.
Het zij nog opgemerkt, dat bij aanwezigheid van een ploegzool de stapels doorgaans veel
duidelijker ontwikkeld zijn dan in overigens gelijke gronden zonder ploegzool. Ook de
ploegzolen zijn overigens gestapelde platen. Ze ontstaan bij te nat ploegen, waardoor de
grond onder de ploeg in elkaar wordt gedrukt en versmeerd. Deze verdichting van de
structuur kan op de beschreven wijze leiden tot de vorming van gestapelde platen. Echter
wordt onzes inziens door de druk, die de ploeg op de natte grond uitoefent, het materiaal
gepredisponeerd tot horizontale scheuring bij opdrogen: we zien de ploegzool dus in de
eerste plaats als een drukstructuur. Hiervoor pleit ook het in vele gevallen eigenaardige,
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golvende verloop van de plaatjes (foto 21). De laatste zijn meestal slechts 1 à 2 mm dik.
In grofzandige kleigronden zagen we echter wel platen tot ca. 1 cm dikte.
Nu gelukt het de wortels vaak, behalve indien de platen zeer dicht zijn, de stapels geheel
of ten dele te doorbreken. Hierbij treden in de platen breuken op: er ontstaan hoekige
elementen die platig gerangschikt blijven. Men ziet deze samengestelde platen veel in de
toplaag van loessprofielen. Een wel zeer fraai voorbeeld komt voor op de Ubachsberg in
de dunne loessdekken op kleefaarde. Ook in andere grondsoorten treedt het type op, b.v.
vonden we het goed ontwikkeld in zeeklei bij Steenbergen (N.-Br.). In wortelvilten in
heidepodzolen zagen we het eveneens verscheidene malen.
De enkelvoudige platen zijn voornamelijk oppervlaktestructuren op akkerland. De
homogene platen beperken zich voornamelijk tot zeer dunne, zeer zware, in droge toestand
sterk omkrullende plaatjes. Ze zijn een gevolg van ontmenging van instabiele kleigrond.
Ook in depressies op heidevelden ziet men enkelvoudige platen, die meestal grotendeels
uit samengespoelde humus bestaan. De gelaagde platen zijn typisch voor slempige gronden. Men ziet ze zowel op rivier- als op zeeklei. In de rivierklei bestaan de laagjes uit dichtgepakt zand, respectievelijk klei en humus; in zeeklei uit dichtgepakt grover en fijner zand
en humus. Die laging is ontstaan door microcolluviatie van instabiele bovengrond. Al deze
plaatjes zijn dus ontstaan uit nat gesedimenteerde afzettingen die qua samenstelling en/of
opbouw sterk afwijken van de onderliggende grond. Al deze afzettingen drogen snel uit
en scheuren hierdoor gemakkelijk van de onderliggende grond los. Doordat het materiaal
tegelijkertijd ook in horizontale richting krimpt, breekt zo'n korst in meestal 4 à 6-hoekige
platen uiteen. Behalve aan het oppervlak komen ook in de zware kleibanden van droge
fijngelaagde sedimenten met wisselende korrelgrootte vaak enkelvoudige platen voor.
De sponzige platen treden op aan het oppervlak van vers uiterwaardeslib na regen. De
gangetjes, die hierin voorkomen, zijn vermoedelijk ontstaan door ontwijkend gas. Ten gevolge van de regen is daarna het instabiele sediment oppervlakkig verslempt.
C. D E G E O G E N E S T R U C T U U R E L E M E N T E N
Van deze groep vonden we de volgende types:
a.

Gewrichtsstructuren
Deze elementen kenmerken zich door het feit, dat ze holle en/of bolle vlakken hebben,
eventueel gecombineerd met rechte vlakken. Door die holle en bolle vlakken passen ze
als het ware als gewrichten in elkaar. Ze komen voor in preglaciale leemlagen waarop door
het landijs een ongelijkmatige zijdelingse druk isuitgeoefend. De rechte scheuren, die reeds
als primaire droogtescheuren aanwezig zullen zijn geweest, zijn daarbij ten dele verwrongen tot de bolle respectievelijk holle vlakken. Een nadere indeling van zulke structuurelementen is niet mogelijk, daar meestal geen twee elementen in zo'n leemlaag dezelfde
vorm bezitten.
b. Piramidale elementen
Ook deze komen voor in preglaciale leem die onder zijdelingse druk van het landijs
heeft gestaan. Echter is de druk op deze lagen gelijkmatig geweest, waardoor behalve de
natuurlijke splijting van het materiaal ook een complementaire splijting is opgetreden.
Daar beide splijtrichtingen doorgaans vrij scheef op elkaar staan, zijn zo elementen gevormd die min of meer piramidaal zijn. Deze elementen kunnen zeer groot zijn. In een
groeve aan de Diepe Steeg te De Steeg (Gld.) komen er voor van 30 à 40 cm lengte
(foto 41).
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c. Gestapelde homogene platen
In keileem is door de druk van het er op liggende landijs dikwijls een structuur ontstaan, die sprekend gelijkt op de pedogene compact-gestapelde platen. In de kleileem
kunnen de stapels echter vele tientallen centimeters dik zijn.
d. Structuurelementen

die zijn opgebouwd uit gestapelde homogene platen

In keileem komen prismatische elementen voor, die bestaan uit gestapelde platen van
ca. i - 2 mm dikte. Ook zijn er loessprofielen waarin de blokkige of prismatische elementjes
in de B-laag blijken te zijn samengesteld uit zulke plaatjes. We hebben dit verschijnsel zowel
in Middachten als in Zuid-Limburg waargenomen. Ook uit het Saarland is het ons bekend.
In de loess ziet men zulke structuren alleen in profielen die op hellingen liggen; het verschijnsel is o.i. dan ook een gevolg van de solifluctie, in die zin, dat deze plaatjes drukstructuren zijn, ontstaan door de zwaarte van de solifluerende bodemmassa.
Men zou deze structuren ook kunnen indelen bij de pedogene structuurelementen. De
structuurelementen zelf zijn immers duidelijk door pedogene processen ontstaan. Het
structuurbeeld wordt evenwel zodanig door de plaatvormige opbouw beheerst, dat dit toch
onlogisch zou zijn.
e. Elementen opgebouwd uit gelaagd materiaal
In deze structuren is de oorspronkelijke sedimentatiegelaagdheid nog aanwezig. De
bedoelde structuren kunnen zowel fossiel zijn, zoals de los-gestapelde gelaagde platen van
de Warvenklei, als recent, zoals de gelaagde prismatische, blokkige en polygoonstructuren
van zout inundatieslib (Kruiningen). Zie foto's 42, 43, 44 en 45.

D. D E M A C R O S T R U C T U R E N Z O N D E R S T R U C T U U R E L E M E N T E N
Hieronder vallen zowel morfologische als genetisch geheel verschillende structuren, nl.:
1. DE ZOGENAAMDE COLLAPSSTRUCTUREN (PUDDLED STRUCTURE;
J. C. RUSSELL CS., 1929)
Dit is een typische oppervlaktestructuur van zeer lichte slempende gronden. Indien de
structuurelementjes, die aan het oppervlak liggen, een geringe waterstabiliteit bezitten,
kunnen ze door de regen geheelworden vernietigd, waarbij de samenstellende gronddeeltjes
een zeer dichte korst vormen, die met de onderliggende structuurelementjes verbonden is.
Meestal worden alle structuurelementen vernietigd. Is daarbij het bodemmateriaal
slechts „in elkaar gezakt", dan isde resulterende korst homogeen (foto's 46 en 47). Echter
kan het materiaal ook met het regenwater naar lagere plekjes op de akker worden verplaatst. Dit verspoelde materiaal veroorzaakt dan doorgaans gelaagde korsten. Op diepploegpercelen, waar in de bouwvoor brokjes grond van geheel verschillende samenstelling
en waterstabiliteit voorkomen, ziet men een ander slempbeeld, hier ontstaat een heterogene
korst; uit de verslempte massa steken nog vele waterstabiele elementjes (foto's 48 en 49).
Dat deze korsten zich niet ontwikkelen tot plaatstructuren is dikwijls een gevolg van
het feit, dat ze een zeer lichte humusarme textuur hebben, waardoor er weinig krimp
optreedt.
Opgemerkt zij nog dat we ook de oppervlakkige, polygoonachtige doorgescheurde
korsten, zoals die in bouwland op komklei in droge tijden na langdurige regen wel op-

Foto 47. Verticaal slijpplaatje van een dichte homogene
slempkorst op een uiterwaard bij het Opheusdense veer.
De zwarte stukjes zijn kooldeeltjes. Vergr. ± 100 X.
Photo 47. Vertical thin section of a compact homogeneous collapse structure on a water meadow near the
Opheusden ferry. The black spots are coal particles.
Magn. abt. 100 X.

I-i)l(i 4S. Heteiogene slempkorst, bovenaanzicht. De waterstabiele structuurelementen steken uit de verslempte bodemmassa. Diepploegperceel te Zuidland (Spijkenisse). Vergr. + 2 x .
1'holo 4S. Heterogeneous collapse structure, top-view. The walerslable structural clements rise above
the instable paddled soil mass. Deep ploughed parcel near '/Atidland tSpijkenisse ) . Magn. abt. 2 X.

F o t o 49. Slijpplaatje van de/elfde grond als op Polo 48, doch nu juist onder de
korst. Duidelijk is de heterogene opbouw te zien. Het donkere materiaal is stabiel,
het lichtgekleurde (zandige) instabiel. De elemcntjes zijn door micro-erosie reeds
enigszins samengevloeid. Vergr. ±: Is X.
Photo 49. Thin section of the same soll as on photo 48, just under the collapse
crust. The heterogeneous construction is clearly visible. The dark soil material is
stable, the light-coloured (sandy) material is instable. The structural elements have
been already partly grown together by micro-erosion. Magn. abt. 15 X.
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Foto 50. Betonstructuur in keileem te Stakenberg (Veluwe). Het zeer grove zand
is sterk verkit door een massa waarin vele fijne naaldjes (?) die in gepolariseerd
licht sterk oplichten. Vergr. ± 100 X.
Photo 50. Compact structure in boulder clay at Stakenberg (Veluwe). The very
coarse sand is strongly cemented by a matrix rich in fine needles (?) which lights
up strongly in polarized light. Magn. abt. 100 X.

Foto 51. Bruggenstructuur in oude oeverwal van de
K r o m m e Rijn bij Werkhoven. Vergr. ± 20 X.
Photo 51. Braced structure in an old natural levee
of the river Kromme Rijn near Werkhoven.
Magn.
abt. 20 X.
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F ü t o 52. Grofporeuze sponsstructuur in zandhoudende rivierklci.
Afgraving westelijk van Culemborg, ca. 1,25-1,50 m diepte.
Photo 52. Macroporous
spongy
structure in sandy river clay. Excavation west of Ctilentbotirg, abt.
1.25-1.50 m depth.
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Foto 53. Poreuze sponsstructuur. De grond is doortrokken door vele onderling verbonden gangen en
holten die lot alle poriënsoorten behoren. Oude cultuurgrond te Eist (Over-Betuwe), ca. 80-100 cm
diep. Vergr. = 6 X.
Photo 5.1. Porous spongy structure. The soil is riddled with many interconnected voids and cavities Iront
all porosity types. Old man-made soil near Eist (Over-Betuwe),
aht. 80-100 cm depth. Magn. abt. 6 X.
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treden, tot de collapsstructuren rekenen. Deze korsten zijn namelijk stevig verbonden met
deonderliggende meestalzwak ontwikkelde structuurelementjes, wat een gevolgisvan een
zeer geleidelijk indrogen van de grondmassa en mogelijk ook van de kittende werking van
de humus.
2. DE FIJN-MACROSCOPISCHE PRIMAIRE BOUWPATRONEN
Dezekunnen wordenverdeeld invier groepen:
a. De betonstructuren (of massievestructuren), waarbij grove componenten, zoals zand
en grind, gebed liggen in een zeer fijne, dichte grondmassa. Deze bestaat uit klei (rivierklei,rivierleem enkeileem; foto 50),humus (sommige humus-B's in zeer „magere"heidepodzolen) of ijzeroxyden (oerbanken).
b. De brugstructuren.Deze bestaan uit zandkorrels omgeven door huidjes, welke op de
raakpuntenverdikt zijn tot „bruggetjes" vanklei,ijzeroxyden of dispersehumus (foto 51).
c. De huidjesstructuren.Hierbij zijn de zandkorrels omgeven door dunne huidjes, welke
niet verdikt zijn op de raakpunten. Ook deze huidjes kunnen bestaan uit klei, ijzeroxyden
of dispersehumus.
d. De micro-aggregaatstructuren. Deze zijn gekenmerkt door zeer kleine aggregaatjes
(hoogstens enige honderden / a), welke liggen in een zandskelet. Ook deze micro-aggregaatjes bestaanhoofdzakelijk uitklei,ijzeroxyden of dispersehumus.(ZieverderHfdst. V.)
3. DE GATENSTRUCTUREN
Dit zijn al die bouwsels, waarbij een grond zonder structuurelementen is doortrokken
door onderling al of niet verbonden holten en gangen. We onderscheiden er 3 typen in,
namelijk achtereenvolgens:
a. Desponsstructuren. Degrond isdandoorvlochten door eennetwerkvan onderlingverbonden gangetjes en/of textuurporiën. Degangetjes kunnen veroorzaakt zijn door bodemdieren en plantenwortels, echter ook door ontwijkend gas. Naar de aard van de porositeit
(§ B.2.c) zijn desponsstructuren nader onderverdeeld in:
G r o f p o r e u z e sponzen, waarin alle onderling verbonden gangen groter zijn dan
100 a (foto 52).Dittypeisnader onderverdeeld. Er zijn namelijk sponzen, waarin vrijwel
alleen zeer wijde ( > 1 mm diameter) gangetjes voorkomen, andere waarin nagenoeg alle
gangetjes fijn-macroporeus zijn. Ook bestaan er sponsstructuren met een sterk poreuze
grondmassa, waardoorheen grotere gangetjes lopen, waarvan de wanden door zeer dichte
huidjes zijn overdekt. Ook dit type rekenen we tot de grofporeuze sponzen.
P o r e u z e sponzen, waarin alle soorten poriën onderling verbonden voorkomen
(foto 53).
F i j n p o r e u z e sponzen, waarin slechts onderling verbonden mïcro- en mesoporiën voorkomen.
b. De gasbellenstructuur. Op lagere plekjes van slempige zeekleipercelen treft men dikwijls vlak onder de slempkorst een zeer typisch laagje aan van 1 tot 5 cm dikte. In de
„structuurloze" bodemmassa komen daar zeer veel bolronde, onderling niet-verbonden
holtetjes van meestal hoogstensenige honderden ^ diameter voor. De verklaring van deze
structuur isalsvolgt:
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In natte perioden blijft in de laagtetjes enig water staan, waarin zich een weelderige
algenvegetatie ontwikkelt. De algjes scheiden gas af, dat als belletjes op de plantjes blijft
zitten. Spoelt nu met een regenbui enig verslempt bodemmateriaal in de laagtetjes, dan
worden de gasbellen hierdoor overdekt en enigszins samengeperst. Daar dit proces zich
diverse malen kan herhalen, ontstaat zo een duidelijk zichtbaar laagje met geïsoleerde
holten (foto's 54 en 55).
c. De gangenstructuur. Dit zijn structuren, waarbij in een „structuurloze" grondmassa
een zekere hoeveelheid onderling niet-verbonden open wormgangen voorkomt. Gebleken
is, dat op landbouwkundig zeer goede gronden de hoeveelheid grotere open wormgangen
(ca. 8 mm diam.) op horizontale doorsnede minstens ca. 75 per m 2 bedraagt. Vandaar dat
de gangstructuren zijn verdeeld in een type met minder en één met meer dan 75 gangen
per m 2 horizontale doorsnede.
4. GEËRFDE MACROBOUWPATRONEN
Hieronder verstaan we de fijngelaagde sedimenten met wisselende korrelgrootte, zoals
de zg. gelaagde complexen in de zeeklei, de gelaagde ondergronden van oeverwalprofielen,
doch ook de colluvia.
Een nadere verdeling naar dikte en aard van de laagjes is nog niet mogelijk gebleken,
daar ook de hoogte van de grondwaterstand in vele gevallen een grote invloed heeft. Wel is
onderscheid gemaakt in een ongestoord en een gestoord type. In het gestoorde type is de
sedimentatiegelaagdheid ten gevolge van biologische menging (HOEKSEMA, 1953) in meerdere of mindere mate opgeheven (foto 56).
5. ENKEL-KORRELSTRUCTUREN
De pakking van los zand. Meestal liggen de zandkorrels niet in hun dichtste pakking. Er
komen evenwel gevallen voor, zoals in de Zijpe, waar dit wel zo is. Het was daarom nodig
deze structuur nader te verdelen in een dicht gepakt en half-open gepakt type (foto 57).

E. D E ONTWORPEN INDELING V A N D E MACROSTRUCTUREN
In deze paragraaf zijn de verschillende vormen, waaronder de macrostructuren zich
aan ons voordoen, in een schema bijeengebracht. Ter wille van de overzichtelijkheid is
in dit schema, dat bedoeld is voor gebruik in het veld, een aantal op zichzelf belangrijke
hoedanigheidskenmerken niet opgenomen, namelijk: de porositeit (behalve voor de kruimel- en de gatenstructuren, waarbij ze immers een essentieel kenmerk van de types is),
de huidjes, het type van de elementen van lagere orde der samengestelde prismatische
structuren en tenslotte de aard der fijne componenten van de fijn-macroscopische primaire
bouwpatronen. De coderingen van deze „toegevoegde" kenmerken zullen onder §E.2nader
worden behandeld. Wil men een structuurvorm beschrijven, dan wordt eerst het type bepaald met behulp van het schema, waarna de symbolen van de „toegevoegde" kenmerken,
die eventueel nog aan die structuurvorm zichtbaar zijn, achter de code van het type worden
geplaatst.
Een eenvoudig overzicht van alle structuurtypes is weergegeven in de bijlage. Hierin is
tevens vermeld, bij welke types de verschillende „toegevoegde" kenmerken voorkomen. In
dezelfde bijlage zijn schetsmatig de voornaamste structuurtypes en hun varianten afgebeeld.
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1. DE INDELING VAN DE MACROSTRUCTUREN
A-C

P E D O G E N E STRUCTUURELEMENTEN

ontstaan ten gevolge van bodemvormende processen, met inbegrip van de activiteit van de mens.
A

HOLOEDRISCHE ELEMENTEN

Langs de 3 assen even sterk ontwikkeld.
Al-2

Min of meer ronde elementjes, samengesteld uit A3-elementjes.

Al

Kruimel
Broodkruimelachtig of druiventrosachtig element, opgebouwd uit zeer kleine A3aggregaatjes. De laatste zijn sterk microporeus (ca. 25% van het totaal-volume), terwijl
de poriën tussen de aggregaatjes van lagere orde (meso- en macroporiën) eveneens
ca.25% vanhet totaal-volume innemen.
Afm. I-III. i

A2

Kruimelachtige
structuren
Elementen die sterk gelijken op kruimels, doch een minder gunstige porositeit vertonen.

A2a

Kruimelachtig
Bloemkoolvormig element; de aggregaatjes van lagere orde hebben een ruw oppervlak
en zijn sterk microporeus; tussen de aggregaatjes komen voornamelijk mesoporiën
voor, die hoogstens slechts 10 à 15% van het totaal-volume innemen.
Afm. I-IV.

A2b

Dichte schijnkruimel
Bloemkoolvormig element; de aggregaatjes van lagere orde hebben meestal een relatief
glad oppervlak en zijn slechts zwak microporeus; tussen deze aggregaatjes komen
voornamelijk mesoporiën voor, die hoogstens slechts 10 à 15% van het totaal-volume
innemen.
Afm. I-IV.

A2c

Open schijnkruimel
Het element gelijkt op een verzameling bolletjes in tamelijk open pakking. De aggregaatjes van lagere orde hebben een relatief glad oppervlak en zijn zwak microporeus;
tussen dieaggregaatjes komen voornamelijk macroporiën voor.
Afm. III-VI.

A3

Granulairen
Enkelvoudige,niet inelkaar passende elementjes.

A3a

Rond granulair
Enkelvoudigeelementjes zonder vlakken en ribben.
Afm. I-V.

A3b

Veelvlakkig granulair
Enkelvoudige elementjes die zwak veelvlakkig zijn; alle ribben zijn afgerond.
Afm. I-VI.

1
Bij ieder elementtype zijn de grootteklassen, waarin we het tot nu toe vonden, vermeld. Bij de
samengestelde elementen geven de cijfers in de teller de klassen der elementen van hogere orde
weer, die in denoemer de klassen der elementen van lagere orde.Aanvankelijk isnog overwogen
ook de gevonden variaties der structuurgraden in het schema op te nemen, doch hiervan werd
afgezien. Bij vele samengestelde structuren komen namelijk zoveel combinaties van graden der
elementen van hogere respectievelijk lagere ordevoor, datopname hiervan inhet schema storend
zou hebben gewerkt.
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A4-5

Hoekige elementen
Elementen met geheel of ten dele platte vlakken en scherpe ribben; de elementen
passen minof meer in elkaar.

A4

Ajgerond blok
Gedeeltelijk gladde platte vlakken, ten dele ronde ruwere stukken; dienovereenkomstig
heeft het element zowel scherpe alssterk afgeronde ribben.

A4a

Onregelmatig afgerond blok
Het element heeft sterk uit- en inspringende gedeelten.
Afm. I-VI.

A4b

Regelmatig afgerond blok (afgeronde noot)
Het element isregelmatig veelvlakkig.
Afm. I-VI.

A5

Blok

A5a

Onregelmatig blok
Het element heeft sterkuit-en inspringende gedeelten.
Afm. I-VI.

A5b

Regelmatig blok (noot)
Het element isregelmatig veelvlakkig.
Afm. I-VI.

A5c

Kube
Het element is dobbelsteenvormig.
Afm. IV-V.

Alle vlakken zijn plat, ten dele soms zelfs schelpvormig. De ribben zijn alle scherp.

Kluiten
De hoekige elementen kunnen verenigd zijn in min of meer ruwronde tot kluitvormige
eenheden. In dat geval wordt aan het symbool van het betreffende type een S toegevoegd.
Afm. V-VIII.
B

PRISMATISCHE

ELEMENTEN

Het sterkst ontwikkeld langs de verticale as.
BI

De elementen hebben een min of meer bolvormig bovenvlak.

Bla

Kolom
Het element van hogere orde heeft duidelijke verticale vlakken en een enigszins ruw
doch uitgesproken basisvlak. Het bovenvlak is sterk bolvormig. De ribben zijn goed
ontwikkeld, doch zwak afgerond. De samenstellende elementen zijn van een hoekig
type.
IV-V
Afm

- vm

Bib

Prisma met verdichte kop
Het prisma is duidelijk ontwikkeld doch enigszins ruw. Dienovereenkomstig verlopen
de ribben veelal enigszins grillig. Het bovenvlak is gewelfd, doch niet zo uitgesproken
bolvormig als bij Bla. De „kop" is zeer compact en bont: opgebouwd uit onderling sterk verbonden, grillig dooreengelegen, sterk humeuze donkere tot humusarme
grijze, kleine elementjes. Deze zijn granulair en/of afgerond-blokkig. Naar beneden
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gaat het prisma over in grotere, blokkige elementen die veel minder compact samenhangen.
IV-V
Afm. I-III-MII-V
B2-5

De prismatische elementen hebben een plat of min of meer spits toelopend bovenvlak.

B2

Granulair pedestal
Element met ruwe doch zeer duidelijke verticale en horizontale vlakken. De ribben
zijn duidelijk, doch doorgaans vrij sterk afgerond, ten dele matig scherp. Het element
is opgebouwd uit onderling zeer sterk verbonden macroporeuze granulairen.
VI
Afm.
IV-V

B3

Samengesteld prisma
Het prismatische element is opgebouwd uit elementjes die zowel granulair, hoekig,
prismatisch als min of meer platerig kunnen zijn. De granulaire en platerige elementjes komen slechts voor in combinatie totéénder andere types.

B3a

Samengesteld ruwprisma
Het element van hogere orde isvrij duidelijk en prismatisch, de vlakken bezitten echter
eenmin of meer sterk reliëf. De ribben verlopen dienovereenkomstig over het algemeen
kartelig. De elementjes van lagere orde zijn alszodanig zichtbaar.
I-V
Afm.
I-V (hoekige el.); I-III (prism, el.)

B3b

Samengesteld gladprisma
Het element van hogere orde is zeer duidelijk prismatisch, namelijk met platte tot
vrijwel platte vlakken en rechte, scherpe tot enigszins afgeronde ribben.
III-IV
Afm. IV-VI (hoekige el.); I-III (prism,el.)

B4

Gesegmenteerd
prisma
Het prisma is door nauwe horizontale scheuren verdeeld in een klein aantal (doorgaans 2-4) blokken of platen. De horizontale secondaire breukvlakken zijn meestal ruw.

B4a

Gesegmenteerd samengesteld ruw prisma
Het element van hogere orde is vrij duidelijk prismatisch. De zijvlakken zijn ruw,
evenals de horizontale prismavlakken. De laatste kunnen echter ook slechts zeer zwak
ontwikkeld zijn of geheel ontbreken. In het laatste geval lopen de elementen enigszins
spits toe.
Afm.—

B4b

Gesegmenteerd ruw prisma
Het prisma is vrij duidelijk van vorm, doch de vlakken zijn vrij sterk geaccidenteerd.
Afm. I-V.

B4c

Gesegmenteerd gladprisma
Het prisma is zeer duidelijk ontwikkeld; de vlakken zijn plat, de ribben scherp.
Afm. III-V.

i Zie § E.3.
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B4d

Plateriggesegmenteerd prisma
Het prisma is zeer duidelijk ontwikkeld, doch opgebouwd uit zeer veel dunne plaatjes,
dieonderling slechts matig gebonden zijn.
Afm. IV.

B5

Enkelvoudig
prismatisch
Het element isniet opgebouwd uit lagere elementen.

B5a

Ruw prisma
Het element heeft vrij ruwe onregelmatige, doch duidelijke, verticale vlakken, ruwe
horizontale vlakken of loopt enigszins piramidaal toe.
Afm. I-IV.

B5b

Romboëder
Het element bestaat uit 2 piramides die met de bases alternerend tegen elkaar staan.
Afm. I I I .

B5c

Glad prisma
Het element heeft platte verticale en horizontale vlakken en vrij rechte, iets afgeronde
tot scherpe ribben.
Afm. I-VI.

B6

Kam
Het element bestaat uit sliertjes verticaal staande schijfjes of miniatuur-prismata (tot
ca. 2,5 mm breed) die aan de bovenzijde zijn ingeplant op een zeer dun slempkorstje.

C

PLATIGE ELEMENTEN

Het sterkst ontwikkeld langs de horizontale assen.
Cl

Afgeplatte holoëder
De elementen zijn horizontaal niet meer dan 2 X zo lang als verticaal; ze passen in
elkaar.

Cla

Afgeplat afgerond blok
Dit element gelijkt opeen regelmatig afgerond-blokkig element.
Afm. I-V.

Clb

Afgeplat blok
Het gelijkt op eenregelmatig blokkig element.
Afm. I-V.

C2

Samengestelde plaat
Het platige element van hogere orde is samengesteld uit voornamelijk afgerond-blokkige tot blokkige elementjes. De onderlinge binding der elementen van lagere orde is
gering, al blijft ook in droge toestand de plaatvorm goed zichtbaar. De platen treden
steeds inmin of meer dikke (tot ca. 10cm) stapelsop.
I-III
Afm.
I-III

C3

Gestapelde platen
Enkelvoudige plaatvormige elementen die altijd in vrij dikke pakketten (tot meer dan
10cm dikte)opelkaar liggen.
Afm. van deplaatjes: I-V.
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C4

Enkelvoudige plaat
Plaatvormig element dat nooit gestapeld optreedt.

C4a

Homogene plaat
De grondmassavan het element maakt een homogene indruk.
Afm. I-V.

C4b

Gelaagdeplaat
Het element heeft een gelaagde opbouw.
Afm. III-V.

C5

Sponzige plaat
Plaatvormig element dat is opgebouwd uit een dicht bovenlaagje (slemp) en een
sterk sponzig onderstuk.
Afm. IV-V.

D

G E Ë R F D E STRUCTUURELEMENTEN

ontstaan door geogene processen, zoals sedimentatie en glaciale omstandigheden.
Dl

Gewrichtsstructuren
Structuurelementen van allerlei vorm die zich kenmerken door holle en/of door bolle
gedeelten, eventueel gecombineerd met rechte vlakken.
Afm. sterk variërend.

D2

Piramidale elementen
Elementen die doorgaans driezijdig piramidaal zijn; ze hebben zeer platte vlakken en
kaarsrechte, enigszins afgeronde ribben.
Afm. tot 30 à 40cm.

D3

Gestapelde homogene platen
Homogene plaatvormige elementen die steeds in dikke pakketten (tot vele tientallen
cm's)op elkaar liggen.
Afm. van de plaatjes I-III.

D4

Elementen, opgebouwd uit ca. 1 mm dikke gestapelde homogene

D4a

Platerigeholoëder
Het element isvan een afgerond-blokkig tot blokkigtype.
IV-VI
Afm.
III

D46

Platerigprisma
Het element isvaneenprismatisch type.
Af
Afm.

I I I V

~rü

D5

Elementen, opgebouwd uit gelaagd materiaal

D5a

Gelaagdprisma
Het element isvan een glad-prismatisch type.

D5b

Gelaagdeafgeplatte polygoon

D5c

Gelaagdegestapeldeplaten

platen
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E-J

MACROSTRUCTUREN ZONDER STRUCTUURELEMENTEN

E

COLLAPSSTRUCTUREN

Zeer dicht gebouwde oppervlakkige korsten, die verbonden zijn met de onderliggende structuurelementen. De korsten zijn ontstaan ten gevolge van de gehele
of gedeeltelijke vernietiging van voor water instabiele structuurelementen.
El

Er bevinden zich geen intacte structuurelementen in de korst.

Ela

Homogene korst
Het materiaal indekorst maakt eenhomogene indruk.

Elb

Gelaagde korst
De korst isgelaagd opgebouwd.

E2

Heterogene korst
In het overigens geheel verslempte korstje komen nog intacte structuurelementjes voor.

F

FIJNMACROSCOPISCHE PRIMAIRE BOUWPATRONEN

Primaire constructies - van zand (en soms grind ) en fijne bodemcomponenten waarvan de opbouw nog met de loep kan worden waargenomen.
Fl

Beton-of massieve structuur
Zand en/of grind dat gebed isineen fijne dichte bodemmassa.

F2

Brugstructuur
Zandkorrels, welke omgeven zijn door huidjes van zeer fijne bodemcomponenten,
welke huidjes op de raakpunten der korrels verdikt zijn tot bruggetjes.
Het zand isdicht gepakt.
Het zand ishalf-open gepakt.

F2a
F2b
F3
F2a
F3b
F4

F4a
F4b
G

Huidjesstructuur
Zandkorrels welke omgeven zijn door huidjes van zeer fijne bodemcomponenten.
Het zand isdicht gepakt.
Het zand ishalf-open gepakt.
Micro-aggregaatstructuur
Doorgaans slechts enige honderden fi grote aggregaatjes die liggen tussen zandkorrels, welke laatste eventueel nog door huidjes omgeven kunnen zijn.
Het zand isdicht gepakt.
Het zand ishalf-open tot open gepakt.
GATENSTRUCTUUR

De grondmassa is doortrokken door onderling al of niet verbonden holten of gangen die met de loep 4 x linear, dikwijls zelfs al met het blote oog, zichtbaar zijn.
Gl

Sp onsstructuur
Gangen in iedere richting door de grond verlopend en onderling verbonden.

Gla

Grof-poreuze sponsstructuur
Er is een doorlopend netwerk van gangetjes grover dan 100 fi (macroporiën).
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Foto 54. Gasbellenstructuur. De grond bevat zeer vele onderling niet verbonden koepelvormige holten
van doorgaans enige honderden fl. Slempige zeeklei, Friesland, ca. 3 à 4 cm diep. Vcrgr. ± 10 X.
Photo 54. Gas bubble structure. The soil contains many non-conducting spherical cavities of commonly
a tew hundred microns. Water-instable marine deposit, Friesland, abt. 3 to 4 cm depth. Magn. abt. 10 X.

F o t o 55. Gasbellen afgescheiden door algen, die nog vaag tussen de gasbellen te zien zijn. Kleine,
met water gevulde depressie op slcmpig bouwland, Schouwen. Vergr. -: 20 >;.
Photo 55. Gas hubbies produced by algae, vaguely visible between the bubbles. Little
filled with water on waierinstable arable land, Schouwen. Magti. abt. 20 X-

depression

;

o t o 56. Verticaal slijpplaatje van een door dierlijke activiteit zwak verstoord geërfd macro-bouw»atroon. Johannes Kerkhovenpolder, 35-37,5 cm diepte. Vcrgr. ca. I1 X>

hoto 56. Vertical [hin seciion oj an inherited laminated macro-fabric which is slightly disturbed
'iological activity. Johannes Kerkhoven polder, 35-37,5 cm depth. Magn. abt. Il X-

by

F o t o 57. Voorbeeld van een zeer open pakking van zand in een
wormgang die gelegen is in een fijnzandige oeverwalafzetting.
Landbouwschool te Cothen, ca. 70 cm diep. Verticaal slijpplaatje, gepolariseerd licht, vergr. ca. 80 X.
Photo 57. Example of a very open packing of sand in a worm
tube present in a fine sandy levee deposit. Agricultural
School
at Cothen, abt. 70 cm depth. Vertical thin section,
polarized
light, magn. abt. 80 X.

F o t o 58. Slijpplaatje van een wortel waarvan een
deel der parenchymatische weefsels door schimmels is opgelost. De houtige delen zijn zeer donker
gekleurd door de ophoping van humuszuren in de
celwanden. Stuifzand te Kootwijk, ca. 10 cm diep.
Vergr. ca. 15 X.
Photo 58. Thin section of root from which a part
of the parenchymatic
tissue is dissolved by fungi
action. The woody parts are very darkly coloured
by accumulation of humic acids into the cell walls.
Wind blown sand at Kootwijk, abt. 10 cm depth.
Magn. abt. 15 X.

F o t o 59. Verticaal slijpplaatje van ruwe h u m u s die
zwak door dierlijke activiteit is beïnvloed. A. D o n kere houtige plantenresten; B. Grote moder; C.
Kleine moder; D. Moderdeeltjes die zijn verslempt
tot zeer dichte stukjes zwak moderachtige humus;
E. Weinig verkleurde, intacte plantendelen. Strooisellaag, Spelderholt. Vergr. ca. 3 x .
Photo 59. Vertical thin section of raw humus,
slightly influenced by biological activity. A. Dark
woody plant remains; B. Large moder; C. Small
moder; D. Moder particles which are agglutinated
into very compact pieces of weak moder-like humus; E. Slightly darkened, intact plant remains.
Litter layer, Spelderholt, Magn. abt. 3 X.
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Glal
Gla2
Gla3

Er komen alleen onderling verbonden macroporiën in de grond voor; deze zijn alle
of voor een groot deel groter dan 1 mm.
Er komen alleen onderling verbonden macroporiën in de grond voor; deze zijn vrijwel
alle kleiner dan 1 mm.
De grond bevat gangen van diverse grootte, doch alleen de grotere gangen (macroporiën) vormen een doorlopend stelsel doordat hun wanden zijn bekleed met huidjes.
Hierdoor bestaat er dus geen contact tussen de grotere en kleinere gangetjes in de
grond.

Gib

Poreuze sponsstructuur
Er komen onderling verbonden macro-,meso-en microporiën voor.

Glc

Fijnporeuze sponsstructuur
Er komen slechtsonderling verbonden meso-en microporiën voor.

G2

Gasbellenstructuur
Kleine, onderling niet verbonden kogelvormige holten van uiterlijk enige honderden
fxdiameter.

G3

G3a
G3b

Gangenstructuur
De bodemmassa wordt doorsneden door een aantal wormgangen, welke onderling niet
verbonden zijn.
Er zijn minstens 75gangen per m2 horizontale doorsnede.
Er zijn minder gangen per m 2 horizontale doorsnede.

H

G E Ë R F D E MACROBOUWPATRONEN

Dit zijn fijngelaagde sedimenten met wisselende korrelgrootte.
Hl

Ongestoorde geërfde

H2

Gestoorde geërfde

J

macrobouwpatronen
macrobouwpatronen

ENKEL-KORRELSTRUCTUUR

De pakking van los zand.
Jl

Dicht gepakt zand

J2

Half-open

gepakt

zand

2. DE „TOEGEVOEGDE" KENMERKEN
a. De elementen, waaruit de samengestelde prismatische structuren zijn opgebouwd
Deze elementjes van lagere orde kunnen zijn:
I. Granulairen
II. Afgerond-blokkige elementjes
III. Blokkige elementjes
IV. Prismatische elementen
V. Platige elementen.
Om nu aan te geven met welk type we te doen hebben, wordt het betreffende Romeinse
cijfer achter het symbool van het prismatype geplaatst. Zo is b.v. B3aIII een ruw prisma,
dat is opgebouwd uit blokkige elementjes.
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Komen meer types elementen van lagere orde in één type prisma voor, dan wordt
dit aangegeven door + teken. Zo betekent b.v. II + III dat de elementen van lagere
orde bestaan uit afgerond-blokkige èn blokkige elementjes. Het type dat procentsgewijs
overheerst, wordt vooropgezet. In het genoemde geval zijn er dus meer afgerond-blokkige
dan blokkige elementjes.
Het kan gebeuren dat de prismata in eerste instantie uiteenvallen in kleinere prismata,
die dan echter weer blijken te bestaan uit de types II of III. Om dit aan te geven schrijven
we IV/II respectievelijk IV/III.
Wenst men voor zeer gedetailleerd werk ook nog aan te geven of de holoëders regelmatig of onregelmatig zijn, de prismata ruw of vlak enz., dan verdient het aanbeveling de
in het schema vermelde symbolen voor de elementen van lagere orde, volledig te noteren.
Zo betekent B3a/A4a: een ruw prisma, samengesteld uit onregelmatig-afgeronde blokken.
b. De porositeit
Structuurelementen kunnen bevatten (bekeken op de buitenzijde van een element):
1.
2.
3.
4.

Micro-, meso- en macroporiën.
Alleen microporiën en eventueel mesoporiën.
Alleen macroporiën ( + eventueel een zeer gering percentage fijnere poriën).
Geen poriën.

De symbolen voor de porositeit (1—4) worden toegevoegd aan het symbool van het
elementtype, dus b.v. A4b2. Bij samengestelde elementen wordt de porositeit der vlakken
van het element van hogere orde genoteerd. Zo betekent B3aIII3: een ruw prisma samengesteld uit blokkige elementen, op de buitenzijde van het prisma zijn alleen macroporiën
zichtbaar.
Bedraagt de porositeit ca. 15 à 2 5 % van het totaal-volume van een structuurelement,
dan wordt slechts het desbetreffende porositeitscijfer toegevoegd. Bij een hogere porositeit
wordt dit cijfer voorzien van een + teken, bij een lagere porositeit van een — teken, b.v.
2+ of 3—.Bij de sponsstructuren handelen we overeenkomstig: bij een porositeit van 15 a
2 5 % van het totaal-grondvolume wordt alleen het desbetreffende symbool uit het schema
genoteerd, bij hogere respectievelijk lagere porositeit komt hier een + respectievelijk
— teken bij.
Indien de structuurelementen doorboord zijn door wormgangen (wat met name bij
samengestelde prismata, soms bij gestapelde platen het geval kan zijn), dan voegen we aan
de codering van het structuurtype de letter W toe.
c. Huidjes en wortelsporen
Huidjes en wortelsporen kunnen zowel afzonderlijk als tezamen op de structuurelementen voorkomen. De verschillende mogelijkheden zijn in onderstaand schema weergegeven:
Geen huidjes

Huidjes (naar ontstaanswijze)
Inspoeling

Persing

Geen wortelsporen

al

ßl

y\

<51

£

—

Wortelsporen

a2

ßl

yl

62

—

Ç

Micro-erosie Wormen

Uitspoeling
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Ook deze symbolen worden in de codering van de structuurvorm opgenomen. Soms
komen inspoelings- en pershuidjes samen voor (zie bij pershuidjes, § B.2 . d ) . We schrijven
dan a/S1, respectievelijk aß 2. Tenslotte is het nog mogelijk dat een huidje niet het gehele
structuurelement overdekt. Daarom wordt aan de zojuist genoemde codering nog het cijfer
1 toegevoegd voor gedeeltelijk ontwikkelde huidjes, het cijfer 2 voor geheel omhullende
huidjes.
d. De aard der fijne bodemcomponenten inde fijn-macroscopische primaire bouw patronen
Die fijne componenten kunnen zijn: humus ( h ) , klei en/of silt (k) en ijzeroxyden (ij).
Doorgaans is slechts één van deze componenten duidelijk zichtbaar. Zijn echter b.v. zowel
humus als silt te zien, dan geve men dit aan door combinatie van de symbolen, dus in dit
geval: hk.
3. NOTATIE VAN GROOTTEKLASSEN EN STRUCTUURGRADEN
Heeft men bijvoorbeeld hoekige elementen, die variëren in grootte van 2—15 mm, dan
wordt genoteerd: gr. kl. III—V. Bij samengestelde structuren worden de grootteklassen
aangegeven in een breuk, nl.:
grootteklassen v.d. el. v. hogere orde
grootteklassen v.d. el. v. lagere orde
Ook structuurgraden van samengestelde structuren worden als volgt aangegeven:
structuurgraad v.d. el. van hogere orde
structuurgraad v.d. el. van lagere orde
Het kan voorkomen dat grootteklassen of structuurgraden naar de diepte veranderen
in een overigens gelijkblijvend structuurtype. Heeft men bijvoorbeeld het geval, dat samengestelde prismata van 15—60 mm aan de bovenzijde bestaan uit hoekige elementen van
1—4mm, doch dat deze elementen van lagere orde aan de onderzijde b.v. 5—20 mm groot
zijn, dan wordt dit als volgt genoteerd:
II—IV
I—III — > - IV—V
Op soortgelijke wijze wordt verandering van de structuurgraad weergegeven.

IV.ENIGEVOORBEELDENVANMACROSTRUCTUREN
Het is niet goed mogelijk in het kader van deze publikatie van alle onderscheiden
structuurtypes uitvoerig beschreven voorbeelden te geven. Daarom zal worden volstaan
met een vrij klein aantal typische gevallen, waaruit men zich een indruk kan vormen van
de beschrijvingsmethodiek, die bij gedetailleerd onderzoek door ons wordt toegepast.
1. DE PEDOGENE STRUCTUURELEMENTEN
Kruimelstructuur
Deze is in Hfdst. III, § B.2.c reeds uitvoerig behandeld, terwijl een goed voorbeeld
wordt besproken in Hfdst. V, § 2.c (boskruimels).
Kruimelachtige structuren
T y p e A2a: zode van een weideperceel op vrij lichte rivierleem bij de boerderij 't Wullink
onder Steenderen: „Sterk afgeronde elementjes, tussen 5 en 10 mm groot (gr. kl. IV). Ze zijn
opgebouwd uit zwak-veelvlakkig-granulaire elementjes van ca. 0,5-0,7 mm (gr. kl. I). De elementen van hogere orde hebben hierdoor een vrij onrustig, zij het sterk afgerond macroreliëf,
ongeveer als dat van een bloemkool. Plaatselijk is het reliëf echter uitgesproken wild, namelijk
daar, waar zich grotere wortels een weg tussen de elementen van lagere orde hebben gebaand,
waardoor diepe trechters zijn ontstaan. De elementjes van lagere orde hebben geen macroreliëf,
doch wel een tamelijk sterk microreliëf, alsmede sterk afgeronde ribben. Ze bezitten zeer vele
vrij scherp omgrensde gaatjes en poriën van doorgaans 15-25 fi. Tussen de elementjes van lagere
orde holtetjes en grillig verlopende, slechts vaag omgrensde spleetjes van ca. 40-60 JA,. Str. gr.3".
T y p e A2b: zode van een graslandperceel op grofzandige vrij lichte klei, aan de Dwarsdijksche Wetering (tussen Cothen en Werkhoven, Utrecht):
„Vrij sterk afgeronde elementen van ca. 2-10 mm diameter (gr. kl. III-IV). Ze zijn opgebouwd uit zeer kleine granulaire elementjes van niet meer dan 0,3-0,8 mm (gr. kl. I).Tengevolge
van de samengestelde bouw is het macroreliëf der elementen van hogere orde zeer onrustig. Het
reliëf der elementjes van lagere orde is gedeeltelijk zeer gering, ten dele echter vrij ruw; in de
gladde stukken zijn sterk afgeronde ribben aanwezig. Dit is een gevolg van de onvolledige
menging van de klei met het door bodemdieren omhooggebrachte zand uit de ondergrond. De
kleiïge gedeelten van de elementen van lagere orde zijn tamelijk dicht, de zandiger gedeelten
echter zijn matig sterk microporeus (gaatjes van ca. 20-25 fi). Tussen de aggregaatjes liggen
holtetjes en iets kartelig verlopende spleetjes van doorgaans 30 à 50 fi. Str. gr. 2".
T y p e A2c: zavelige zode van een graslandperceel bij de Nachtdijk ten z. van Werkhoven
(Utrecht):
„De elementen, tussen 2 en 5 mm groot (gr. kl. III), zijn opgebouwd uit ronde elementjes
van ca. 0,3-0,7 mm (gr. kl. I) en hebben hierdoor een zeer onrustig, zij het sterk afgerond
macroreliëf. De samenstellende elementjes
hebben een vrij gering microreliëf. Ze zijn slechts
matig microporeus
(ca. 10 gaatjes per mm2) en vrij sterk macroporeus (eveneens ca. 10 gaatjes
2
per mm ). De gaatjes zijn doorgaans slechts zeer vaag omgrensd. Tussen de samenstellende
elementjes grillige holtesvan ca. 0,25-0,75 mm in diameter. Str. gr.3".
Granulaire structuren
T y p e s A3a2 _ en A3ayl: diepploegperceel te Zuidland (Spijkenisse) ca. 5 cm diep:
„Enkelvoudige structuurelemejitjes van 1-2 mm diameter (gr. kl. II). De elementjes zijn
rond, d.w.z. er komen geen platte vlakken of ribjes voor. Ze hebben geen macroreliëf en slechts
een zwak microreliëf. Doorgaans zijn ze alleen matig microporeus (10 à 15% van het totaalvolume). Echter zijn plaatselijk de elementjes potdicht door huidjes welke aan de micro-erosie
zijn toe te schrijven (afgeloogde zandkorrels).Str. gr. 2$".
N.B. Opgemerkt zij, dat in deze laag ook vele regelmatig afgerond-blokkige elementjes van
dezelfde grootte enporositeit voorkomen.

53
T y p e A3b2~:een oude Maasdijk onder Maren, buitentalud, 2-3 cm diepte:
„Een tot enige mm's grote (gr. kl. II + III) sterk humeuze veelvlakkig granulaire structuurelementjes. Het macroreliëf is relatief zeer zwak ontwikkeld. Opvlakkere delen ishet microreliëf
vrijwel nihil, op rondere gedeelten sterk. Alle ribben zijn sterk afgerond. De elementjes zijn vrijwel niet macro- of mesoporeus, echter matig microporeus (ca. 10-15% van het totaal-volume).
Str.gr. 2i".
Blokkige structuren
T y p e A4a: rodoorn onder Winschoten, 20à 25cm diepte (foto 3):
„Enkelvoudige elementen van 1 à 2 mm, sommige tot ca. 3 mm (gr. kl. II-III). Er komen
zowel zeer sterk humeuze, donkere elementjes voor alsrode.
De zwarte elementjes zijn zeer onregelmatig afgerond-blokkig: ze bezitten een sterk
„bergachtig" macroreliëf, terwijl daarnaast vlakke, zelfs schelpvormige gedeelten voorkomen.
Op de „bergachtige" stukken is het microreliëf matig sterk, op de gladdere vrijwel nihil. De
ribben zijn ten dele zeer sterk afgerond en wat grillig verlopend (bergachtige stukken), ten dele
vrij scherp en recht (vlakke stukken). Vele der elementjes maken een enigszins samengestelde
indruk, namelijk doordat er zwak kronkelende, iets afgeronde scheurtjes tot ca. 100 p breedte
voorkomen. De scheurtjes lopen echter
niet door. De macroporositeit is nihil, de mesoporositeit
is zeer laag (ca.20,5-1,5 gaatje per mm2), doch de microporositeit
is matig sterk (ca. 20 microporiën per mm op de reliëfrijke gedeelten, ca. 10per mm2 op de vlakke stukken). Nader gepreciseerd isdezestructuur dusvanhet type A4a2~.Str.gr.2.
De rode elementjes onderscheiden zich van de zwarte door de relatief vrije hoge meso- en
macroporositeit (10 à 15 gaatjes per mm2). Het structuurtype is dus A4al. Str. gr. 2.
Naast bovengenoemde elementen komen er brokken van meer dan 1 cm (gr. kl. V) voor,
die zijn samengesteld uit de beide beschreven structuurtypes (A4aS.Str. gr.2)".
T y p e A5a4: bouwvoor van een graszaadperceel op zware kalkarme Dollardklei onder
Bellingwolde:
„Elementjes van 0,5-1,5 cm (gr. kl. IV-V), met sterk uit- en inspringende gedeelten.
Hierdoor maakt het element enigszins de indruk te zijn opgebouwd uit kleinere fragmenten.
Dit is echter niet het geval. De structuurvlakken zijn tamelijk plat, ten dele zelfs schelpvormig,
d.w.z. het microreliëf is nihil. De ribben zijn doorgaans scherp en verlopen dan iets kartelend,
ten dele zijn ze zelfs messcherp en dan wild gekarteld.
De grondmassa is zeer dicht. Er zijn zeer
weinig (gemiddeld niet meer dan 1 per 10 mm2) scherp omgrensde gangetjes van ruim 100 JX
diameter. Str. gr.2-J".
Prismatische structuren
T y p e Bla: Deze elementen zijn door VEENENBOS (1955) uitvoerig beschreven.
T y p e B2W: Grofzandige oeverwal achter de boerderij 't Katteveld te Werkhoven (Utrecht),
ca. 20-70 cm diepte (foto 10):
„Prismatische elementen van 20 tot 30 cm horizontale diameter (gr. kl. VI) en ca. 35 tot
45 cm hoogte, zeer onduidelijk samengesteld uit over het algemeen ronde granulairen van 0,5
tot ruim 1 cm diameter (gr. kl. IV-V). Hierdoor bezitten zowel de verticale als de horizontale
vlakken een bobbelig macroreliëf. Het ruwe karakter van de vlakken wordt nog versterkt door
het optreden van lage, hoogstens enige cm's hoge heuveltjes. Door de zeer grote afmetingen
van de vlakken zijn ze als geheel echter wel zeer geprononceerd. Ook de ribben zijn duidelijk
ontwikkeld, maar over het algemeen zeer sterk afgerond, plaatselijk echter vrij scherp.
Door het element lopen enige zeer smalle (200 à 250 JX brede), iets kartelige, niet-doorlopende scheurtjes; ze zijn enigszins afgerond. Per 100 cm2 horizontale doorsnede komen 2 à 3 grote
open wormgangen voor en ook enige tientallen kleinere. De elementjes van lagere orde hebben
geen noemenswaardig macroreliëf, echter wel een matig microreliëf. Ze bezitten 3 à 4 gaatjes
van ca. 100^ tot enigehonderden fi per mm2 (typeA3a3~).
De bovenste cm's der elementen van hogere orde bestaan niet uit granulairen, doch uit vrij
dichte afgerond-blokkige elementen van 0,5 tot 1 cm diameter (gr. kl. IV). De structuurgraad
van de elementen van hogere orde is 2$".
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T y p e B3ay2 IV + III + I: Zg. „kom met lens" in weideperceel langs het Oostrumsdijkje
onder Werkhoven (Utrecht); laag juist boven de lens; 50 à 60 cm diep (foto's 11 en 12):
„Prismatische elementen, 6 tot 10 cm horizontale diameter (gr. kl. IV) en tot ca. 14 cm
hoog, samengesteld uit doorgaans prismatische elementen van 2 à 3 cm lengte en 1 à 1,5 cm
breedte (gr. kl. II). Plaatselijk is de verfijning verder voortgeschreden tot blokkige elementjes
van niet meer dan 2 à 3 mm (gr. kl. I-III), terwijl ook een gering aantal ronde granulairen van
dezelfde grootteklasse tezien is.
De elementen van hogere orde hebben een tamelijk onrustig bergachtig reliëf, zij het dat de
vormen vrij sterk zijn afgerond. De prismavlakken zijn echter als geheel duidelijk herkenbaar.
Ook de ribben zijn door de afmetingen der elementen wel duidelijk zichtbaar, doch ze zijn onregelmatig en kartelig. Het microreliëf is over het algemeen gering. De vlakken zijn overdekt
door zeer dunne huidjes, welke ontstaan lijken door verspoeling (micro-erosie).
Tengevolge van het samengestelde karakter van de elementen zijn de vlakken doorsneden
door over het algemeen duidelijk horizontaal en verticaal verlopende, zwak gekartelde, scherp
omgrensde scheurtjes van meestal ca. 100 /n, echter tot 300 à 400 /A. De grond is zeer weinig
microporeus en
ook slechts weinig meso- en macroporeus, namelijk 0 à 5 gaatjes van ca. 50 tot
200 ji,per mm2. Deze gaatjes zijn enigszins afgerond en iets trechtervormig. Plaatselijk komen
tengevolge van de activiteit van wormen holten en gangen tot ca. 3 mm voor. Op de vlakken
der elementen van hogere orde loopt een matig aantal wortelsporen van ca. 100 à 200 fi; deze
zijn doorgaans zeer vaag omgrensd.
De prismatische elementen van lagere orde hebben eveneens een bergachtig reliëf. Het microreliëf is gering, ook in de reliëfrijkste gedeelten. De vlakken welke geen deel uitmaken der
elementen van hogere orde, zijn niet overdekt met huidjes. De porositeit is echter slechts weinig
groter. Hetzelfde geldt voor de blokkige elementjes. De granulairen, die gelegen zijn rondom
degroteholten, zijn overdekt door dunne verspoelingshuidjes. Str.gr. 3/2".
T y p e B3by2III: Schorgrond onder Bath (Zeeland) ca. 50 à 60 cm diep (foto's 13 en 14):
„Prismata van ca. 6 à 9 horizontale diameter (gr. kl. IV), verticaal 8 à 13 cm, samengesteld
uit hoekige elementen van 2 à 4cm diameter (gr. kl.VI).
Het element van hogere orde heeft vrij sterk gepronoceerde vlakken, die zwak golven; de
ribben zijn zeer sterk afgerond, doch zijn door hun lengte zeer duidelijk zichtbaar. Het microrelief is gering. De vlakken zijn overdekt door huidjes, die sterk sloefig zijn; de minerale deeltjes
zijn voor een groot deel schoongespoeld (micro-erosie). De huidjes zijn zeer dicht, dus is de
microporositeit nihil. Ook grotere
gaatjes, voornamelijk tussen 100 en 200 /x diameter, komen
weinig voor, nl. 1per 4 à 5 mm2. Op de vlakken komen duidelijke wortelsporen voor, de meeste
tot ca. 200 /ndiameter, vrij vaag omgrensd; enige zijn echter tot ca. 500 [x breed en zijn scherper
omgrensd.
Tengevolge van het samengestelde karakter zijn de vlakken der elementen van hogere orde
doortrokken door scheuren, die zowel horizontaal, verticaal, als min of meer schuin verlopen.
De scheuren zijn recht tot zeer zwak gekarteld, scherp omgrensd en tot 500 ii breed. Plaatselijk
zeerfijne scheurtjes tussen ca. 50en 100fx.
De elementen van lagere orde zijn regelmatig blokkig, met vlakken die plat zijn tot schelpvormig en met scherpe tot zeer scherpe ribben. Er is vrijwel geen microreliëf. De breukvlakken
blijken namelijk te zijn ontstaan langs wortelgangen, zodat er op deze „binnenvlakken" vrij veel
scherp omgrensde wortelsporen van nog geen 100 tot ca. 300 /xzichtbaar zijn. Ook zijn er scherp
omgrensde gaatjes (3 à 4 per mm2) van ca. 100 tot ruim 300 fx.De binnenvlakken zijn niet overdekt door huidjes. Str.gr.2/3".
T y p e B3b/}2. IV: Laklaag in de afgraving aan de Overeindscheweg, z.w. van Houten
(Utrecht),ca. 60 cmdiep:
„Prismatische elementen van 6 à 7 cm breedte (gr. kl. IV) en 10 à 12 cm lengte, samengesteld uit prismata van 1,5 à 3 cm horizontale diameter (gr. kl. III) en 3 à 4 cm lengte.
De vlakken van het element van hogere orde zijn zeer duidelijk; ze zijn slechts zwak bobbelend, terwijl er een enkel afgerond spitsje van enige mm's hoogte uit het oppervlak omhoogsteekt. De ribben zijn recht en scherp. Er is in het geheel geen microreliëf. De grond is zeer
dicht; alleen sterk verspreid, komt, dikwijls vele mm's uit elkaar, een enkel zeer scherp omgrensd
gaatje van 150 à 200 /xvoor. Plaatselijk komen zeer scherp omgrensde wortelsporen van enige
honderden fx breedte voor; de grond is door de wortels enigszins opgeperst tot walletjes. Op
sommige punten worden verperste wortelsporen in de vorm van zeer kleine losliggende b|fcbeltjes aangetroffen.
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De vlakken van het element van hogere orde zijn doorsneden door rechte, scherp omgrensde
horizontale en verticale scheuren van hoogstens enigehonderden /u breedte.
De binnenvlakken (foto 26) - de vlakken van de elementen van lagere orde die geen
onderdeel van de vlakken van het element van hogere orde vormen - zijn nagenoeg volkomen
plat (geen macro- en2 microreliëf); de ribben zijn recht en messcherp. Zeer scherp omgrensde
gaatjes (3 à 5 per mm ) van ca. 100 tot 200 :u,een enkele van 25 à 50 jx.Een enkele zeer scherp
omgrensde wortelgang tot 200fi breedte. Str.gr.2/3".
T y p e B4a a 21 I 1 -f II 1:Afgraving aan de Lange Weg te Houten (Utrecht), ca. 30 à 40 cm
diepte:
Prismatische elementen van 7 à 10 cm horizontale diameter (gr. kl. IV) en 16 à 19 cm
hoogte; de elementen zijn door enige horizontale scheuren (3 à 4 per element) gesegmenteerd
in brokken die zijn samengesteld uit veelvlakkig-granulaire en onregelmatig-afgeronde blokken.
Het element van hogere orde is zeer ruw, d.w.z. dat de buitenvlakken sterk bergachtig zijn.
Plaatselijk komen hoogteverschillen van enige cm's voor. Door de grotere afmetingen zijn de
horizontale en verticale vlakken van de elementen van hogere orde echter duidelijk herkenbaar.
Hetzelfde geldt voor dezeer sterk kartelende en afgeronde ribben.
De vlakken zijn plaatselijk overdekt door humushuidjes. Er komen enige wortelsporen van
maximaal ca.200,«breedte voor. Deze zijn scherp omgrensd.
De horizontale scheuren zijn nauw, doorgaans minder dan 1mm breed, plaatselijk maximaal
tot ca. 2 mm. De door deze scheuring ontstane vlakken zijn zeer ruw. Verspreid komen in de
segmenten voornamelijk verticaal gerichte, niet-doorlopende, nauwe, grillige scheurtjes voor.
De segmenten zijn opgebouwd uit onderling sterk verbonden veelvlakkige granulairen en
onregelmatige afgeronde blokken van ca. 2 mm tot meer dan
1,5 cm (gr. kl. III-V). Het microreliëf van de elementen van lagere orde is matig. Per mm2 gemiddeld 3 à 4 macroporiën en
tientallen meso- en microporiën. De uitmondingen der poriën zijn sterk afgerond. Str. gr. 2/IJ".
T y p e B4c$2:Afgraving aan de Overeindscheweg, z.w.van Houten (Utrecht) komjuist boven
de laklaag,ca. 40 cmdiep:
„Prismatische elementen van 4 à 6 cm horizontale diameter (gr. kl. III-IV) en 10 à 12 cm
lengte, gesegmenteerd in enige blokken van ca. 3cm hoogte.
De vlakken van het element van hogere orde zijn zwak-bobbelend, namelijk bobbels tot één
cm in doorsnede en enige mm's hoog. Als geheel maken de vlakken echter een tamelijk vlakke
indruk. De ribben zijn sterk kartelend en enigszins afgerond, doch wel zeer duidelijk. De secondaire breukvlakken zijn plat tot enigszins schelpvormig; ze hebben een matig sterk macroreliëf,
namelijk bobbeltjes en kammetjes. Het microreliëf van binnen- en buitenvlakken is nihil. De
grond is overdekt door zeer dichte huidjes en ca. 200 ß brede wortelsporen, welke plaatselijk
zeer scherp zijn, elders vager en enigszins verperst. Per mm2 worden 1 à 2 scherp omgrensde
gaatjes van 150 tot 200 fi diameter aangetroffen, enkele zijn iets kleiner. In de segmenten komen
verspreide niet-doorlopende, enigszins kartelige, scherp omgrensde scheurtjes van ca. 100 (i
voor. Str. gr. 1".
T y p e B5b: Grijze rivierleem te Ottersum 20 à 30cmdiep:
„Elementen die gelijken op 2 piramides, die met de bases alternerend tegen elkaar staan,
1 tot 2,5 cm horizontaal diameter (gr. kl. II-III), 3 tot 3,5 cm lang. De vlakken zijn zeer
sterk ontwikkeld, over het algemeen geheel plat tot schelpvormig, ten dele zwak bergachtig met
kleine, duidelijke kammetjes. De ribben zijn recht (of iets kartelig bij onregelmatige vlakken)
en zwak afgerond. Zwak
microreliëf. De grondmassa is zeer dicht; slechts één gaatje van 60 à
140 (JL per 3 à 4 mm2, plaatselijk zelfs veel grotere stukken zonder gaatjes. De gaatjes zijn scherp
omgrensd. Over de structuurvlakken soms zeer brede wortelsporen (tot 1,75 mm), die scherp
omgrensd zijn en met humus bekleed. Verder slechts verspreid enkele zwak omgrensde wortelspoortjes van ca. 100fi. Str.gr.3".
N.B. Dit structuurtype komt voor in combinatie met even grote zuiver prismatische elementjes, die overigens volkomen ermee overeenstemmen (foto 6). De laatste elementjes zijn dus een
dichtevariant van type B5c.
T y p e B5c3ç: Gemeente Houten:
„Enkelvoudige prismata van 6 à 7 cm horizontale diameter (gr. kl. IV) en 12 a 13cm lengte.
De elementen zijn vijfvlakkig. De vlakken zijn plat: er is vrijwel geen macroreliëf, hoogstens enige zeer kleine flauwe opwelvingen. De ribben zijn recht en tamelijk sterk afgerond.
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Het microreliëf is matig met zeer fijne bubbeltjes en vele ca. 100 tot 150 fi brede, grillig verlopende scherpe kammetjes. Wortelgaatjes, plaatselijk 3 à 4 per mm2, op andere punten veel
minder, van ca. 1mm tot 100 fi, een enkele kleiner dan 100/u. Ze zijn tamelijk scherp omgrensd.
De grondmassa is dicht. Reliëf weinig matig scherp omgrensde wortelsporen tot 200fi diameter.
Str. gr.3".
T y p e B5c/?2: Appelboomgaard aan de Trekweg te Cothen, grofzandige rivierklei, 85120cm:
„Enkelvoudige prismata, die een horizontale diameter hebben van 18tot 22 cm (gr. kl.V-VI)
en verticaal ruim 30 cm lang zijn. Het macroreliëf van de vlakken is zeer zwak „heuvelachtig",
nl. hoofdzakelijk flauwe opwelvingen van 2 tot 3 cm lengte en enige mm's hoogte, waarvan de
kammetjes sterk zijn afgerond. Door hun grote afmetingen maken de vlakken echter een platte
indruk. De ribben zijn afgerond en enigszins kartelig verlopend, doch wel duidelijk als zodanig
te herkennen.
De vlakken hebben ten dele een zwak microreliëf, nl. op de niet sterk verperste gedeelten.
Daar komen scherpe ca. 100 /i brede kamvormige opwelvingen voor, welke zijn veroorzaakt
door worteltjes. Plaatselijk echter is het oppervlak bezaaid met bobbeltjes, die niet meer dan
1 à 2 mm breed en slechts ca. 1 mm hoog zijn. Dit zijn de resten van sterk verperste wortelsporen. Op de verperste
gedeelten vindt men doorgaans vrijwel geen gaatjes, op niet-verperste
stukken 1 à 2 per mm2. De gaatjes zijn scherp omgrensd en ca. 100 tot 400 fi in diameter.
Str. gr.3".
T y p e B6:Zwaar inundatieslib indepolder Kruiningen, 0-2cm (foto 18):
„Slempkorstje van niet meer dan 0,25 mm, waaronder de grond bestaat uit ca. 1,5 tot 2 cm
lange, doorgaans verticale „snoertjes" van schijfvormige of prismatische elementjes. De schijfjes
zijn 200 à 400 /xdik, 1tot 2,5 mm breed en 1à 5 mm lang (gr. kl. I). De prismatische hebben
een diameter van 1à 2,5 mm en een lengte van 2 à 5 mm (gr. kl. I).De snoeren zijn gescheiden
door spleten van 70 tot ca. 400 /x breedte. De elementen hebben platte tot schelpvormige vlakken
en zijn zeerdicht. Str. gr. 1".
Platige structuren
T y p e C21~:Loessleemdek op kleefaarde op de Ubachsberg (Zuid-Limburg), 15-25 cm diep.
„Een ca. 10 cm dikke stapel platen van 1 tot 4 mm dikte (gr. kl. II-III). De platen zijn
samengesteld uit hoekige elementjes, die onderling slechts zeer zwak gebonden zijn.
De elementjes van lagere orde zijn onregelmatig afgerond-blokkig of onregelmatig blokkig.
De eerste hebben op de „bergachtige" gedeelten een vrij sterk microreliëf, namelijk vele
bobbeltjes tot ca. 0,25 mm diameter. De vlakkere delen hebben een matig microreliëf. De
ribben zijn grotendeels sterk afgerond, doch plaatselijk iets scherper. Ze verlopen tamelijk recht.
De microporositeit is zeer2 matig, namelijk gemiddeld niet meer dan 10 microporiën per mm2.
Mesoporiën 7 à 8 per mm . Verder enkele macroporiën. De uitmondingen der poriën zijn sterk
afgerond.
De blokkige elementjes hebben veel minder microreliëf, namelijk platte tot schelpvormige
breukvlakken. De ribben zijn recht en scherp. De porositeit is gering. Str. gr. 1/2".
T y p e C33~: Ploegzool in een afgraving westelijk van Culemborg, grofzandige klei (foto's
21en22):
„Circa 8 cm dikke, onderling sterk gebonden, gestapelde platen van ca. 2 mm dikte (gr. kl.
II-III). De platen hebben een zwak-bobbelend oppervlak en bezitten een matig microreliëf. De
platen zijn weinig macroporeus, nl. 4 à 6 poriën van ca. 150 tot 300 fx diameter per cm2. Str.
gr. 2 / H " .
T y p e C34: Grondbergplaats in het Wijkerbroek ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal,
enigecm'szware klei oplosgrof zand (foto 19):
„Enige cm's dikke stapel onderling vrijwel niet verbonden plaatjes van 1 à 5 mm dikte
(gr kl. II-III) en 2 à 4cm lengte.De platen zijn vlak metplaatselijk een enkel kammetje van enige
honderden /xhoogte. Er is geen microreliëf. De ribben zijn zeer flauw kartelend en messcherp.
Enkele gaatjes van ca. 40 /x diameter, en enkele flauw zichtbare wortelsporen van 35 à 40/x
breedte. Str.gr. 1/3".
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T y p e C4b: Slempige akker op oude grofzandige oeverwal ten westen van de Theresia
Hoeve (Werkhoven, Utrecht),0tot 2cm diepte:
„Platige, iets holle elementen van 1,5 tot 2 cm dikte (gr. kl. V) en 3 tot 7 cm lengte, opgebouwd uit ca. 0,5 tot enige mm's dikke laagjes, die afwisselend bestaan uit voornamelijk dichte
zware klei,humus en grof zand. Str. gr.3".
T y p e C5: Uiterwaardenslib bij het Opheusdense Veer, na regen (foto's 7, 8 en 47):
„Vijf- tot zeshoekige zwak-holle platige elementen van 1 tot 15 cm dikte (gr. kl. V) en
maximaal 6 x 10 cm lengte. De bovenste halve cm van de platen bestaat uit verslempt materiaal, d.w.z. een zeer dichte „structuurloze" grondmassa. Het oppervlak heeft een hobbelig
reliëf, namelijk vele kleine kuiltjes die veroorzaakt zijn door regendruppels.
Het onderste gedeelte van de platen is sterk macroporeus, namelijk vele 2 tot 3 mm brede
holten, die onderling verbonden zijn. Het volume van deze holten is wel 30 tot 40% van het
totaal-volume. Ten gevolge van micro-erosie hebben de holten zeer dichte wanden. De tussenliggende grondmassa isechter ook weinig poreus.Str. gr.3".
2. DE GEËRFDE STRUCTUURELEMENTEN
Na het voorgaande kunnen we bij deze structuren met slechts enkele voorbeelden
volstaan, nl.:
T y p e D2: Zware gestuwde preglaciale leem op ca. 3,5 m diepte in een afgraving aan de
Diepe SteegteDe Steeg (foto 41):
„Doorgaans driezijdige piramides met ribben van ca. 20-50 cm. De vlakken zijn vrijwel
plat; ze vertonen slechts een zeer flauwe zwakke golving. De ribben zijn kaarsrecht en enigszins
afgerond.
De elementen zijn overdekt door donkerbruine huidjes; de porositeit is nihil. Str. gr. 2-3".
T y p e D4a a : Loessprofiel in zandgroeve bij de Oude Arnhemse Weg (Middachter Bossen).
B-horizont op ca. 30tot 60cm diepte:
„Blokkige elementjes van 1tot 1,5 cm grootte (gr. kl.V), opgebouwd uit 0,5 tot 1mm dikke
plaatjes (gr. kl. I). De blokkige elementjes zijn regelmatig; het microreliëf is matig. De vlakken
zijn overdekt door roze ijzeroxyde-huidjes. De porositeit is gering. De plaatjes zijn homogeen
van samenstelling en slechts microporeus. Str.gr. 2/l£".
T y p e D5a: Inundatieslib in de polder Kruiningen, 10-20 cm diep (foto's 42 en 43):
„Prismatische elementjes van ruim 1 cm horizontale diameter (gr. kl. II) en 1,5 tot 2,5 cm
lengte, opgebouwd uit enige honderden /ntot ca. 1 mm dikke laagjes (gr. kl. I) van afwisselend
kleirijker en kleiarmer siltig materiaal. De elementjes zijn doorgaans enigszins scheef. De oppervlakken van de prismata zijn vrijwel glad, met evenwel een aantal fijne, niet meer dan enige
honderden p hoge, rechte kammetjes. De ribben zijn messcherp tot zwak afgerond. De grondmassa is zeer fijn-poreus, wat blijkt uit het matige microreliëf. Plaatselijk zeer nauwe rechte
scheurtjes tussen de samenstellende laagjes. Str.gr. 1à2".
T y p e D5b: Inundatieslib in de polder Kruiningen; 0-10 cm diepte (foto 44):
„Afgeplatte polygonen, 6 tot 7-hoekig, ca. 25 tot 35 cm diameter, ca. 10 cm dik. Ze zijn opgebouwd uit afwisselend kleirijkere en kleiarmere siltlaagjes van 1tot enkele mm's dikte (gr. kl.
I-II). Het bovenste deel van de elementen is zeer dicht en glad verslempt. De zijvlakken en het
benedenvlak zijn ruw. De grondmassa is zeer fijn-poreus; tevens zijn er zeer veel gaatjes (10 tot
20 per cm2) van ca. 200 tot 500 fi diameter. Er komen vrij veel nauwe rechte scheurtjes tussen
de samenstellende laagjes voor. Str. gr.vandepolygonen is3".
3. MACROSTRUCTUREN ZONDER STRUCTUURELEMENTEN
Collapsstructuren
T y p e Ela: Hiervoor zij verwezen naar onder andere de beschrijving van de slempkorst van
typeC5.
T y p e Elb: Eenvoorbeeld hiervan isdeopbouwvantypeC4b.
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T y p e E2: Diepploegperceel te Zuidland (Spijkenisse), enige mm's dikke slempkorst (foto's
48en49):
„Zeer dunne korst, die sterk hobbelig is, namelijk hoogteverschillen tot 8 mm. Een deel van
de oorspronkelijke structuurelementen is nog aanwezig, zij het dat ze enigszins afgerond zijn.
Elementen zijn 1tot 2,5 mm groot (gr. kl.II-III). Het microreliëf van de korst is gering, namelijk
wel een zwakke bobbeling, doch deze wordt veroorzaakt door schoongespoelde zandkorreltjes:
demassa die er tussen ligt,iszeer dicht en glad.
Fijn-macroscopische primaire bouwpatronen
Deze worden uitvoerig behandeld in Hoofdstuk VI.
Gatenstructuren
T y p e Glal _ :Afgraving westelijk van Culemborg, ca. 1,25-1,50 m diep (foto 52):
„Structuurloze grondmassa, waarin vele onderling verbonden holten van ca. 200 fi tot 7 mm.
Het volume van deze holten is ca. 10%. De grootste holten zijn wel veroorzaakt door wormen;
er komen namelijk veel bolvormige wormuitwerpselen tot 2 mm diameter in voor. Deze hebben
een duidelijk bobbelend reliëf. De wanden van deze gangen zijn bekleed met een lichtgrijze,
dichte, kleiïge mantel. De fijnere gangetjes (doorgaans kleiner dan 1,5 mm) zijn vermoedelijk
veroorzaakt door wortels. Ze zijn zeer glad en bekleed met huidjes die een gevolg zijn van
mechanische verspoeling (afgespoelde zandkorrels). Verspreid komt een aantal niet-doorlopende zwak-golvende scheurtjes tot ca. 200 fi breedte voor. Ook de oppervlakken hiervan zijn
verdicht door micro-erosie. De grondmassa zelve is matig microporeus, doch doordat alle
grotere holten met dichte wandjes bekleed zijn, wordt deze porositeit niet meegerekend bij de
classificatie van het structuurtype".
T y p e G l b + : Oude cultuurgrond te Eist, ca. 80-100 cm diepte (foto 53):
„Structuurloze grondmassa, waarin vele macroporiën tot ca. 1mm diameter; de meeste zijn
echter tussen 100 en 150/u in diameter. Ze nemen in totaal 5 tot 10% van het grondvolume in.
De grotere gangetjes zijn op breuk vrij scherp omgrensd, de kleinere minder sterk. De wandjes
van deze gangen zijn slechts weinigverdicht, en zijn matig meso-en microporeus. De grondmassa
is sterk micro- en mesoporeus, in totaal ca. 20% van het grondvolume. De kunstmatige breuk
van de grond iszeer ruw en hobbelig".
De types Glc en G2 behoeven geen nadere toelichting, hetgeen ook gezegd kan worden
van de gangenstructuur, de geërfde macrobouwpatronen en de enkel-korrelstructuren.

V. DE INDELING VAN DE MICROSTRUCTUREN
VAN HOGERE ZANDGRONDEN ONDER BOS EN HEIDE
IN NEDERLAND
1. INLEIDING
Een zandgrond valt bij lossteken al naar zijn aggregatietoestand uiteen in losse zandkorrels, een mengsel van zand en micro-aggregaatjes (d.w.z. aggregaatjes van hoogstens
enige honderden p grootte), of in brokjes van meestal niet meer dan enige em's. Die
brokjes zijn doorgaans van een kruimelachtig, granulair of afgerond-blokkig type, reden
waarom men zou veronderstellen, dat ze identiek zijn aan structuurelementjes, zoals ze in
sommige karteervelden ook beschreven werden (BURINGH, 1954). Wij menen echter, dat
deze opvatting voor de meeste gevallen niet juist is en dit om verschillende redenen.
In de eerste plaats is er dikwijls een zeer grote variatie in vorm en afmetingen van de
verschillende brokjes waarin een horizont uiteenvalt. De ervaring in andere grondsoorten
heeft echter geleerd, dat structuurelementen in een bepaalde horizont meestal alle behoren
tot eenzelfde type of bestaan uit een mengsel van 2 types, die tevens slechts matig in
grootte variëren.
Tevens kunnen de brokjes meestal in iedere willekeurige richting verder gebroken worden zonder dat er een verschil kan worden geconstateerd tussen de kunstmatige breukvlakjes en de „natuurlijke" vlakken van de brokjes. Deze verkleining, waarbij men allerlei
elementtypes kan „maken", kan vrijwel onbeperkt worden voortgezet.
Daar ook het slijpplaatjesonderzoek in deze gevallen geen aanwijzingen oplevert voor
het bestaan van structuurelementen, menen wij te kunnen stellen dat die brokjes over het
algemeen geen structuurelementen zijn. Een goede ondersteuning voor deze opvatting
vormt het rapport van de Amerikaanse soil-correlator SMITH over zijn studiereis door
West-Europa (1952). In de daarin gegeven profielbeschrijvingen van onze zandgronden
worden, op een enkele uitzondering na („very weak crumb structure"), geen structuurelementen genoemd, dit in tegenstelling tot de beschrijvingen van profielen in andere
grondsoorten.
De consequentie van het bovenstaande is, dat vele profielhorizonten van de zandgronden opgevat dienen te worden als één groot aggregaat, de brokjes als kunstmatige fragmenten hiervan ( § 4 ) . Dit betekent echter niet, dat men deze zandstructuren dan gedetailleerd
zou kunnen determineren met behulp van de in Hfdst. IV behandelde indeling van de
macrostructuren zonder structuurelementen. Wel zijn in een aantal gevallen gatenstructuren of fijn-macroscopische bouwpatronen zichtbaar, doch men zou meestal de structuren
moeten karakteriseren als „structuurloos", ten gevolge van de geringe afmetingen van de
samenstellende componenten. Ook een indeling naar de aard der breukvlakken bij loepvergroting kan slechts globaal zijn. Het grote aantal bodemtypen, dat tegenwoordig om
landbouwkundige zowel als pedogenetische redenen in de zandgronden wordt onderscheiden, vraagt echter juist een zeer verfijnde classificatie van hun structuren.
De oplossing van het probleem is slechts te vinden door de studie van de microstructuren. Het is gebleken dat op deze wijze belangrijke verschillen kunnen worden geconstateerd in macroscopisch gelijke horizonten. Daar ook de mengsels van los zand en microaggregaatjes uiteraard slechts microscopisch kunnen worden gekarakteriseerd en de voorkomende macrostructuurtypes karakteristieke micromorfologische verschillen bezitten,
moet de gedetailleerde indeling van de zandstructuren voornamelijk op de microstructuren
gebaseerd worden.
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De praktische bezwaren hieraan verbonden zijn niet te groot. Gebleken is, dat een bevredigend schema opgebouwd kon worden op basis van ± 50 X lineaire vergroting. Hierdoor is het mogelijk de onderscheiden types in het veld te herkennen met behulp van een
zakmicroscoopje. Voor een juiste toepassing van de in § 3 te behandelen structuurindeling
verdient het echter aanbeveling eerst enige ervaring te verkrijgen door de verschillende
types te bestuderen met een sterk vergrotend binoculair.
Daar tot op heden alleen dehogere zandgronden onder bosen heide systematisch micromorfologisch zijn onderzocht, heeft het nu volgende slechts op die gronden betrekking. Het
staat echter wel vast dat ook voor de overige zandgronden soortgelijke indelingen van de
microstructuur kunnen worden ontworpen.

2. DE BODEMBESTANDDELEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DE
STRUCTUURINDELING
Voor de structuurindeling dienen de componenten van de zandgronden in drie groepen
te worden verdeeld, namelijk de zandkorrels, de matrix en de humus.
a. De zandkorrels
Deze zijn speciaal van belang indien ze elkaar raken, hetzij al dan niet verbonden door
bruggetjes van andere componenten. Ze vormen dan het bodemskelet. Immers, de grond
heeft dan een zekere porositeit, voor zover althans de overige componenten de poriën tussen de zandkorrels niet geheel opvullen, hetgeen betrekkelijk weinig voorkomt. Die porositeit wordt bepaald door de pakking van het zand. In de praktijk blijkt die in vrij homogene
geaëreerde zanden meestal half-open, soms echter dicht. Onder de dichte pakking verstaan
we de romboëdrische pakking (VAN SCHUYLENBORGH, 1947), dus die, waarbij de zandkorrels goed ineen sluiten, onder de half-open alle pakkingen die van de dichte afwijken. Het
half-open type ismoeilijk nader te omschrijven; de zandkorrels liggen schots en scheef door
elkaar, waardoor de poriëngrootte sterk varieert. Ofschoon men meestal geen spoor van
humus kan vinden, lijkt deze pakking toch wel een gevolg van door wortels uitgeoefende
druk. Het poriënvolume van de half-open pakking ligt meestal tussen de 45 en 50% (naar
gegevens van SCHELLING). Komt er naast grover zand veel fijner zand voor, dan zijn de
poriën tussen de grovere korrels dikwijls dicht opgevuld, m.a.w. hier leidt dus de textuur
tot een dichte pakking.
Verder zijn de zandkorrels van grote betekenis als oppervlakken waarop verschillende
colloïdale stoffen neerslaan en ook verschillende humusvormen kunnen vastkitten. Hierdoor wordt het bodemskelet verstevigd en voor instorten behoed, terwijl het fijne bodemmateriaal uiteengehouden wordt (DOMINGO, 1940).
b. De matrix
Het totaal van kit- en vulstoffen met uitzondering van de niet-disperse humusvormen
(zie c), wordt samengevat onder de term m a t r i x . Immers, volgens Webster's Collegiate
Dictionary betekent matrix o.a.: „the material in -which any metal, fossil, pebble, crystal
or gem is inbedded". Deze definitie wordt door ons zeer ruim opgevat, nl. dat ook kleine
stipjes kitstoffen, die op de zandkorrels zijn vastgekleefd, nog alsmatrixworden beschouwd.
De voornaamste componenten die er onder gerekend kunnen worden, zijn klei, sloef,
disperse humus, ijzeroxyden, daarnaast o.a. nog hars en vermoedelijk kiezelzuurgelen en
Al-hydroxyde. De meeste van die componenten zijn duidelijk visueel herkenbaar. Klei is
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bij de gebruikte vergroting (50Xlineair) eenondoorzichtige zachtglanzende stof met een
grijzige totbruingele kleur, afhankelijk van bijmengingen van humus respectievelijk ijzeroxyden. Sloef ziet er uit als fijn gruis („poedersuiker"); disperse humus valt op door de
meestal zwarte, soms zeer donkerbruine kleur; de ijzeroxyden zijn oranje tot rood. De
zogenaamde fragipans hebben eenglasachtige matrix (alof niet doorschijnend, afhankelijk
van de bijmengingen), dievermoedelijk bestaat uitAl-hydroxyde of kiezelzuurgelen. Onder dennen komt inwortelvlekken wel eens hars voor alshoningkleurige doorzichtige bruggetjes tussen dezandkorrels.
Uiteraard komen de verschillende componenten dikwijls gecombineerd voor, waarbij
het meestal niet mogelijk isze alle te herkennen. Zo overdekt bijvoorbeeld de humuskleur
die van ijzerverbindingen. Wordt danook inhetvervolg gesproken van humus, ijzeroxyden,
klei e t c , dan wordt hiermede, indien niet anders wordt vermeld, bedoeld, dat alleen de
genoemde component duidelijk kanworden herkend.
De wijze waarop de matrix in de grond is gerangschikt, is uiteraard voor de bodemstructuur zeer belangrijk.
c. De humus
In de bosbouw verstaat men onder humus alle materiaal, dat onder invloed van
chemische en/of biologische processen uitvers plantaardig endierlijk afval ontstaat. Hieronder rekent men dus zowel het nagenoeg onveranderde, slechts enigszins donker verkleurde strooisel alsdezg. disperse humus. Tussen deze beide uitersten kaneengroot aantal types worden onderscheiden. In navolging van MÜLLER (1879) worden de h u m u s v o r m e n genoemd.
De verschillende humusvormen hebben een zeer belangrijke invloed ep de structuur
van de zandgronden en vormen in sommige gevallen zelfs geheel alleen belangrijke structuureenheden. Zezullen danookopdevolgende bladzijden uitvoerig worden behandeld.
In denomenclatuur en indeling kunnen 2 grote groepen worden onderscheiden, namelijk de Duits-Oostenrijkse (HARTMANN, 1 9 5 1 ; K U B I Ë N A , 1953) en de Amerikaanse (WILDE,

1946; HOOVER en LUNT, 1952). Beide zijn echter gegrondvest op het baanbrekende werk
van MÜLLER. Wij geven de voorkeur aan de indeling van KUBIËNA en HARTMANN, daar

deze berust opmicroscopische studies, waarvan deresultaten voor eengroot deel overeenstemmen meteigen waarnemingen.
Alle typen in de hogere zandgronden behoren tot de zg. t e r r e s t r i s c h e of l a n d h u m u s v o r m e n , achtereenvolgens worden onderscheiden:
1. R u w e h u m u s . Samen metdedisperse humus isdeze wel demeest ongunstige vorm.
Het iseentypische zure oppervlaktevorming opdroge, zeer arme gronden. Hij bestaat uit
plantendelen, welke niet of vrijwel niet door de kleine bodemdieren zijn aangetast, d.w.z.
er ispraktisch geen vraat en dientengevolge weinig mechanische verkleining. De celstructuren zijn veelal nogduidelijk, echter zijn de lignine-arme weefsels vaak opgelost tengevolge vande activiteit van schimmels, waardoor lege holten ontstaan (foto's 58 en59).
HARTMANN (1951) spreekt indat geval vanPilzhumus. Deplantendelen zijn vaak donker
gekleurd door de ophoping vanhumuszuren in de celwanden.
Het woord ruwe humus iseen letterlijke vertaling vanhetDuitse Rohhumus. Ofschoon
de aanduiding „ruw" niet erg geslaagd lijkt, hebben wij na langdurige overweging toch
gemeend, dater taalkundig geen bezwaar bestaat, indien menslechts inhetooghoudt dat
ruw onder andere betekent: niet afgewerkt.
Een variant van de ruwe humus is de zogenaamde Auflagetorf, welke men speciaal
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in dennenbossen, maar ook wel onder andere houtsoorten aantreft. Hierbij zijn de plantendelen op de raakpunten door donkerbruine tot zwarte disperse humusstoffen verkit, waardoor als het ware een vilt van dennennaalden ontstaat. Een goede Nederlandse term voor
deze humusvorm lijkt ons dan ook: viltige ruwe humus.
Is de afbraak van het organische materiaal zeer ver voortgeschreden, dan blijven tenslotte slechts zwarte stukjes linine (WITTICH, 1952) van enige honderden ti lengte over:
de ligninehumus.
2. M o d e r . Dit Duitse woord betekent verrotting, vermolming, stof molm. Men zou
dan ook de term molm kunnen gebruiken. Toch lijkt ons dit niet juist, omdat molm betrekking heeft op de afbraakprodukten van hout in de meest ruime zin van het woord, terwijl
uit de onderzoekingen van KUBIËNA is gebleken, dat onder moder wordt verstaan organische stof die geheel of grotendeels bestaat uit excrementen van kleine bodemdiertjes,
onafhankelijk of deze is gevormd uit bladstrooisel of uit hout. Het lijkt ons dan ook niet
goed mogelijk de term door een goed Nederlands woord te vervangen. Daarom hebben wij
deze term zonder hoofdletter overgenomen.
Indien de milieuomstandigheden, dat wil zeggen vocht, temperatuur en chemische rijkdom van de grond (WITTICH, 1952), gunstig zijn, bevindt zich in de grond een levensgemeenschap, die de verse organische stof verwerkt. Naast bacteriën en actinomyceten
spelen verschillende diergroepen hierbij een belangrijke rol. Het zijn niet zo zeer de grotere
dieren, zoals de vogels en zoogdieren, die voor de humusvorming belangrijk zijn. Al zijn er
onder de laatste groep soorten (o.a. konijnen, vossen, mollen en muizen), die door hun
graafactiviteit wel indirecte invloed op de verwerking van de organische stof hebben, doordat zij de aëratie in de bodem verhogen en de organische stof door de grond mengen, vele
kleinere diersoorten, zoals o.a. regenwormen, diverse insecten, myriapoden en mijten, zijn
echter van directe betekenis.
Meestal — steeds wanneer de omstandigheden voor regenwormen ongunstig zijn (zie
bij muil) — ontstaat op deze wijze moder: een mengsel van fijngebeten plantenresten,
waarin vaak de celstructuren nog min of meer duidelijk te herkennen zijn, en uitwerpselen
(zogenaamde koprogene delen), speciaal van oribatiden (mijten), collembolen (springstaarten) en myriapoden (miljoenpoten), isopoden (pissebedden), vliegenlarven en enchytraeën potwormen. Mijten en springstaarten worden tezamen wel micro-arthropoden
genoemd.
Bijzonderheden over deze organismen worden o.a. gegeven door FOURMAN (1936,
1938), FRANZ (1950) en KÜHNELT (1950). Voor Nederlandse omstandigheden kunnen
onder anderen genoemd worden FRANSEN (1942, 1943), NOORDAM en VAN DER VAARTDE VLIEGER (1943) en VAN DER DRIFT (1949, 1950).
De vraat der dieren is behalve door mechanische verkleining ook direct waar te nemen
door de perforatie en uitholling der plantendelen de zogenaamde zeef- en holtevraat (Gitterfrasz en Kavernenfrasz; HARTMANN, 1951) en het voorkomen van koprogene deeltjes
in de aldus ontstane holten (foto 60). In de moder zijn ook altijd fijne minerale deeltjes
aanwezig.
KUBIËNA (1953) onderscheidt Grobmoder, waarin relatief nog zeer veel plantenresten
voorkomen, en Feinmoder, welke weinig of vrijwel geen plantenresten bevat. De eerste
vormt een overgang naar de ruwe humus. Men zou deze beide termen kunnen vertalen als
grove respectievelijk fijne moder, doch hierbij wordt wellicht gedacht aan de afmetingen
van de koprogene elementen, zodat het juister lijkt te spreken van respectievelijk ruwe
moder en moder.
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Deze laatste vorm blijkt naar de grootte van de koprogene deeltjes nader onderscheiden
te kunnen worden in grote en kleine moder. Meestal zijn, althans in Nederland, de
koprogene deeltjes ca. 25 ^ in diameter, hoogstens ca. 60«. Deze deeltjes zijn bolrond of
enigszins ellipsoïdisch en schijnen geproduceerd te worden door mijten en springstaarten
(foto 60). Hiernaast komen echter cilindrische deeltjes voor, ca. 150—300 fi lang, soms
zelfs tot 600 fi, die uitwerpselen van o.a. miljoenpoten en vliegenlarven zijn: de grote
moder (foto 61).
De grote-moderdeeltjes liggen nagenoeg altijd los van elkaar, de kleine-moderdeeltjes
daarentegen kunnen zowel los liggen als min of meer sterk onderling zijn geaggregeerd
in ca. 150—200 ^ grote groepjes van een druiventrosachtige tot bloemkoolvormige habitus. Zulke kleine aggregaatjes noemt FREI (1950) micro-aggregaten. Naar de mate van
samenballing en verslemping van de groepjes onderscheiden we 3 types, namelijk respectievelijk losse en dichte modertrosjes en zwak moderachtige aggregaatjes, in welke laatste
het oorspronkelijke moderkarakter nog slechts flauw kan worden teruggevonden (foto's
62, 63,64, 65 en 66).
Hiernaast komt in sommige wortelvilten nog een variant van het zwak moderachtige
type voor in de vorm van platige structuurelementjes die ca. i mm dik en één tot enige
mm's breed zijn. Die elementjes bevatten doorgaans een geringe hoeveelheid losliggende
zandkorrels (foto 67).
De reeds genoemde ruwe moder blijkt te bestaan uit een mengsel van vrijwel onverteerde plantenresten en de micro-aggregaatjes.
3. M u i l a c h t i g e m o d e r (Mulartiger Moder, KUBIËNA, 1953; Gliederfüszer- of Insekten-Mull, HARTMANN, 1951). Dit is een humusvorm, die verwant is aan de moder. Hij
bestaat nl. uit moder en fijne minerale deeltjes, welke onderling vrij sterk gebonden zijn,
doch welke binding lang niet zo sterk is als die tussen humus en klei in de muil (zie 4 ) .
Er ontstaan op deze wijze echter wel structuurelementjes: kruimels of kruimelachtige
elementjes.
Volgens KUBIËNA (1953) komt de vorm voor in die gronden, waar de chemische verwering en de kleivorming nog niet zo ver zijn voortgeschreden dat echte muil kan ontstaan.
De typische humuskruimel is opgebouwd uit kleine-modertrosjes welke onderling verbonden zijn door bruggetjes van plantenresten en kleine-moderdeeltjes. Verspreid tussen
de humusballetjes liggen kleine minerale deeltjes (foto 68). De kruimelachtige elementjes
zijn samengesteld uit een aantal onderling verkitte grote-moderdeeltjes, die meestal min of
meer gedeformeerd zijn (foto 69).
4. M u i l . In rijke, lemige gronden, waarin de omstandigheden voor de regenwormen
gunstig zijn, komt de humus in een zeer speciale vorm voor, nl. in het zg. klei-humuscomplex of muil (foto 70). Deze bestaat uit de uitwerpselen van regenwormen. De binding
tussen klei en humus is hierbij zeer vast; de laatste is dusdanig fijn verdeeld, dat over het
algemeen van het organisch materiaal slechts weinig meer kan worden waargenomen; de
hoofdmassa van de humus „wordt als een verfstof door de klei vastgehouden" (KUBIËNA,
1953). De grond heeft dientengevolge, ook bij sterkere vergroting, een egale, min of meer
donkere kleur. De wormexcrementen zijn ellips-tot bolvormig, het oppervlak is vaak zwak
bobbelend, terwijl de porositeit vrij groot kan zijn. De oorspronkelijke vorm van de excrementjes blijft zeer lang gehandhaafd door hun grote stabiliteit.
In geval men twijfelt te doen te hebben met mull of met muilachtige moder is, behalve
de minder sterke binding tussen humus en minerale delen in het tweede geval,het optredend
verschil bij gloeien een goed kenmerk. Van mullachtige moder zal, doordat hij betrekkelijk
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weinig klei bevat, vrijwel alleen as overblijven of een instabiel geraamte van het oorspronkelijk materiaal; muli daarentegen bestaat na het gloeien uit harde stukjes (HARTMANN,
1951).
Bij het onderzoek van de hogere zandgronden werd weinig muil gevonden ( § 5 ) . Dit
komt vermoedelijk doordat die gronden over het algemeen te „mager" en te droog zijn.
5. D i s p e r s e h u m u s . Dit zijn de in de bovengrond van de armere profielen vrijgekomen colloïdale humusstoffen, welke op zekere diepte weer worden afgezet, dat wil
zeggen neerslaan op de zandkorrels, waardoor humushuidjes ontstaan en waarbij eventueel
de gehele ruimte tussen de zandkorrels wordt opgevuld (foto's 71,72 en 73). De accumulatie van de disperse humus kan uiteindelijk zelfs leiden tot de vorming van ± i mm dikke
en tot enige cm's lange plaatjes, waarin praktisch geen zandkorrels voorkomen.
Het zal duidelijk zijn dat de vormenrijkdom van de humus in de hogere zandgronden
wel zeer groot is. Daar de kennis hiervan zowel voor de bestudering van de bodemstructuren als voor de studie van de bodemvorming ( § 5 ) onontbeerlijk blijkt, is het bovenstaande in het volgende schema samengevat (fig. 3).
Fig. 3. Humusvormenvandehogerezandgronden onderbosenheide.
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Fig. 3. Humus forms of higher sandy soils underlying forest and heath.

hvl
hvla
hvlb

Donker verkleurde plantendelen, welke niet of vrijwel niet door de bodemfauna
zijn aangetast.
Ruwe humus; celstructuren van de plantendelen kunnen duidelijk worden herkend, de
plantendelen liggen losvan elkaar.
Viltige ruwe humus (Auflagetorf); onderscheidt zich van hvla, doordat de plantendelen op de raakpunten verkit zijn.
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hvlc

Lignine humus; ca. 100 tot enige honderden pigrote zeer donker gekleurde ligninebrokjes, waaraan geen celstructuren kunnen worden herkend.

hv2

Ruwe moder; mengsel van onverteerde plantendelen en voornamelijk humusmicro-aggregaatjes.

hv2a
hv2b

De micro-aggregaatjes zijn van het type hv3c.
De micro-aggregaatjes zijn van het typehv4a of hv4b.

hv3

Losliggende of onderling slechts zeer zwak gebonden ronde tot cilindrische uitwerpselen van bodemdieren.

hv3a

Grote moder; cilindrische uitwerpselen van doorgaans 150-300 /u lengte, soms tot
600pi, losvan elkaar gelegen.
Kleine moder; ronde tot ellipsvormige uitwerpselen van meestal ca. 25JU, soms tot
50 à 60 JU, losvan elkaar gelegen.
Open modertrosjes; de kleine-moderdeeltjess zijn verenigd in micro-aggregaatjes van
ca. 150-200 fi grootte, die gelijken op los gebouwde druiventrosjes.

hv3b
hv3c
hv4

De kleine-moderdeeltjes zijn verenigd in min of meer verslempte micro-aggregaatjes van ca. 150—200 ju grootte, soms (hv4c) in elementjes van enige ram's.

hv4a
hv4b

Dichte modertrosjes; de micro-aggregaatjes gelijken op dichte druiventrosjes.
Zwak moderachtige humus; de micro-aggregaatjes zijn zeer compact, enigszins bloemkoolvormig. Het oorspronkelijke moderkarakter kan slechts worden herkend aan het
verspreid voorkomen van ca. 25 /u grote ronde „wratjes" op de oppervlakte van de
aggregaatjes.
Zwak moderachtige humusplaatjes; dichte platige structuurelementjes van ca. i mm
dikte en 1tot enige mm's lengte, bestaande uit humus waarin hoogstens een zeer geringehoeveelheid verspreid liggende zandkorrels voorkomt. Als bij hv4b is aan het oppervlak het oorspronkelijke moderkarakter te zien.

hv4c

hv5

Muilachtige moder; enige mm's grote structuurelementen, opgebouwd uit voornamelijk groepjes kleine moder of uit grote moder.

hv5a

Humuskruimels; trosachtige humus-microaggregaatjes, 150-200 fi groot, onderling
verbonden door plantenresten en afzonderlijke kleine-moderdeeltjes.
Kruimelachtige elementjes; onderling verkitte en eventueel enigszins gedeformeerde
grote-moderdeeltjes.

hv5b
hv6

Muil; donkergekleurd, min of meer cilindrische tot ronde, enige mm's grote elementjes, waarvan het oppervlak vaak zwak bobbelend is en die vrij sterk poreus
kunnen zijn. Ze bestaan voor een zeer groot deel uit klei en fijnere minerale
fracties.

hv7
hv7a

Disperse humus
Zeer fijne stipjes disperse humus in oneffenheden alsmede op raakpunten van zandkorrels.
De disperse humus ligt als een dun huidje om de zandkorrels; op de raakpunten
komen geen verdikkingen voor.
De disperse humus ligt als een huidje om de zandkorrels; op de raakpunten liggen
„bruggetjes" van disperse humus.
De disperse humus vult de poriën tussen de zandkorrels geheel of vrijwel geheel.

hv7b
hv7c
hv7d
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hv7e

Disperse-humusplaatjes; platige structuurelementjes van ca. i - 1 mm dikte en enige
cm's lengte, bestaande uit disperse humus, hoogstens met een geringe hoeveelheid
verspreid liggende zandkorrels.
N.B. Dat de disperse humus micromorfologisch eigenlijk los staat van de overige humusvormen, blijkt duidelijk uit het schema; type hv7 is immers het enige waarbij de nadere indeling
gebaseerd is op de hoeveelheid en de verdeling van de humus ten opzichte van de zandkorrels.
Behalve de vorm van de humus zijn ook de kleur en de glans belangrijke karakteristieken ( § 5 ) . Deze kenmerken kunnen op diverse manieren gecombineerd optreden, nl.:
I. Licht- tot volbruin, dof tot zeer zwakke glans.
II. Donkerbruin, dof tot zeerzwakkeglans.
III. Zwart, dof tot zeer zwakke glans.
IV. Donkerbruin, matige tot zeer sterkeglans.
V. Zwart, matige tot zeer sterke glans.
Hierbij zij opgemerkt, dat niet alle vijf combinaties van iedere humusvorm voorkomen.
Uiteraard zou opname van al deze varianten in het toch reeds uitvoerige humusschema dit
schema zeer onoverzichtelijk maken. Om dit te voorkomen worden de verschillende combinaties aangegeven met de cijfers I t / m V, waarbij het juiste cijfer achter de codering van
de gevonden humusvorm geplaatst wordt. Zo betekent dan dus bijvoorbeeld hv3cll: los
gebouwde modertrosjes van ca. 150—200 ^,, donkerbruin en dof tot zeer zacht glanzend.
3. DE MICROSTRUCTUURINDELING VOOR DE HOGERE ZANDGRONDEN
Gaat men na hoe de in de vorige paragraaf behandelde componenten in de bodem verdeeld zijn, dan blijken de volgende 4 structuurgroepen te onderscheiden:
1. H u m u s s t r u c t u r e n . Deze zijn gekenmerkt door het feit, dat de grond vrijwel alleen
uit humus is opgebouwd. Hoogstens is er een bijmenging van enig sloefig en fijnzandig
materiaal, terwijl in sommige gevallen ook los verspreide grovere zandkorrels in de humus
kunnen voorkomen.
Deze structuurtypes zijn gelijk aan een aantal der beschreven humusvormen, met
name die der groepen hvl, hv2, hv3 (met uitzondering van hv3c), hv5, alsmede de platige
elementjes. Indien de verschillen qua structuur als minder belangrijk kunnen worden beschouwd, is een aantal vormen samengevoegd tot één structuurtype.
2. M i e r o - a g g r e g a a t s t r u c t u r e n . Het wezenlijke hiervan is het voorkomen van
micro-aggregaatjes in combinatie met zandkorrels. De indeling van deze groep berust in
de eerste plaats op het type van de micro-aggregaatjes, dat is de mate van hun porositeit.
Nader wordt onderscheiden - in wezen naar de hoeveelheid humus - in typen, waarbij de
aggregaatjes de zandkorrels geheel omhullen, en in die waarbij een duidelijk zandskelet
voorkomt. Dit laatste kan zowel halfopen als dicht gepakt zijn (foto's 74, 75 en 7 6 ) .
Terwille van de eenvoud is in deze groep structuren er één opgenomen, die er eigenlijk
niet in thuis hoort, namelijk type z2c. Dit bestaat uit een mengsel van zand en ligninebrokies van enige honderden M grootte. Genetisch wijkt dit type uiteraard van de aggregaatstructuren af.
Op de korrels kan eventueel nog een matrix aanwezig zijn, doch daar we deze, hoe
belangrijk ook, als een bijkomend kenmerk van de micro-aggregaatstructuren opvatten,
is deze eigenschap niet in de indeling betrokken. Eventueel kan de aard van de matrix
worden aangegeven door aan de codering voor een bepaald structuurtype, het betreffende
matrixsymbool toe te voegen; de matrix-indeling volgt aan het slot van deze paragraaf.
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3. M a t r i x-s t r u c t u r e n. Hiertoe behoren alle bouwsels, die bestaan uit matrix, al
of niet in combinatie met zand.
De variatie in deze structuurgroep is zeer groot. In de eerste plaats zijn er de zandskeletten, waarvan de korrels in meerdere of mindere mate door matrix zijn overdekt. De
mate van overdekking en de pakking van het zand zijn bij deze structuren de indelingscriteria.
Zijn de poriën tussen de zandkorrels geheel opgevuld, of bestaat de grond uit matrix
met daarin verspreide grovere zandkorrels, dan spreken we van massieve structuren
(foto 7 7 ) .
Volkomen massieve structuren zijn relatief zeldzaam; meestal komt er namelijk een
aantal gangetjes en doorlopende holten in de bodem voor. Deze gatenstructuren (Hfdst.
III) kunnen naar de diameters der gangetjes in enige groepen worden verdeeld.
Tenslotte behoren tot deze matrix-structuren nog enige zeer eigenaardige bouwvormen,
namelijk de eilandstructuren. Hieronder verstaan we bouwsels waarbij dichtere, hoogstens
enige mm's grote, doorgaans sterk afgeronde brokjes grond gelegen zijn in en onderling
verbonden door meer open geconstrueerde gedeelten. Dikwijls zijn dichtere en meer open
delen nagenoeg van dezelfde zandige textuur; het verschil tussen beide is dan een gevolg
van verschil in pakking. Echter werd ook een eilandstructuur waargenomen, waarin zandarme muileilandjes omgeven en verbonden zijn door mullarme, zandige en poreuze gedeelten (foto 70).
Ten gevolge van de grote typenrijkdom in de matrix-structuren is in het schema de
aard van de matrix niet als indelingscriterium opgenomen, doch is de variatie daarin aan
het slot van de paragraaf behandeld.
4. E n k e l - k o r r e l s t r u c t u r e n . Dit zijn de verschillende pakkingen van loszand. Hierbij
zij opgemerkt, dat deze pakkingen ten dele - afhankelijk van de textuur van het zand ook macroscopisch zichtbaar zijn.
Het structuurschema voor de hogere zandgronden onder bos en heide is nu als volgt:
zl

Humusstructuren
De grond bestaat uit humus, waarin vrijwel altijd sloef aanwezig is, terwijl zandkorrels zichtbaar zijn.

zla

De humus bestaat geheel of voor een groot deel uit donkere, halfverteerde plantenresten.

zlal Er zijn alleenplantenresten ( = hv 1).
zla2 De humus bestaat uit ruwe moder ( = hv2).
zlb

Er zijn geen of slechts zeer weinig plantenresten; de humus is verenigd in structuurelementjes.

zlbl

Kruimels of kruimelachtige humuselementjes van enigemm's ( = hv5).

zlb2

Platige elementjes van ca. \-\ mm dikte, hoogstens enige mm's lengte ( = hv4c + hv7e).

zlc

Er zijn geen of slechts zeer weinig plantenresten; de humus is niet verenigd in structuurelement)es.

ziel

Losliggende grote-moderdeeltjes ( = hv3a).

zlc2 Losliggende of onderling slechts zeer zwak gebonden kleine-moderdeeltjes, waarin een
geringe hoeveelheid verspreid liggende, duidelijk zichtbare zandkorrels kan voorkomen
( = hv4b).
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z2

Micro-aggregaatstructuren (Zie fig. 4 ) .
De grond is opgebouwd uit micro-aggregaatjes (met uitzondering van z2c) en
zand; op de zandkorrels kan een matrix voorkomen.
Fig.4. Detypesder micro-aggregaatstructuren.

TOS

z2.a1

z2.a2

z2.a3

z2.M
z2.b2
z2.b3
Fig. 4. Thetypesofmicro-aggregatestructures.
z2a
z2al
z2a2
z2a3
z2b
z2bl
z2b2
z2b3
z2c
z3

z3a
z3b
z3bl
z3b2
z3b3
z3c
z3cl
z3c2
z3d
z3dl

De micro-aggregaatjes zijn zeer losgebouwd ( = hv3c).
De micro-aggregaatjes omgeven dezandkorrels geheel.
De micro-aggregaatjes liggen in de poriën van een zeer open gebouwd zandskelet.
De micro-aggregaatjes liggen verspreid in een mengsel van dicht gepakt fijn en grover
zand.
De micro-aggregaatjes maken eenverslempte indruk ( = hv4).
De micro-aggregaatjes omgeven de zandkorrels geheel en zijn doorgaans onderling vrij
sterk gebonden.
De micro-aggregaatjes liggen in de poriën van het zandskelet, dat half-open gepakt is.
De micro-aggregaatjes liggen verspreid in een mengsel van dicht gepakt fijn en grover
zand.
Circa enige honderden ft grote brokjes ligninehumus, die gelegen zijn in de poriën van
een doorgaans open gebouwd zandskelet.
Matrix-structuren
De minerale bouwsels waarin geen humus-microaggregaatjes voorkomen en waarin
de matrix een min of meer belangrijke plaats inneemt.
Stippenstructuur. Een over het algemeen vrij open gebouwd zandskelet, waarvan de
korrels bedekt zijn met fijne matrix-stipjes.
Mantelstructuren. Een zandskelet, waarvan de korrels door matrix-huidjes omgeven zijn.
De pakking van het zandskelet is half-open.
De pakking van het zandskelet is dicht; de poriën zijn niet met zeer fijn zand opgevuld.
De pakking van het zandskelet is dicht; de poriën tussen de grovere korrels zijn met
zeer fijn zand opgevuld.
Bruggenstructuren. Een zandskelet, waarvan de korrels omgeven zijn door matrix-huidjes,
welkeop deraakpunten der korrels tot „bruggetjes" zijn verbreed.
De pakking vanhet zandskelet is half-open.
De pakking van het zandskelet is dicht; de poriën zijn niet met zeer fijn zand opgevuld.
Massieve structuren. Ten gevolge van de grote hoeveelheid matrix is het bouwpatroon
massief.
Een zandskelet, waarvan deporiën geheel door matrix zijn opgevuld.
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z3d2 Een massieve matrix-massa,waarin losverspreide zandkorrels liggen.
z3e Gatenstructuren. De massieve grondmassa (over het algemeen van type z3d2) is doortrokken met vele gangetjes en holten.
z3el De grond is alleen macroporeus.
z3e2 De grond ismeso-en macroporeus.
z3e3 De grond ismicro-,meso-en macroporeus.
z3f
Eilandstructuren. In een vrij open gebouwde zandige grondmassa liggen dichtere „eilandjes"van doorgaans niet meer dan enigemm's diameter.
z3f1 Mullige eilandstructuur. De „eilandjes" bestaan uit muil.
z3f2 Zandige eilandstructuur. De „eilandjes" bestaan uit zand dat dicht gepakt is en door de
matrix stevig verkit.
z4
z4a
z4b
z4c

Enkel-korrelstructuren
De verschillende pakkingen van los zand.
Het zandskelet ishalf-open gepakt.
Het zandskelet is dicht gepakt; de poriën zijn niet met zeer fijn zand opgevuld.
Het zandskelet is dicht gepakt; de poriën tussen de grovere korrels zijn met zeer fijn
zand opgevuld.

Zoals reeds enige malen is opgemerkt, kan de aard van de matrix sterk variëren. Men
kan hiernaar de volgende gevallen onderscheiden:
A.
B.
C.
D.
E.

Disperse humus
Uzeroxyden
Sloef
Klei + fijn verdeelde humus
Klei + ijzeroxyden

F. Sloef + ijzeroxyden
G. Klei + sloef + ijzeroxyden
H. Muil
J. Al-hydroxyde en/of kiezelzuurgelen (?)
K. Hars

De habitus van deze matrix-types is beschreven in § 2. De hoofdletters, die als symbolen van de types worden gebruikt, kunnen aan de coderingen van zowel de microaggregaat- als matrix-structuren worden toegevoegd.
Voor zover de matrix-types meer dan één component bevatten, zijn deze gemengd
en onderling gebonden. Ze vormen dus als het ware een natuurlijk geheel. Nu komt het
echter ook voor, dat de matrix bestaat uit 2 componenten, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Met name ziet men dikwijls zandkorrels die omhuld zijn door een dun huidje
van ijzeroxyden, waaromheen weer een huid van disperse humus ligt. In droge toestand is
die disperse humus gebarsten, waardoor de rode kleur van het ijzeroxyde in de scheuren
zichtbaar is. Zo'n geval wordt aangeduid door sommatie van de symbolen voor beide
matrix-types, in het voorbeeld dus door A + B .

4.ENIGEAANVULLENDEOPMERKINGENOVERDEBODEMSTRUCTUREN
VANDEHOGEREZANDGRONDEN
Zoals reeds in het begin van dit hoofdstuk werd opgemerkt, menen wij op grond van
zowel macro- als micromorfologisch onderzoek in het veld en op het laboratorium, dat in
de meeste zandprofielen geen structuurelementen voorkomen.
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Indien deze wel aanwezig zijn, blijven ze doorgaans beperkt tot de A0- en B2h-horizonten in de vorm van kruimels en platige elementjes van humus. De „eilandjes" van de z3fstructuurtypen, die optreden in B-horizonten van sommige profielen, zou men wel in zekere
mate kunnen beschouwen als elementjes. Er bestaat echter doorgaans een stevige binding
met de losser gebouwde structuurgedeelten, met andere woorden, men kan de „eilandjes"
moeilijk als geheel op zichzelf staande eenheden opvatten. Verder is ons slechts één geval
bekend (een rijke bosgrond onder Vierhouten), waarbij vrijwel het gehele profiel uit
duidelijk zichtbare kruimelachtige elementjes bestaat. Deze vallen echter bij geringe aanraking tot poeder uiteen. In de indeling van J. C. RUSSELL c.s. (1929) wordt zo'n „pulverulent structure" niet tot de structuurelementen gerekend.
Er zijn echter publikaties, waaruit men zou kunnen afleiden, dat de zandgronden doorgaans wel uit structuurelementen zijn opgebouwd. Met name denken we hier aan het werk
van VAN GOOR (1951, 1952), die met de natte aggregaatanalyse de structuurstabiliteit van
de bovengrond (bovenste 10 cm) van een aantal zandgronden heeft bepaald. Uit zijn
resultaten blijkt, dat in alle onderzochte monsters waterstabiele „kruimels' voorkomen tot
8 mm grootte. Het percentage van de „kruimels" van 0,6—4,8 mm bedraagt meestal
15 à 2 5 %; het kan echter ook boven de 40% uitkomen. Hoe is dit resultaat nu met onze
opvattingen te verenigen?
Daar de stabiliteit werd gemeten over een bepaalde diepte, niet per horizont, is het
moeilijk na te gaan, in hoeverre de gevonden cijfers zijn te verklaren uit de structuurelementjes van eventuele AO-horizonten, die immers in de rijkere bosgronden geheel of
voor een groot deel uit kruimeltjes bestaan. Anders gezegd: wordt een enige cm's dikke
A0 samen met een aantal cm's onderliggende minerale grond op stabiliteit onderzocht,
dan kunnen reeds deze elementjes uit de A0-horizont alleen het percentage van 15 à 2 5 %
waterstabiele aggregaten verklaren.
Echter, zelfs bij afwezigheid van een A0-horizont is het toch zeer wel mogelijk bij nat
zeven een zekere hoeveelheid stabiele brokjes grond te vinden, zonder dat deze als elementjes behoeven te worden opgevat. Zoals reeds vermeld, zijn volgens ons de meeste profielhorizonten in zandgronden te beschouwen als één groot aggregaat. Komen daarin veel
niet gemakkelijk dispergerende kitstoffen voor, dan kan de stabiliteit hoog zijn (HÉNIN,
1949). Nu is echter zo'n aggregaat vrijwel nooit geheel uniform opgebouwd: plaatselijk
kunnen de onderlinge verhoudingen van de hoeveelheden der verschillende componenten
vrij sterk uiteenlopen. Dit verschijnsel, dat men zou kunnen aanduiden als micro-bontheid
of micro-heterogeniteit, kan diverse oorzaken hebben. Zo vindt er door biologische activiteit, voornamelijk van grotere bodemdieren, een zeker transport van materiaal plaats; lege
wortelgangen storten in, waarbij componenten uit hogere horizonten kunnen worden toegevoegd, etc. Verder kunnen plaatselijk vrij veel wortelresten voorkomen. Geleidelijk worden de „vreemde" componenten in de horizont geassimileerd, terwijl de wortelhumus ten
dele uit de horizont naar diepere lagen kan verdwijnen ( § 5 ) . Daar echter de stofverplaatsingen wortelvertering in vrijwel iedere grond in meerdere of mindere mate bij voortduring
plaatsvindt, blijft een zekere micro-heterogeniteit steeds gehandhaafd. Het gevolg hiervan
is, dat de grond bij sterk mechanisch ingrijpen (zoals lossteken, maar ook nat zeven) via
de discontinue plekjes zal breken. De vlakken, die zodoende ontstaan, zijn echter geen
natuurlijke breukvlakken zoals wij die kennen bij de structuurelementen. Immers, een
natuurlijk vlak van een structuurelement is gepredisponeerd. In de zandprofielen breekt
de grond echter steeds in de richting van de uitgeoefende kracht. De breuk is dus „toevallig". Dit betekent echter, dat de grondblokjes geen structuurelementen zijn, doch kunst-

71
matige fragmenten van het grote micro-heterogene aggregaat, de profielhorizont. Uiteraard kan destructuurstabiliteitvanzulkefragmenten hoogzijn, zodat menzebij nat zeven
overhoudt alswaterstabiele „aggregaten".
Het bovenstaande neemt niet weg, dat er wel een rechtstreeks verband bestaat tussen
de primaire bouwpatronen van de bodem en de aard der breukvlakken, zoals er ook een
samenhang ismetdeconsistentie.Ofschoon dezepunten nogniet uitvoerigzijn bestudeerd,
lijkt hetnuttig er enigeregels aante wijden:
In horizonten met eenmicrostructuur van het type z2al of z2a2 zijn de breukvlakken
doorgaans vrij ruw en bobbelig; z2a3-structuren geven daarentegen gladde breuken. Dit
laatste geldt ook voor de typen z2bl en z2b3. Het type z2b2 kan daarentegen weer ruwe
breukenhebben.Hetalof nietoptredenvanruwebreuken isechtermedesterk afhankelijk
van de aard van de matrix. De structuren z3c en z3d geven, indien de matrix geheel of
grotendeels uit disperse humus, klei of ijzeroxyde bestaat, eveneens vlakke tot schelpvormige breuken. Brugstructuren met een sterk sloefige matrix bezitten weer een veel
ruwere breuk.
De consistentie, dat wilzeggen desterkte van de bindende krachten in de bodem (Soil
Survey Manual, 1951), wordt bepaald door de hoeveelheid en de aard van de matrix en
de humus-aggregaatjes. Zijn beide groepen van componenten in grote hoeveelheid aanwezig en bezitten ze sterk bindende eigenschappen, dan is de consistentie van de grond
groot, inhet omgekeerde gevalgering.Zozietmen b.v.bij vergelijking van enige z2-types
(zonder matrix) in bosgronden hetvolgende:
Grond van type z2a2 valt reeds bij zeer geringe druk uit elkaar, hij heeft een zachte
consistentie; z2al daarentegen is steviger, namelijk doorgaans weinig hard. Het verschilwordt ineersteinstantie veroorzaakt door dehoeveelheid humus. Brokjes met humus
van het type z2b vertonen eenzelfde verschil: z2bl is consistenter dan z2b2, echter met
dienverstande,datz2b2harderisdanz2a2,z2bl harderdanz2al.Ditlaatsteiseengevolg
van het verschil in humusvormen. De verslempte moder (type hv4) „plakt" nl. beter aan
de zandkorrels dan de losse modertrosjes.
Hierbij dient echter opgemerkt te worden, dat bovenstaande regelmaat beïnvloed kan
worden door eeneventuelematrix opdezandkorrels.Een combinatie van bijvoorbeeld een
ijzeroxyde-rijke en/of kleiige matrix enveel lossemodertrosjes kan zodoende steviger zijn
daneengrondzondermatrix,dochwaarinveelverslemptemodertrosjes voorkomen.
De gunstigste structuren van dehogezandgronden onder bos en heide zijn dievan het
z2a-type. Immers, ze bezitten zowel een grote niet-capillaire porositeit (de poriën tussen
de zandkorrels en de micro-aggregaatjes) als een grote microporositeit (de poriën in de
micro-aggregaatjes zelf). In wezen zijn horizonten met zulkestructuren dan ook opte vatten als zeer grote kruimels. Ze zijn vrij zeldzaam, daar ze slechts beperkt blijven tot de
relatief rijke bosgronden. In recente bosprofielen kunnen ze vanaf de strooisellaag tot op
vrij grote diepte voorkomen, doch hiernaast treden ze ook wel op in de ondergrond van
podzolen inzover daar fossiele boshorizonten aanwezig zijn ( § 5 ) .
Indien ervoldoendematrixindegrond aanwezigis,zijn dez2a-structuren minof meer
stabiel. Maar er zijn ook gevallen, waarin ze vrijwel geheel bestaan uit zandkorrels en
tamelijk los gebonden moderbolletjes: de grond is dan overgeaggregeerd, een verschijnsel,
dat ook op andere grondsoorten voorkomt. Zo zagen we op een proefveld op zware klei
onder Nieuwersluis, hoe op percelen, die zeer grote hoeveelheden organische mest ontvingen, ten gevolge van de grote biologische activiteit de grond slechts bestond uit zeer
kleine aggregaatjes, die onderling vrijwel geen binding bezaten. De grond was rul en poederachtiggeworden.Met KUBIËNA (1938) menen wij,datzulkestructuren voor akkerbouw
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niet als de beste beschouwd kunnen worden. Onder een bos- of heidevegetatie is zo'n losse
opbouw uiteraard geen bezwaar.
5. WAARNEMINGEN OVER DE PEDOGENETISCHE BETEKENIS VAN DE
HUMUSVORMEN DER HOGERE ZANDGRONDEN
Bij het micromorfologisch onderzoek werd een aantal interessante gegevens verkregen over: de strooiselvertering op verschillende profiel- en ontwikkelingsstadia, het
verticaal verloop van de humusvormen in die profielen en herkenning van fossiele bosprofielen.
a. De strooiselvertering
Het proces van de verwerking van het strooisel is onder andere door KÜHNELT (1950)
en WITTICH (1952) uitvoerig beschreven. In gronden, die wat betreft hun waterhuishouding en temperatuur niet extreem zijn, wordt de humificatie in de eerste plaats beheerst door de chemische rijkdom van de bodem. Deze immers bepaalt voor een groot deel
de samenstelling van het strooisel, dus de rijkdom van het voedsel der bodemorganismen.
Op een basenarme grond is het N-gehalte, en daarmede de hoeveelheid eiwit, gewoonlijk
laag. Op rijke gronden kan het hoog zijn, doch dit behoeft niet. De aard der vegetatie speelt
hierbij een belangrijke rol. Iedere plantensoort heeft namelijk een binnen zekere grenzen
variërend karakteristiek C/N-quotiënt, in die zin, dat dit quotiënt voor de vegetatie, die
van nature thuis hoort op de rijkere gronden, laag is, dat wil zeggen dat er in verhouding
veel stikstof aanwezig is, terwijl de soorten van de basenarme gronden een hoog C / N quotiënt hebben. Heeft men nu een vegetatie met een hoog C/N-quotiënt op rijke grond,
dan is het N-gehalte van het strooisel toch laag, aldus WITTICH (1952).
Daar het gehalte aan het resistente lignine over het algemeen juist tegengesteld verloopt
aan het eiwitgehalte, is het duidelijk dat de aantastbaarheid van de organische stof, en
daarmede de levensomstandigheden van de organismen, sterk wordt bepaald door de rijkdom van de bodem, speciaal indien men overweegt dat ook het Ca-gehalte recht evenredig
is met de basenrijkdom van de grond. Immers, in een zuur strooisel zullen zich andere
organismen thuisvoelen dan in een basisch. Op arme, zure grond vindt de humificatie voornamelijk plaats door schimmels (eindprodukten: lignine, N-arme humusstoffen), op rijkere
gronden door wormen en micro-arthropoden in samenwerking met bacteriën en Actinomyceten (eindprodukten: respectievelijk muil en moder, N-rijke humusstoffen).
Bezien we nu welke humusvormen op de verschillende onderzochte profielen voorkomen. Vooropgesteld dient te worden, dat geen bemestingsproefpercelen en dergelijke
bij het onderzoek werden betrokken, doch slechts gronden onder normale cultuuromstandigheden. Muil werd nergens in de bovengrond aangetroffen, wat voornamelijk een gevolg
zal zijn van de N-armoede van de hogere zandgronden. Totale omzetting van het strooisel
in moder werd slechts in één geval waargenomen. Het betrof een „vette" brown podzolicgrond 1 onder gemengd loofhout op lemig gestuwd preglaciaal (Doorwerth V 2 ) . Zijn de
omstandigheden op zo'n bodem reeds zeer gunstig voor de modervorming, hier wordt deze
nog versterkt door het feit, dat het profiel gelegen is op ca. 10 m oostelijk van een bouwlandperceel, waardoor met de overheersende westenwind kunstmest in het bos waait. De
i Zie voor de begrippen podzol-, brown podzolic- en gray brown podzolic-grond: J. BENNEMA
c.s. (1953).
2
De namen der bestudeerde profielen corresponderen met die in het grondmonsterarchief van
de afdeling Boskartering van de Stichting voor Bodemkartering.

Foto 60. Slijpplaatje van holtevraat in een wortel.
De donkere plekjes in de holten zijn kleine moderdeeltjes. Vergr. ca. 60 X.
Photo 60. Thin section of cavities made by little soil
animals. The dark spots in the cavities are small
moder particles. Magn. abt. 60 X.

Foto 61. Grote moder. Slijpplaatje van een A0-horizont, Vierhouten. Vergr. ca. 15 X.
Photo 61. Large moder. Thin section of an A0 horizon, Vierhouten. Magn. abt. 15 X-

Foto 62. Verticaal slijpplaatje van kleine moder
(bosmoder), welke niet of slechts zeer zwak geaggregeerd is. Profiel Doorwerth V, horizont A l ( 2 ) .
Vergr. ca. 15 x .
Photo 62. Vertical thin section of small moder
(forest moder), which is not or only slightly aggregated. Profile Doorwerth V, Al(2) horizon. Magn.
abt. 15 X.

Foto 63. De kleine (bos-) moderdeeltjes zijn geaggregeerd in losse, ca. 150-200^ grote open trosjes.
Verticaal slijpplaatje van horizont B21 van profiel
Doorwerth V. Vergr. ca. 15 X.
Photo 63. The small (forest-) moder particles are
aggregated into loosely constructed clusters of about
150-200 ji. Vertical thin section of B21 horizon of
profile Doorwerth V. Magn. abt. 15 X.

Foto 64. De aggregatie is iets sterker dan op foto
63, doch de trosjes zijn nog vrij open gebouwd. Verticaal slijpplaatje van horizont B22 van profiel Doorwerth V. Vergr. ca. 15 X.
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Photo 64. The aggregation ix more pronounced than
on photo 63, however, the clutters are still of a fairly
loose construction. Vertical thin section of B22 horizon of profile Doorwerth V. Magn. abt. 15 X.
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F o t o 65. Dichte modertrosjes in de bovenzijde van
horizont A l van profiel Gortel 33 (heidepodzol).
Verticaal slijpplaatje, vergr. ca. 15 X.
Photo 65. Compact moder clusters in the upper side
of Al horizon of profile Oorlel 33
(heath-podzol).
Vertical thin section. Magn. abt. 15 X-

F o t o 66. De onderzijde van horizont A l van profiel
Gortel 33. De moderdeeltjes zijn verder samengebald en vervloeid tot zwak moderachtige humus.
Verticaal slijpplaatje, vergr. ca. 15 X.
Photo 66. Bottom of Al horizon of profile Gortel
33. The moder particles are compacted and agglutinated to weak moder-like humus. Vertical thin
section. Magn. abt. 15 X.

F o t o 67. Verticaal slijpplaatje van een wortelvilt bestaande uit zwak moderachtige humusplaatjes. Profiel Speulde 15 (heidepodzol), horizont B2h. Vergr.
ca. 15 X.

H^i X » .

,

Photo 67. Vertical thin section of a root-felt consisting of weak moder-like platelets of humus. Profile
Speulde 15 (heath podzol), B2h horizon. Magn. abt.
15 x.

F o t o 68. Slijpplaatje van een humuskruimel;
trosjes kleine moderdeeltjes en plantenresten zijn
verenigd tot structuurelementen van minstens
enige mm's. Profiel Speulde 18b, horizont AO.
Vergr. ca. 15 X.
Photo 68. Thin section o) a humus-crumb;
clusters of small moder particles and plant remains
are united to structural elements oj at least a jew
mm. Profile Speulde 18b, AO horizon. Magn. abt.
15 X.
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F o t o 69. Slijpplaatje van een kruimelachtig humuselementje dat is opgebouwd uit gedeformeerde grote moderdeeltjes. Horizont AO van profiel
Vierhouten. Vergr. ca. 15 X.
Photo 69. Thin section of a crumb-like
humuselement, built up of deformed large moder particles. AO horizon of profile Vierhouten.
Magn.
abt. 15 X.
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F o t o 70. Slijpplaatje van mull (donker gedeelte
van de foto), gelegen in een bruggenstructuur.
Horizont B22 van profiel Garderen 2 Vergr. ca.
15 X.
Photo 70. Thin section of mull (the darker part
of the photo) in a braced structure. B22 horizon
of profile Garderen 2. Magn. abt. 15 X.

F o t o 7 1 . Slijpplaatje van een stippenstructuur.
Vrijwel blanke zandkorrels; kleine stukjes amorfe humus zijn verspreid aan de korrels gekit.
Horizont A 2 van profiel Gortel 33. Vergr. ca.
15 X.
Photo 71. Thin section of a stipple
structure.
Practically bare sand grains; little pieces of
dispersed humus are sparcely luted on the grains.

Foto 72. Slijpplaatje van een bruggenstructuur.
De zandkorrels zijn omgeven door dikke huidjes,
terwijl op de raakpunten van de korrels grote ophopingen van amorfe humus voorkomen: de
bruggen. De grond is zeer dicht, daar slechts
kleine onderling niet-verbonden holten overblijven. Horizont B21 van profiel Gortel 33. Vergr.
ca. 15 X.
Photo 72. Thin section of a braced
structure.
The sand grains are covered by thick coatings
whereas on the tangent places of the grains high
concentrations
of dispersed humus occur: the
braces. The soil is very compact, as only little
non-conducting
cavities remain. B21 horizon of
profile Gortel 33. Magn. abt. 15 X.

F o t o 73. Detail van foto 72. Bij droging barsten de
huidjes om de zandkorrels, waarbij typische, zeer
onregelmatige patronen ontstaan. Vergr. ± 60 X.
Photo 73. Detail of photo 72. The coalings around
the sand grains crack during drying and typical, very
irregular patterns originate. Magn. abt. 60 X.

Foto 74. Zeer zwak geaggregeerde humus microaggregaatjes, die voornamelijk gelegen zijn in de
poriën van het zandskelet. Verticaal slijpplaatje
van horizont A l (2) van profiel Speulde 17.
Vergr. 15 X.
Photo 74. Very loosely aggregated humus microaggregates, chiefly situated in the pores of the
soil skeleton. Vertical thin section of
Al(2)
horizon of profile Speulde 17. Magn. abt. 15 X.

F o t o 75. Slijpplaatje van zeer dichte trosjes zwakmoderachtige humus, die zowel in de poriën als tussen de zandkorrels zijn gelegen, doch onderling niet
verbonden zijn. Horizont A l van profiel Terlet 1.
Vergr. ca. 60 X.
Photo 75. Thin section of very compact clusters of
weak moder-like humus, which are situated into the
pores as well as between the sand grains. They are
not mutually connected. Al horizon of profile Terlet 1. Magn. abt. 60 X.

F o t o 76. Slijpplaatje van zwak-moderachtige humustrosjes die de zandkorrels geheel omgeven en
onderling sterk zijn gebonden. Horizont B21 van
profiel Ginkel 3. Vergr. ca. 60 XPhoto 76. Thin section of weak moder-like humus clusters which encircle the sand grains totally and are strongly mutually connected. B21 horizon of profile Ginkel 3. Magn. abt. 60 X.

F o t o 77. Slijpplaatje van een massieve structuur met
zeer onregelmatig verspreide zandkorrels. D e donkere vlek is een grote roestophoping. B21 horizont
in afbraak, profiel Speulde 14. Vergr. ca. 15 X.
Photo 77. Thin section of a massive structure with
very irregular distribution of sand grains. The dark
spot is an iron-oxide accumulation. Degraded horizon B21, profile Speulde 14. Magn. abt. 15 X-
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strooiselvertering vindt zo zeer snel en volledig plaats, met als resultaat een ca. 8 cm dikke
laag onderling slechts zwak gebonden moderbolletjes (foto 62).
De zuivere ruwe humus daarentegen trad in de onderzochte profielen slechts op in de
allerarmste grond, in dit geval begroeid met groveden.
De andere onderzochte profielen hadden een strooiselvertering, die ergens tussen deze
beide extremen in ligt: de AO-horizont bestaat dan uit humuskruimels of ruwe moder,
humusvormen, die zijn opgebouwd uit moder èn ruwe humus.
Ofschoon voor het trekken van conclusies veel meer profielen dienen te worden bestudeerd, en het onderzochte materiaal in het bijzonder niet mag leiden tot enige conclusie
op houtteeltkundig gebied, werd dus een zekere tendens waargenomen, die overeen lijkt
te stemmen met de opvattingen van WITTICH.
Na het voorgaande behoeft het geen betoog meer, dat bemestingen, speciaal met Nmeststoffen of groenbemesters, ook bekalking aanzienlijke verschuivingen in het verloop
van de strooiselvertering kunnen veroorzaken (WITTICH, 1952). Speciaal bij N-giften kan
in de lemige gronden tevens muil worden gevormd. Dat op stuifzand (onder groveden)
zowel zuivere ruwe humus als (moder-arme) ruwe moder gevonden wordt, zal vermoedelijk ook wel terug te voeren zijn op kleine verschillen in de bodemvruchtbaarheid. Een belangrijk punt in het schema vormt het feit, dat het heidestrooisel steeds voor een zeker deel
in moder wordt omgezet. Onder § 5. b zal dit verschijnsel nader worden behandeld.
b. Het verticale verloop van de

humusvormen

In verschillende profielen werd niet-disperse humus tot op ca. 50 cm diepte gevonden.
Deze moderhumus kan op verschillende wijzen in de grond komen. Zo trekken de microarthropoden, die het strooisel opeten, zich bij ongunstige milieu-omstandigheden,
speciaal droogte en koude, in de minerale bodem terug ( onder andere KÜHNELT, 1950;
DOEKSEN, 1954). Op deze wijze kunnen dus excrementen van voedsel, dat opgenomen is
in de strooisellaag, terechtkomen in de onderliggende grond. Echter is deze verplaatsing
slechts beperkt tot de bovengrond (WITTICH, 1950). Ook de afgestorven wortels kunnen
echter, tot in de diepere horizonten, geheel of voor een groot deel door micro-arthropoden
worden geconsumeerd. Deze diertjes banen zich vermoedelijk uit de bovengrond via de
wortels een weg naar beneden, al is het ook mogelijk (DOEKSEN, 1954), dat ze zich langs
bestaande holten verplaatsen. Het lijkt ons waarschijnlijk dat de soorten hierin onderling
verschillen. Het aantal diertjes dat op grotere diepten voorkomt, is echter zeer beperkt
(KÜHNELT, 1952). Een oriënterend onderzoek aan 2 vrij extreme profielen, voor ons verricht door dr. J. VAN DER DRIFT, bevestigde dit duidelijk. De onderstaande resultaten
hebben betrekking op monsters van ieder 720 cm 3 :
Lemige bruine bosgrond onder eik

„Magere" heidepodzol

0- 5 cm Typische bosfauna waarin mijten
sterk overheersen. Verder vrij
veei springstaarten en enkele
Thysanoptera en proturen. Het
totaalaantal„micro-arthropoden"
overschrijdt zeker de 1000.
8-16 cm 4 springstaarten, 1 mijt, 1 stofluis (Troctes).
26-34 cm 1 springstaart, 3 mijten.
41-49 cm 1 mijt.
58-66 cm 1 springstaart, 2 Troctes.

0- 5 cm Mijten, springstaarten en 1 Thysanopteron. De hier overheersende soorten zijn echter andere dan
in de bosgrond. Het totaal aantal
is ook veel lager,
4-12 cm 2 mijten, 2 franjestaarten, 3
Troctes.
20-28 cm 1 Troctes
28-36 cm 1 Troctes.
41-56 cm 1 Troctes.
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Bij deze cijfers moet nog rekening worden gehouden met het feit, dat Troctes ook in
laboratoria kan voorkomen, en daar als het ware als „verontreiniging" in de opvangapparaatjes kan zijn geraakt (KÜHNELT, 1950).
Ofschoon de vermodering van de afgestorven wortels uiteraard door de jaren voortgaat, is de hoeveelheid moder in verschillende profielen zo aanzienlijk, dat moeilijk in te
denken is, dat die kleine aantallen micro-arthropoden alleen hiervoor verantwoordelijk
kunnen zijn. Echter kan ook door graafactiviteit van grotere dieren, het omwaaien van
bomen en de werkzaamheid van de mens, humus in de diepere profielhorizonten terechtkomen. Deze laatste groep factoren komt bij duidelijk ongeroerde profielen echter niet in
aanmerking.
Hoe het zij,met het totaal van allegenoemde processen zou de aanwezigheid van zoveel
moderhumus tot op vrij grote diepte in de profielen wel te begrijpen zijn, ware het niet dat
zich een verschijnsel voordoet, dat niet verklaarbaar is met de geschetste gang van zaken.
Over het algemeen komt nl. de moderhumus in de minerale grond vrij regelmatig verspreid (dus niet opgehoopt langs wortelbanen en dergelijke) voor in de vorm van humusmicroaggregaatjes. Deze tonen naar beneden gaande een steeds sterkere samenballing en
zelfs gehele of gedeeltelijke vervloeiing van de moderdeeltjes. Theoretisch kan men zo de
volgende reeks opstellen:
hv3b -> hv3c -> hv4a -> hv4b -> hv7.
Het optreden van die moder-aggregaatjes is onzes inziens slechts te verklaren door aan
te nemen dat de moder, zowel die welke uit het strooisel gevormd wordt als de wortelmoder, voor een groot deel mechanisch verplaatst wordt, dat wil zeggen via de poriën naar
beneden valt en ook met regenwater meespoelt.
Hiermede is echter nog niet duidelijk, waarom de modertrosjes zelfs slempig worden
(hv4b), de afzonderlijke moderbolletjes als het ware samenvloeien. Dit is echter een
gevolg van de vorming en inspœling van colloïdale humusstoffen. Onzes inziens bestaat
Fig. 5. Schematische voorstelling van de strooiselvertering en het verticale verloop der humusvormen
indehogerezandgronden onderbosenheide.
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er tussen vorming en mechanisch transport van de moder enerzijds en vorming en colloïdaal
transport van de disperse humus anderzijds in ieder profiel een zekere verhouding, afhankelijk van de basenrijkdom van de bodem, dus van de mate van de podzolering. In een
relatief rijke grond vindt vrijwel alleen mechanische inspoeling plaats. Op een zeer arme
grond, waar al het strooisel wordt omgezet tot ruwe humus, spoelt daarentegen slechts
disperse humus in. In de meeste profielen komen echter beide processen naast elkaar voor,
in die zin, dat op de rijkere gronden onder bos het mechanische proces overheerst, op
armere het colloïdale (zie schema fig. 5 ) .
In aldie gevallen waar beide processen werkzaam zijn,wordtgedurendehet mechanisch
transport van de moderbolletjes tevens een zeker deel van de moderhumus omgezet in
disperse humus, waardoor de moderbolletjes sterk aan elkaar gaan kitten en kunnen verslempen tot dichte trosjes zwak-moderachtige humus en zelfs geheel in disperse humus
kunnen overgaan.
Het profiel Doorwerth V (zie § 5. a) is een duidelijk voorbeeld van voornamelijk
mechanische inspoeling ( f o t o 6 2 , 6 3 e n 6 4 ) . D e moderbolletjes,die in de bovenste horizont
nogvrijwel geen samenballing vertonen, zijn in de beide onderliggende horizontjes duidelijk
en steeds sterker geaggregeerd, echter zonder dat dit zover gaat dat werkelijk dichte trosjes
ontstaan. De samenballing komt in dit profiel dan ook niet verder dan tot type hv3c.
Daarentegen zijn in verschillende heidepodzolen de eerste schakels in de aggregatiereeks slechts zeer moeilijk te vinden. Wel wordt ook hier vrij veel moder gevormd (getuige
het grote aantal micro-arthropoden, dat blijkens het onderzoek van dr. J. VAN DER D R I F T
op een magere heidepodzol voorkomt). Echter blijken deze uitwerpselen reeds over een
zeer geringe diepte vrij sterk te vervloeien, daar uit de heidemoder snel veel colloïdale
humus vrijkomt. Het oorspronkelijk moderachtige karakter van die humus is echter zelfs
op zeer arme podzolen nog te herkennen, zoals onder andere het profiel Gortel 33 laat
zien (foto's 65 en 66).
Al is met het bovenstaande wel het principe van de humusverplaatsing in een hoge
zandgrond aangegeven, er doen zich in bepaalde gevallen complicaties voor,waarop nader
zal dienen te worden ingegaan, nl.:
1°. D e w o r t e l v i l t e n
Bij oppervlakkige beschouwing van een wortelvilt is men geneigd te veronderstellen,
dat dit bestaat uit disperse humus en wortelresten in de vorm van ruwe humus. Ofschoon
dit soms ook wel zo is, hebben we toch voorbeelden aangetroffen, waarbij de humus van
een duidelijk moderachtige herkomst bleek te zijn (hv4c; foto 67).
Gezien het voorkomen van uitgesproken A2-horizonten boven zulke wortelvilten, kan
deze moder moeilijk verklaard worden door mechanische inspoeling. Immers, het is niet
goed in te denken dat in dat geval geen moderbolletjes in de A2-horizont zouden zijn
achtergebleven. VELTMAN'S theorie (1934) (zie Laatsch, 1938) volgens welke humusbrokjes zouden inspoelen, mechanisch inspoeling dus, lijkt ons dan ook niet aanvaardbaar. Veel plausibeler is het om aan te nemen, dat de disperse humus, die in de bovengrond is vrijgemaakt, op het B2h-niveau neerslaat waardoor dus in eerste instantie een
accumulatie van disperse humus in deze horizont plaatsvindt (de onderzijde van het
wortelvilt heeft over het algemeen een zeer dichte massieve structuur). De wortels van
de heidevegetatie kunnen, behalve in de bovengrond, grotendeels voorkomen in de B2hhorizont, daar namelijk hier de milieu-omstandigheden voor de beworteling door de
humusaccumulatie relatief nog vrij gunstig zijn. Ook voor de fauna is het milieu echter,
althans periodiek, nog wel dragelijk, waardoor de kleine bodemdiertjes in staat zijn om de
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wortels die in de B2h-horizont voorkomen, althans ten dele, te consumeren. De heidemoder verslempt snel, waardoor tussen de horizontaal groeiende wortels zwak-moderachtige humusplaatjes worden gevormd.
Ook het door VAN DIEPEN (VEENENBOS, 1953) waargenomen feit, dat de eventuele
verticale en horizontale scheuren in een B2h-horizont met humus zijn opgevuld, kan volgens het bovenstaande worden verklaard. De heidewortels zullen immers voornamelijk deze
scheuren volgen, waarna ze volgens het geschetste proces worden omgezet.
2°. D e f o s s i e l e b o s h o r i z o n t e n
Tot nu toe zijn we er bij onze beschouwingen van uitgegaan, dat op een bepaalde grond
steeds eenzelfde type vegetatie is voorgekomen. In werkelijkheid echter heeft, naar algemeen wordt aangenomen, op de hogere zandgronden een groot deel van het bos plaats
moeten maken voor heide (EDELMAN, 1954).
Hieruit volgt de vraag, in hoeverre deze vroegere bosvegetatie zichtbare sporen in de
grond heeft nagelaten. Men neemt in de kring van de Nederlandse bodemkartering reeds
lang aan, dat eventuele volbruine horizonten onder het heidepodzolprofiel als de resten van
fossiele bosprofielen moeten worden beschouwd. Uit het microscopisch onderzoek blijken
nog nieuwe argumenten voor'deze opvatting te resulteren.
Allereerst werden daarom 2 profielen (Ginkel 2 en 3) op de nog jonge Ginkelse heide
uitvoerig bestudeerd (fig. 6 ) . Beide profielen zijn op „relatief rijk" moedermateriaal ontwikkeld. Ginkel 2 is een voorbeeld van de eerste fase van podzolering onder invloed van
een heidevegetatie. Er heeft zich nog geen A2-horizont gevormd, evenmin als een humus-B;
daarentegen is er een zogenaamde „verborgen" A2 van ca. 25 cm dikte. Profiel Ginkel 3
is een iets verder gevorderde podzolfase: ze bezit een ca. 6 à 7 cm dikke, duidelijke A2horizont, alsmede een ca. 6 cm dikke humus-B.
Gaat men nu het verloop van de humusvormen in beide profielen na, dan blijkt het
volgende: Ginkel 2 bezit een zeer dunne AO, bestaande uit ruwe moder. De verborgen A2
isover ca. 15cm van het type hv4a, d.w.z. dat de humus-microaggregaatjes een verslempte
indruk maken. De onderste 10 cm van A l (2) ziet er echter geheel anders uit :hierin zijn
namelijk de micro-aggregaatjes los gebouwd (hv3c). Hetzelfde geldt voor horizont B2.
In de dieper gelegen horizont is geen moder-humus meer zichtbaar.
Ginkel 3 stemt, wat betreft de horizonten AO en A l (2) overeen met de AO en het
bovenste deel van A l (2) van Ginkel 2. De A2-horizont is zeer duidelijk, wat zich manifesteert in een stippenstructuur. In horizont B21 bestaat de humus weer uit sterk verslempte
humus-microaggregaatjes (hv4a). Vlak hieronder (bovenzijde van horizont B22) vindt
men echter plotseling zeer los gebouwde humus-aggregaatjes (hv3c) over een diepte van
ca. 10 cm, waarna geleidelijk de moderhumus verdwijnt. Ook in de kleur en glans van de
humus is een typisch verloop. In Ginkel 2 is de humus in de bovenste profielhorizonten
zwart tot donkerbruin en vrij dof, echter in horizont B2 volbruin en dof. In Ginkel 3 is de
humus in horizont A l (2) zwart en vrij sterk glanzend, in B21 zwart tot donkerbruin en
dof, in B22 weer volbruin en dof.
Is de humus in de bovenste profielhorizonten van deze profielen zonder twijfel afkomstig van de heidevegetatie, voor de daaronder liggende humus ligt het voor de hand te
veronderstellen, dat ze identiek is aan de boshumus, waarbij de grens tusen bos- en heidehumus in Ginkel 2 dwars door horizont A l (2) loopt, terwijl deze in Ginkel 3 samenvalt
met het grensvlak van de horizonten B21 en B22. De opschuiving van deze grens is in
goede overeenstemming met de verder gevorderde podzolering in Ginkel 3.
Een soortgelijk beeld werd gevonden in een „vette" heidepodzol (Ermelose heide, graf-
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Fig. 6. Het verticale verloop der humusvormen in enige podzolprofielen.
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Fig. 6. Vertical distribution of the humusforms insome heath-podzols.
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heuvel 4; fig. 6), waar onder een uitgesproken heide-B2h in het bovenste deel van de
B22-horizont weer vele losse modertrosjes aanwezig waren. In bodemkundig oude podzolprofielen daarentegen zijn deze aggregaatjes niet aanwezig. Hier vindt men onder de
humus-B slechts disperse humus. Dit wil echter niet zeggen, dat de moderhumus er oorspronkelijk niet is geweest. Deze verdwijnt namelijk ten gevolge van een geleidelijke microbiologische afbraak (o.a. WITTICH, 1952), een verlies, dat in bosprofielen kan worden
goedgemaakt door de aanvoer van nieuw-gevormde moderhumus. Onder heide of een arm
bos is dit echter niet het geval. Er moet dus een bepaald moment komen, dat de van oorsprong aanwezige boshumus onder de podzol niet meer terug te vinden is. Hoe lang de
moder aanwezig blijft, is een niet te beantwoorden vraag. Hierop zal de snelheid van de
podzolering ongetwijfeld grote invloed hebben. Volgens WITTICH (1952) blijven de echte
humusstoffen ca. 120 jaar intact. Doch hoe lang het duurt voordat de moderbolletjes niet
meer als zodanig te herkennen zijn, is daarmede nog niet gezegd. Wij menen dat dit verdwijnen van de moderbolletjes, althans in de ondergrond, slechts zeer langzaam verloopt.
Wel schijnt de bosmoder vrij snel te bleken, gezien het feit, dat ook in de rijkste recente bosprofielen de moder, naar beneden gaande, snel bleker wordt. Ze is dan echter nog altijd
lichtbruin, wat mogelijk een gevolg is van een zeer stabiele component, die slechts langzaam verdwijnt. Gele moder zagen wij slechts in één profiel, namelijk in horizont B3/C
van een bospodzol op lemig moedermateriaal (Speulde 36; fig. 6 ) . Hierin komen namelijk
ca. 150—200 jukleine bloemkoolachtige bolletjes voor, die een gelige kleur hebben. Deze
bolletjes nu gelijken naar de vorm sprekend op de zeer sterk verslempte modergroepjes
(hv4b). De gehele habitus wijst op een zeker kleigehalte. Ofschoon de humus er praktisch
geheel uit is, kunnen zij worden beschouwd als fossiele modertrosjes.
Deze „gele" moder lijkt de laatste schakel van de verbleking die de boshumus doormaakt. Daar deze fase alleen in de genoemde bospodzol duidelijk werd waargenomen,
terwijl ze in vele andere gevallen, waar we ze ook zouden verwachten, niet aan te tonen
waren, lijkt het er op, dat deze fossiele aggregaatjes gemiddeld slechts kort bestaan en gemakkelijk uit elkaar vallen, waarbij de samenstellende componenten dus tot matrix worden.
De oorspronkelijke bosvegetafie blijkt ook uit muil in de diepere horizonten. Wij zagen
dit onder Garderen. Hier liggen zwarte brown podzolic-gronden met heidefibers onder
heidevegetatie (Garderen 1 en 2 ) . De moderhumus in de bovenste profielhorizonten tot
en met de eventuele B2h-horizont, is afkomstig van de heide, doch daaronder ligt zeer
duidelijke muil. De muil schijnt hier dus in de bovenste horizont ten gevolge van de heidevegetatie geheel te zijn afgebroken.

VI. NADERE BESCHRIJVING VAN DE ZANDSTRUCTUREN
EN HUN VERSPREIDING
Ofschoon de in het vorige hoofdstuk behandelde indeling wel een idee geeft van de
structuren, die in de hogere zandgronden voorkomen, is de variatie in verschillende types
nog dusdanig groot, dat het nuttig lijkt de voornaamste varianten aan de hand van een
aantal voorbeelden nader toe te lichten. Tevens zal globaal worden aangegeven, in welke
soort horizonten de verschillende types voorkomen.
De humusstructuren zijn reeds voldoende uitvoerig behandeld, zodat deze hier verder
buiten beschouwing kunnen blijven.
Micro-aggregaatstructuren
T y p e z2al
Deze structuur is gebonden aan rijkere bosgronden, zowel recente als fossiele en kan worden
aangetroffen in de Al- en Al(2)-horizonten, evenwel ook in de hogere B-horizonten.
De variatie in kleur en glans van de humus is groot; we vonden de varianten I, II, IV en V.
De eventuele matrix isdoorgaans van detypen B,Eof G.
Een goed voorbeeld van het type is de structuur van horizont B21 (8-16 cm) van Doorwerth V,een „vette"brown podzoliconder gemengd loofbos (foto 63):
„Zandkorrels, voor een klein deel zeer grof, grotendeels echter kleiner dan 100 /u,ten dele
overdekt door ijzerhuidjes (B), zijn geheel omhuld door open modertrosjes (hv3c), die volbruin
en zeer zwak glanzend zijn (I). De zwakke glans is ten dele een gevolg van de bijmenging van
fijne sloef in demoder. Detrosjes liggen dicht tegen elkaar".
Horizont A1(2) van een „vette" brown podzolic onder groveden (Speulde 18a), gaf het
volgende beeld:
„Grove zandkorrels, over het algemeen blank, voor een klein deel met huidjes van ijzeroxyden (B), soms gecombineerd met klei (E). De zandkorrels zijn geheel omgeven door open
modertrosjes (hv3c), die over het algemeen volkomen vrij van elkaar liggen. De humus is diepbruin en matig glanzend (IV). In de moderbolletjes is een geringe hoeveelheid sloef zichtbaar,
in detrosjes liggen zandkorrels van ± 20 à 50 /Alos tussen de moderbolletjes".
Een „vette" brown podzolic onder beuk (Speulde 18b), welke op zeer korte afstand van het
vorige profiel gelegen is, gaf in haar horizont Al een soortgelijk beeld, hoewel hier de humus
zwart envrij sterk glanzend was(V).
Bovenstaande voorbeelden hebben betrekking op horizonten die ontstaan zijn onder invloed
van een recent bos. Een fossiele bosgrondstructuur van dit type is onder andere te zien in het
bovenstuk van de B-horizont onder een „vette" heidepodzol (Ermelose heide, grafheuvel 4):
„Ca. 250-500^ grote zandkorrels, die overdekt zijn door huidjes van klei, sloef en ijzeroxyden (G). De korrels worden min of meer omgeven door trosachtige humusgroepjes (hv3c),
die onderling vrij sterk gebonden zijn, waardoor de afzonderlijke trosjes vrij moeilijk kunnen
worden onderscheiden. De humus is donkerbruin en vrij dof (II). Tussen de moderbolletjes
liggen vrijveel fijne zandkorreltjes".
T y p e z2a2
Dit type komt voor in de Al- en Al(2)-horizonten van vrij zwak gepodzoleerde, matig rijke
tot vrije arme bodems.De humus isdoorgaans zwart en glanzend (V).
Zo is bijvoorbeeld de structuur van horizont Al(2) van een micro-bospodzol op brown podzolic (Speulde 17)(foto 74):
„Zandkorrels, variërend van ± 50-500 /uvormen een skelet, dat tamelijk open gebouwd is.
Ten dele zijn de korrels overdekt door grijzige respectievelijk gelige huidjes, in welke laatste
doorgaans een weinig sloef zichtbaar is (A,Ben F). In deporiën liggen open modertrosjes, welke
deporiën niet geheel opvullen. De humus iszwart en glanzend (V)".
Die opvulling van de poriën kan vrij sterk variëren. Zo is deze bijvoorbeeld zeer sterk in
horizont Al van Speulde 35, een roodzandprofiel onder heide, waarvan de structuur verder
overeenkomt met de voorgaande.

T y p e z2a3
Deze structuur is typisch voor brown podzolics die een sterk heterogene korrelgrootte
hebben.
Zo is het beeld van horizont Al(2) van Speulde 12 (een „magere" brown podzolic):
„De ruimten tussen de grotere zandkorrels zijn dicht opgevuld met fijn zand. Over het algemeen zijn de korrels blank, doch een deel heeft gelige huidjes, waarin ook sloef en klei (G).
Verspreid in het fijne zand liggen kleine (± 100 JX grote) open modertrosjes (hv3c), die donkerbruin en zacht glanzend zijn (II)".
Horizont B21 van dit profiel heeft dezelfde structuur, echter hebben vrijwel alle korrels de
matrix-huidjes van type G, terwijl de modertrosjes hier licht- tot volbruin en dof zijn (I), en veel
kleischijnen te bevatten.
Is in het laatste geval de moder reeds bijna vergaan, zeer scherp kunnen de trosjes nog
worden waargenomen in horizont B2van de veel rijkere brown podzolic op gray brown podzolic.
(Ginkel 2.) Het zandskelet, ook hier weer bestaande uit een mengsel van grof en fijn zand, is
over het geheel genomen dicht gepakt, maar heeft plaatselijk een lossere opbouw. Verspreid
liggen zeer losse modertrosjes (hv3c) van tamelijk lichtbruine kleur en zeer zwakke glans (I).
In de moder is sloef zichtbaar, terwijl tussen de moderbolletjes fijn zand ligt.
T y p e z2bl
Dit type is gebonden aan de Al- en de humus-B-horizonten van podzolprofielen. Gemiddeld
is in deze Al-horizonten het humusgehalte minder hoog dan in de humus-B's.
Een goed voorbeeld van de eerste variant vormt horizont Al van Terlet 1, een arme heidepodzol (foto 75):
„Zand van ca. 50 à 60-500 fi, plaatselijk aan elkaar sluitend tot een zandskelet, over het
algemeen echter geheel omgeven door humus. De meeste korrels zijn iets aangekleurd: grijzig
of gelig (A of B). De humus bestaat uit zeer dichte modertrosjes van de typen hv4a en hv4b.
Ze liggen duidelijk los van elkaar. De moder is zwart en vrij sterk glanzend (V)".
Een humus-B (horizont B21) van een vrij jong podzolstadium op rijke grond, namelijk Ginkel 3,zieter alsvolgt uit (foto 76):
„Zandkorrels van ca. 25-750 p, veelal bedekt door grijze of gele vliesjes (A of B).De korrels
zijn geheel omgeven door zwak moderachtige humustrosjes (hv4b), welke onderling vrij sterk
verbonden zijn, waardoor het geheel dus een massieve indruk maakt. De humus is ook sterk
gekit aan het zand. Ze is donkerbruin en zeer zacht glanzend (II). In de humus is vrij veel sloef
zichtbaar".
Horizont B2h van Best 6, eveneens een heidepodzol op vrij rijk moedermateriaal, heeft
onderstaande structuur:
„Zandkorrels van ca. 50-250 p. Vele met lichtgele huidjes (B). De korrels zijn omgeven
door kleine zwak-moderachtige trosjes (hv4b), die plaatselijk onderling vrij sterk gebonden zijn,
ten dele echter ook los van elkaar liggen. De humus is zwart en vrij sterk glanzend (V); in de
humus iseenweinig sloef aanwezig".
T y p e z2b2
Deze structuur werd aangetroffen in de bovenste minerale horizonten van heidepodzolen,
dit zowel op rijker als op armer moedermateriaal.
Een voorbeeld op tamelijk rijk moedermateriaal is horizont Al(2) van Ginkel 3:
„Zandkorrels, sterk variërend in grootte (ca. 40-500 ju),die een zandskelet vormen dat over
het geheel open gebouwd is, doch plaatselijk vrij dicht gepakt kan zijn. Vele korrels hebben
dunne gele of grijze (Aof B)huidjes. Doorgaans in de poriën, doch op enige plekjes ook rondom
de korrels, liggen sterk verslempte modergroepjes (hv4b). Een deel der groepjes is iets minder
verslempt (hv4a).De humus iszwart envrij sterk glanzend (V)".
Horizont Al van Gortel 33, een heidepodzol op arm moedermateriaal, heeft het volgende
beeld:
„Zandkorrels van ± 250 /*vormen een open gebouwd zandskelet. Een groot deel der korrels
heeft grijze of gele huidjes (A of B),terwijl daarenboven op vele korrels zeer fijne stipjes amorfe
humus voorkomen. Voornamelijk in de poriën vrij dichte ophopingen van trosjes zeer zwak
moderachtige humus (hv4b); een gering aantal trosjes is iets minder verslempt (hv4a). De humus
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iszwart en glanzend (V). In de humus zowel als losliggend op de zandkorrels is een zeer geringe
hoeveelheid blanke sloef te zien".
In één geval, in horizont B3/C van het profiel Speulde 36, een bospodzol op de resten van
gray brown podzolic, ontwikkeld op relatief rijk moedermateriaal, werd een fraai fossiel type
van deze structuur gevonden:
„Zandkorrels van ca. 100-350 JA vormen een tamelijk open gebouwd zandskelet. Een groot
deel der korrels is overdekt door ijzeroxyde-huidjes (B), een vrij grote minderheid door huidjes
bestaande uit klei, sloef en ijzeroxyden (G). Verspreid in de poriën, dikwijls aan de zandkorrels
gekit, bloemkoolachtige bolletjes, die ca. 150-250 /Agroot zijn en bestaan uit voornamelijk klei,
ijzeroxyden, sloef en fijn zand (ca. 25 à 40 /A). De kleur van de bolletjes is licht-bruingeel. Een
deel der bolletjes isenigszins uit elkaar gevallen".
T y p e z2b3
Dit komt voor in Al- en Al(2)-horizonten van heidepodzolen op moedermateriaal, dat zowel
vrij grof alsveel fijn zand bevat.
Zo is bijvoorbeeld horizont Al(2) van Speulde 35, een roodzand onder heide als volgt opgebouwd:
„Vrij veel zandkorrels van ± 250-300 IA, alsmede veel fijn zand (± 20-30 /A), die samen
een dicht gepakt zandskelet vormen, waarin de grotere zandkorrels als het ware gebed liggen
in het fijne zand. Plaatselijk is de pakking echter half-open. De zandkorrels zijn ten dele blank,
ten dele echter overdekt door grijze of gele huidjes (A of B). Hier en daar zijn kleine groepjes
zandkorrels verkit door een matrix die bestaat uit klei en ijzeroxyden (E). Verspreid door de
zandmassa ligt een matig aantal enigszins verslempte modergroepjes (hv4a), dat donkerbruin
en matig glanzend is (IV). Plaatselijk een gering aantal losse moderbolletjes van dezelfde kleur
en glans".
T y p e z2c
Deze structuur vindt men in Al-horizonten van zeer arme stuifzandprofielen onder ruwehumusplanten, speciaal de groveden. Ze wordt gekenmerkt door een doorgaans open pakking
van het zand, met in deporiën geringe hoeveelheden ligninehumus.

Matrix-structuren
T y p e z3a (Stippenstructuur)
Deze structuur heeft een humus-matrix. Ze is typisch voor de A2-horizont van sterk ontwikkelde podzolen. Het standaardtype kenmerkt zich door een doorgaans open gebouwd skelet
van blanke zandkorrels die bezaaid zijn met zeer fijne matrix-stipjes (foto 71). Het is zeer fraai
ontwikkeld in podzolprofielen onder groveden in het Kootwijkse stuifzand. Vaak echter wordt
het beeld enigszins vertroebeld door één of meerdere der volgende complicaties:
1. Een deel der korrels isomgeven door grijze of gelige huidjes (Aof B).
2. Plaatselijk zijn tussen de zandkorrels fijne disperse-humusbruggetjes ontwikkeld.
3. Zeer verspreid zijn er kleine plekjes, waar de poriën geheel door amorfe humus zijn
opgevuld.
4. Sterk verspreid komen, meestal gekit aan de zandkorrels, enkele moderdeeltjes voor.
Ook opgestoven lood- of stuifzand heeft een structuur die we tot dit type rekenen. Wel komt
naast de humusstipjes een relatief grote hoeveelheid moder voor, doch de totale hoeveelheid is
zo klein, dat deze structuur bezwaarlijk tot de micro-aggregaatstructuren gerekend kan worden.
Een goed voorbeeld zijn de donkere banden in het opgestoven loodzand op Terlet 1, een
„magere" heidepodzol:
„Zandkorrels vanaf 50 à 75 /A tot ± 750 {A, verenigd tot een vrij dicht gepakt zandskelet.
De korrels zijn dun bezaaid met fijne disperse-humusstipjes (A). Verder zijn deze doorgaans
blank; slechts enkele zijn omgeven door grijze of gele huidjes (Aof B).Zeer verspreid een gering
aantal moder-aggregaatjes, doorgaans niet groter dan 60 à 75 /A, sommige tussen 100 en 150 JA.
Ze zijn van de types hv3c en hv4a. De humus is zwart en glanzend en rijk aan sloef. De meeste
aggregaatjes zijn gekit aan de zandkorrels. Op deze zandkorrels ligt los een klein aantal siltdeeltjes van ± 20 à40 /A".
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z3b Mantelstructuren
T y p e z3bl
Het meest voorkomend is wel de variant met humus-matrix (A), speciaal in de diepere
humusfibers van heidepodzolen. Er is nog wel enige variatie in, vooral wat de dikte van de
huidjes betreft. Zo is er een duidelijk onderscheid tussen zeer dunne, zeer egale grijze huidjes
en de dikkere zwarte huidjes. De laatste tonen in droge toestand een zeer fijne scheuring, waardoorheen deoppervlakken vandezandkorrels zichtbaar zijn.
Zwak ontwikkelde varianten van dit structuurtype vindt men in de A2-horizonten van de
podzolprofielen op relatief rijk moedermateriaal. Hierbij bestaat de matrix voornamelijk uit
ijzeroxyden. Kleine hoeveelheden van andere componenten compliceren het beeld doorgaans
enigszins.
Een voorbeeld ishorizont A2vaneen „vette" heidepodzol (Ermelose heide, grafh. 4),waarin
de meeste korrels van een vrij open gebouwd zandskelet omgeven zijn door gelige huidjes (B),
een klein aantal echter door grijze (A).Speciaal bij de raakpunten der korrels komen verspreid
moderdeeltjes voor, diezwart endof glanzend zijn.
Een voorbeeld van een matrix bestaande uit ijzeroxyden en sloef is horizont A2 van een
bospodzol opderestenvaneengray brown podzolic (Speulde36):
„De meeste korrels van een vrij los gebouwd zandskelet ( ± 100-400 //) zijn omgeven door
zwakgele huidjes. Op de korrels gekit een matige hoeveelheid fijn poedersuikerachtig materiaal.
Het matrix-type is dus F. Plaatselijk liggen tussen de zandkorrels en in de poriën grotere ophopingen van sloef. In deze ophopingen fijne donkerbruine amorfe humus".
T y p e z3b2
Dit type treedt speciaal in diepe profielhorizonten op.Zo vindt men deze structuur meteen
matrix-combinatie van sloef en ijzeroxyden (F)in de ondergrond van verschillende lemige dekzanden. Een goed voorbeeld is horizont B3 van een heidepodzol op brown podzolic op lemig
dekzand teHeeschebos (N.-Br.):
„Dicht gepakte zandkorrels (grotendeels ± 50 à 75 jx), die overdekt zijn door gelige huidjes
envrijveelsloef. Spoortjes vanamorfe humus".
De horizont hieronder - de A2 van het fossiele profiel - wijkt slechts af door een lager
gehalte aan sloef. Ook op de Veluwe troffen we dit beeld aan onder andere in de B2-horizont
van eenfossiele gray brown podzolic opdeGinkelse heide.
In vele lemige profielen speelt ook de klei een belangrijke rol, b.v. in horizont B22 van
een „vette"heidepodzol opdeErmelose heide. Hierin zijn dedicht gepakte zandkorrels overdekt
door huidjes die dofgeel zijn (klei + ijzeroxyden), ten dele dof-geelbruin (bijmenging van fijnverdeelde humus). Voorts zijn alle korrels overdekt door sloefig materiaal. Het matrix-type is
hier dusG.
T y p e z3b3
Dit type komt voor in de ondergrond van profielen, waarin naast grover zand zeer veel fijn
zand aanwezig is.Zo bijvoorbeeld in de rode fibers onder Speulde 14,een rijke brown podzolic
op gray brown podzolic. Het zand in die fibers is ten dele ± 100fx,voor een groot deel echter
25 à 40 fi, waardoor de zeer dichte pakking is ontstaan. De korrels zijn overdekt door dikke
oranje huidjes(B).
z3c Bruggenstructuren
T y p e z3cl
Het type komt in allerlei matrix-varianten voor, speciaal in de B-horizonten van podzolen
op arm moedermateriaal. Zo heeft horizont B23 van Speulde 15 de volgende structuur:
„Open gebouwd zandskelet, de meeste korrels zijn 200 à 400 fi in diameter, daarnaast een
gering percentage fijner zand. De korrels zijn overdekt door dunne gele huidjes, waarin een
matige hoeveelheid sloef en klei zijn gebed (G). Ca. 80% der raakpunten zijn door matrixbruggetjes verbonden".
T y p e z3c2
Ook dit type komt voor inB-horizonten enfibers vanpodzolen oparm moedermateriaal, bijvoorbeeld inhorizont B21vanGortel33:
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„Dicht gepakte grove zandkorrels (± 250-450 /x) die zijn overdekt door dikke, sloefige
humushuidjes die zwart en glanzend zijn (V). De korrels zijn onderling verbonden door zeer
dikke bruggetjes. Bij drogen springt de humus los van de zandkorrels, en deze blijken dan voor
een groot deel door dunne gelige huidjes te zijn overdekt (B)".
z3d Massieve structuren
Dezeziet men in diverse humus-B's en in kleirijke B-horizonten.
T y p e z3dl
Een goed voorbeeld van dit type is horizont B2h van Garderen 2,een zwarte brown podzolic
onder heide:
„Vrijwel blanke zandkorrels en stukjes grind ( ± 150-1500 //), waartussen alle poriën zijn
opgevuld met vrijwel amorfe humus, die sterk samengekit is tot één dofglanzend zwart geheel
(III)".
T y p e z3d2
Dit zagen we onder meer in de B21-horizont in afbraak van Speulde 14 (B-horizont in afbraak van een gray brown podzolic) (foto 77). Hier liggen verspreid grote zandkorrels (± 100500 fi) in een zeer dichte grondmassa, die bestaat uit sloef en klei. De zandkorrels zijn vrijwel
blank, terwijl ook de grondmassa slechts plaatselijk zeer zwak gelig gekleurd is (B).
z3e Gatenstructuren
T y p e z3el
Horizont B22van Speulde 14(brown podzolic opgray brownpodzolic):
„Verspreid grovere zandkorrels ( ± 100-500 fi) in een zeer dichte grondmassa die bestaat
uit klei, sloef en zeer fijn zand. De grove zandkorrels in de grondmassa zijn vrijwel geheel gelig
gekleurd (B). Verspreid lopen door de grondmassa zeer grote holten (± 100-400 /£)".
T y p e z3e2
Dit zagen we onder meer in de gespaarde bruinige plekken in een sterk in afbraak zijnde
B-horizont van een gray brown podzolic (Heeschebos 1). Hier lopen door de overigens dichte
grondmassa velegangetjes van ± 50fi tot ruim 100 JX.
T y p e z3e3
De niet-afgebroken B21-horizont van Speulde 14bleek in tegenstelling totdein afbraak zijnde
(zie type z3d3) zeer poreus te zijn. De overigens dichte grondmassa is doortrokken door vele
gangetjes enholtetjes van ca. 20-250/u.
z3f Eilandstructuren
Deze typen komen voor in profielen waarin een grote homogeniserende activiteit van de
bodemfauna heeft plaats gehad.
z3fl De m u l l i g e e i l a n d s t r u c t u u r
Deze is zeer fraai ontwikkeld in de B22-horizonten van de profielen Garderen 1en 2. Hierin liggen namelijk enige mm's grote ruw-bolvormige, microporeuze donkerbruine, kleiige elementjes (muil) verspreid in een grofzandige en grindrijke massa (ca. 100-1500 /<), die een bruggenstructuur heeft. De matrix van de grondmassa bestaat uit klei, sloef en ijzeroxyden (G),
waarin een weinig fijn zand is gebed. Plaatselijk bevat de matrix tevens een weinig dofbruine,
fijn-verdeelde humus.
z3f2 De z a n d i g e e i l a n d s t r u c t u u r
We zagen dit type onder meer in de fossiele A2-horizont van Best 6 (A2 van een gray brown
podzolic), waarin in een vrij open gebouwd zandskelet enige mm's grote eilandjes van dichtgepakt zand liggen. De korrels worden samengehouden door een matrix die voornamelijk bestaat uit ijzeroxyden.
z4 Enkel-korrelstructuren
Dezezijn uiteraard gebonden aan C-horizonten, somskomen zevoor in A2-horizonten.

SUMMARY
MORFOLOGIC INVESTIGATIONS OF SOIL STRUCTURE
CHAPTERI.THETERMSOILSTRUCTURE

There are 4 groups of definitions of the term soil structure, viz. 1. those which only emphasize the arrangement and aggregation of the solid constituens of the soil; 2. those in which the
soil cavities are an important feature; 3. definitions which include the water in the soil; 4. the
„soil fabric" concept.
In our view none of these definitions is entirely satisfactory. In the first place, practically
all definitions in groups 1-3 limit the term soil structure to the structural elements (i.e. the
aggregates defined by natural planes). We would, however, regard all structures in the soil,
with the exception of concretions and crystals, as belonging to the soil structure, including, for
example, hole structures, single-grained structures, finely laminated sediments of varying grain
size (chapter III) and the sand structures (chapter V). Moreover, the liquid phase is not an
essential part of the soil structure. The term, „soil fabric", as employed by KUBIËNA, is much
too comprehensive, too great an emphasis beingplaced on genesis.
In defining soil structure the following points should be taken into account:
1. The soil constituents are usually aggregated (into structural elements or otherwise) but
sometimes thisisnot the case (single-grained structures).
2. The arrangement of the soil particles in relation to each other isessential to the structure
(single-grained structures; elementary fabrics; the relative position of any structural
elements).
3. The cavities in the soil (porosity of structural elements; hole structures).
From this it results that „soil structure is the spatial arrangement of the elementary constituents and any aggregates thereof, and of the cavities occuring in the soil".
Soil structures may be divided into macrostructures (any structure that can be discerned
with the help of a magnifier not exceeding 4 x lin.) and microstructures (structures only visible
bymeans of morepowerful magnification).
CHAPTER II. THE TECHNIQUE OF VISUAL EXAMINATION OF SOIL STRUCTURE

It is usually possible to acquire a fairly extensive knowledge of the morphology of the soil
structure merely by working in the field, but detailed investigation, including that of microstructures, requires supplementary laboratory work. This comprises examination by means of
binoculars and microscope (slides).
Field studies are undertaken on freshly excavated, somewhat dried out profile walls. The
soil structure is first portrayed by means of a 4 x lin. magnifier. Undisturbed soil samples are
then collected in cylinders or trays for laboratory investigation. For various reasons the second
method istobe prefered.
Binocular examination is preferably performed on moist soil, but if it is required to make
slides the soil should first dry. Very loose soils are then impregnated in cellulose varnish and
aceton (1: 1). The air-dry soil is then impregnated with a curing agent (the one chiefly used
by us isthe synthetic resin kollolith). Curing iseffected at 130to 140° C and generally lasts from
10 to 45 minutes, depending on the density of the soil. Dense soils are frequently impregnated in
vacuo, but most soils in air. After curing, the block of material is cooled to room temperature
and then ground. This grinding is first effected by means of coarse carborundum powder on a
revolving steel plate, and then continued by hand with successively finer powder on a glass
plate. The plates are kept continually wet with water. When the grinding surface has been
polished entirely smooth, the block is then placed with its smooth side on an object-glass, after

86
which the rest of the sample is ground down in the same way until the plate is not more than
20to 30fj, thick.
As the literature shows, many different materials are employed for curing the soil, and
there isalso a great variety of material used for grinding.
CHAPTER III. T H E CLASSIFICATION O F T H E MACROSTRUCTURES

The macrostructures may be divided into 2 large groups, viz. those consisting of structural
elements and those without structural elements. The first group comprises pedogenic elements
(resulting from granulation and fragmentation) and geogenic elements (resulting from geogenic
processes such as sedimentation and periglacial and glacial conditions). The second group
consists of collapse structures, finely macroscopic elementary fabrics (with primary particles
visible under a 4x lin. magnifier), hole structures (structureless ground mass with macroscopic
cavities), inherited macro-fabrics (sedimentary structures) and the single-grained structures.
The existing classifications of the pedogenic structural elements are all more or less solely
based on the shape of the elements and the degree of development of their faces and edges.
3 main types are generally distinguished, viz. holohedral (developed equally along all 3 axes),
prismatic (predominantly developed in a vertical direction) and platy elements (predominantly
developed in the horizontal plane). The first two are further subdivided into rounded and
angular elements, i.e. columns (rounded top) and prisms (upper face either flat or ending in a
point).
A system of this kind is quite inadequate for detailed soil surveys, and an examination was
therefore made as to what features would form the basis of a more detailed classification of
the elements.
These features were found tobe:
1. The shape of the simple elements. The rounded elements (granulars) may either be
entirely round, or multifaced; regular and irregular angular elements exist. The prisms are
divided into smoothly surfaced, coarsely surfaced and rhombohedrons. The platy elements are
distinguished as oblate holehedrons, homogeneous, laminated and spongy single plates.
2. The compound nature of many structural elements, their shape and the variation in the
type of elements of a lower order. Thus there are several kinds of small cauliflower-shaped
elements built up of very small granulars, - the crumbs and crumbly structures. The columnar
structures are divided into true colums and prisms having a closed top. Among the compound
prisms a large number of variants may be distinguished according to the type of lower order
elements; at the same time, these prisms are subdivided according to the nature of their faces
(smooth or coarse). The so-called segmented prisms were found to be very importants structural
shapes. These are also classified according to the nature of the faces and the simple or compound character of the segments.
Furthermore a distinction is made between compound and piled plates.
3. The porosity of the elements. 3 types of pores are distinguished, viz.:
a. M i c r o p o r e s « 3 0 //) which are important as a water reservoir for the plants and for
the micro-organisms in the soil.
b. M e s o p o r e s (30-100 fj) which are important for intense renewal of air in the elements
and serving totransport and distribute water.
c. M a c r o p o r e s (>100 ju)which enable air to penetrate the soil rapidly and deeply, and
the rapid withdrawal of large quantitiesof water.
The optimum porosity is approximately 50 to 60% of the total soil volume, so that the ratio
between micro- and meso- -f macropores must be about 45 :55. Such a porosity is only possessed by the crumb structure. A fairly high porosity is possessed by crumbly structures and
many granular and subangular blocky elements (generally 10 to 25%). The remaining types of
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elements may also have a fairly high porosity, although they are usually very compact. The
porosity of the elements may vary greatly in type, viz. 1.elements containing all kinds of pores;
2. those containing micro- and possibly mesopores only; 3. those containing almost exclusively
macropores.
4. Porosity is sometimes considerably reduced by the occurrence of coatings. Morphologically, several types of coatings may be distinguished as a result of differences in their manner
of formation, coatings being formed by percolation, pressure, micro-erosion or from wormcasts.
A non-sealing coating isformed by eluviation.
5. Externelly sealed structural elements are frequently covered over by root traces, i.e. impressions of roots which have penetrated the structural faces to some extent in order to absorb
asmuch water and nutrients aspossible.
A classification of the pedogenic elements has been built up from the sum of these features
(§ E; appendices I and II). Distribution and genesis of the elements is discussed in § B. 5. It is
found that many distinct structural forms are determined by specific pedological or agricultural
conditions. Important factors include the water conservation, texture, microstructure, water
stability and soil employment.
A classification of the groups of elements according to size is discussed in § B. 3.
The grade of structure is a criterion of the development of the soil structure. It is determined
by the durability of the structural elements and their mutual binding. The existent classification
were not found entirely adequate. It was not found possible to include all existing cases in the
Soil Survey Manual classification. In NIKIFOROFF'S system certain well-developed structures are
given a rather low grade of structure. We there evolved a somewhat modified version of the
latter system (§B.4).
The geogenic elements are further subsivided into joint structures, pyramidal, elements,
piled homogeneous plates, structural elements built up of piled homogeneous plates, and elements built up of laminated material. The first 4 kinds arose as a result of glacial and periglacial
conditions.
The collapse structures are very dense crusts which are homogeneous, laminated or heterogeneous.
The finely macroscopic elementary fabrics are differentiated as: compact, braced, mantle
and micro-aggregate structures (KUBIËNA'S „elementary fabrics"). In the last 3 types a distinction
ismade between densely and more loosely packed variants.
Porous structure include:
1. The spongy structure, i.e. a structureless ground mass riddled with interconnected passages.
It isfurther subdivided according tothe nature of the porosity.
2. The gas-bubble structure; a large number of small, nonconducting spherical cavities lie in a
structureless ground mass. The cavities are impressions of gas-bubbles, produced by algae,
which are sealed off by soil from microcolluviation.
3. The tube structure: the ground mass is transversed by numerous non-conducting earthworm
tubes. Further subdivided according to the number of tubes.
The inherited macro-fabrics are fine laminated sediments of varying grain size. They are
often undisturbed, but may also be more or less homogenised by the activity of earthworms.
The single-grained structures are the packings of loose sand.
The classification of all these structures is given in § E and appendix I. Several are shown
diagrammatically in appendix II.
CHAPTER IV. SOME EXAMPLES OF MACROSTRUCTURES

This chapter gives very detailed descriptions of a large number of macrostructures.

CHAPTER V. T H E CLASSIFICATION O F T H E M I C R O S T R U C T U R E S O F HIGHER SANDY SOILS
UNDERLYING F O R E S T AND HEATH IN T H E NETHERLANDS

These sandy soils (chiefly „cover sands" and wind-blown sands, fluvio-glacial and pushed
preglacial) usually contain no structural elements or other macrostructures, so that a structure
classification has to bebased on the microstructures.
Soilconstituents important for such a classification are:
1. The sand grains;important as the soil skeleton (porosity) and as surfaces on which various
colloids precipitate.
2. The matrix; this is the sum of the cementing agents and fillers with the exception of the
non-dispersed types of humus (including clay, silt, dispersed humus and iron oxides).
3. The types of humus. These are:
a. Raw h u m u s a n d v a r i a n t s , viz.surface peat and lignin humus.
b. M o d e r ; the excretions of small soil fauna, with the exception of the earthworms. A
distinction is made between small (approx. 25 to 60 fi) and large moder (approx. 150-600 fi).
The small excretions are often combined to form cluster-like micro-aggregates of 150 to 200 ,«
which may be very loosely constructed, but also very compact and entirely grown together
(weak moder-like humus). The aggregates are also found together with raw humus; the raw
moder.
c. M u l l - l i k e m o d e r ; structural elements some mm, in size, mainly built up from clusters
of smallmoder (crumbs)or largemoder (crumbly).
d. Mull; dark-coloured earthworm excretions. They scarcely occur in these soils.
On the basis of the arrangement and distribution of the said components the following
structural typesmay be distinguished:
1. Humic structures: the soil is wholly or substantially built up from humus (hor. A0, some
B2h horizons). The group is further subdivided according to the types of humus.
2. Micro-aggregatestructures;these are characterised by the presence of small micro-aggregates
in combination with sand grains. The further subdivision is based on the type of micro-aggregates (its porosity), whether the aggregates entirely surround the sand grains or are confined
to the pores of the sand skeleton, the aggregation of the sand and the nature of any matrix on
the sand grains.
3. Matrix-structures; these comprise all structures consisting of matrix, whether or not in
combination with sand. Structures having a sand skeleton are subdivided into stipple, mantle,
braced and massive structures, and these are subdivided in turn according to the aggregation of
the sand especially the mantle and braced structures) and the nature of the matrix. Structures
without a skeleton are massive or more or less spongy. The subdivision is based on the nature
of the matrix, and, inthe case of the sponges on the nature of theporosity.
Finally, we also distinguish the so-called island structures:
„islets" of mull or densely compressed sand in a rather loosely constructed sand skeleton.
4. Single-grained structures; these are the various aggregations of loose sand.
Certain correlations exist between the microstructures and the nature of the artificial planes
of fracture on the one hand, and the consistency on the other.
The micromorphological investigation provided a number of interesting details on the pedogeneticimportance of the humustypesof the higher sandysoils:
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1. Entire conversion of the litter into moder is confined to the comparatively rich 'fat'
brown podzolics underneath forest. The true raw humus types are only encountered on the very
poorest wind-blown sands. In most cases, however, the Ao horizon consists of humus crumbs
or raw moder, and there is the following tendency; humus crumbs on comparatively rich, brown
podzolics underneath forest, raw moder on comparatively poor, brown podzolics underneath
forest, on various podzol stages underneath heath and on forest podzols.
2. In many profiles there occur, up to a depth of about 50 to 60 cm, large amounts of
evenly scattered moder micro-aggregates. The greater the depth the more compact are the
aggregates, and the moder even occasionnally changes into dispersed humus. This phenomenon
is explained as mechanical percolation of moder and the conversion of the moder into colloidal
humus, as a result of which the aggregates are compressed and may even entirely decompose.
In a comparatively rich soil there is almost exclusively mechanically displacement of moder,
and in a very poor soil there is practically only the formation and colloidal displacement of
dispersed humus. In most profiles both processes are at work in the sense that the mechanical
process prevails in the richer soils, and the colloidal process in poorer ones. It is found that even
in poor heath podzols a fairly large amount of moder is formed, but is already converted into
dispersed humus over aline i to 1 cm deep.
The so-called root-felts are explained as follows: precipitation of dispersed humus on the
B2h level, followed by rooting of this horizon, after which these roots are partly converted
into moder; the moder rapidly decomposes into weak, moder-like platelets of humus.
Traces of an earlier forest vegetation may be established by micromorphology among many
heath podzols which pedologically speaking are relatively young. In the top profile horizons is
only found more or less saturated heathmoder humus which is black and usually glossy; underneath, however, there are found loosely constructed, brown, dull clusters of moder - the forest
moder. Among older podzols this becomes continually yellower, to disappear altogether in
highly developed podzols.
The original forest vegetation may also consist of mull below the heath-podzol. In the top
horizons the mull appears to have been broken off altogether by the effect of the heath
vegetation.
CHAPTER VI. A MORE DETAILED DESCRIPTION OF THE SAND STRUCTURES
AND THEIR DISTRIBUTION

In this chapter a large number of microstructures of the higher sandy soils underlying
forest and heath are described in detail, and the type of profiles and horizons in which they
are found is also specified.
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