Bodemen planologie
Een studie over de betekenis van de bodemkarterïng voor
niet-agrarisch bodemgebruik

m
Overdruk no. 68 van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen
Uit: Stedebouw en Volkshuisvesting, extra-nummer, augustus 1970

Inhoud
Ten geleide

3

Samenstelling van de Werkgroep

Dr. Ir. F. W. G. Pijls

Bodem

en Planologie

4

Inleiding

5

Prof. Ir. W. J. G. van Mourik
1. Aanleiding tot de studie
2. Onderwerp van de studie
3. Studiegebied Hilversum-Utrecht
4. Eerdere pogingen

Bodem en geologie

10

Drs. L. A. JE. van Eerde en Ir. G. ]. W. Westerveld
1. Bodem, bodemkartering en bodemkaart
2. Relatie bodemkartering-geologie
3. Geologische opbouw van Nederland
4. Bodem van Nederland

Bodem en bodemgebruik

.

.

.

.

19

Prof. Ir. M. J. Vroom
1. Landschap
2. Planologie
3. Land- en tuinbouw
4. Bosbouw
5. Openluchtrecreatie
6. Natuurbeheer
7. Verstedelijking
8. Verkeer

Bodem en bodemgeschiktheid

.

.

.

29

1. De bodemkaart als basis voor de beoordeling van de bodemgeschiktheid, Ir. G. J. W.
Westerveld
2. Bodemgeschiktheid voor de aanleg van bosbeplantingen, J. A. van den Hurk Ing. en
Ir. G. J. W. Westerveld
3. Bodemgeschiktheid voor openluchtrecreatie, Prof. Ir. M. J. Vroom en Ir. G. J. W. Westerveld
4. Bodemgeschiktheid voor bouwwerken, J. A. van den Hurk Ing. en Ir. A. Lekkerkerker
5. Bodemgeschiktheid voor wegen, J. A. van den Hurk Ing. en Ir. A. Lekkerkerker

Waardering van de studieresultaten

.

56

Prof. Ir. W. ]. G. van Mourik en Prof Ir. M. ]. Vroom
1

Overzicht

2. Toepassing van de verworven kennis
3. Moderne planologie
4. Resultaten vande studie voor planologische modellen
5. De mogelijkheden in overgangsgebieden
6. Voorbeelden van nederzettingen
7. Problemen
8. Basisgegevens
9. Aanbevelingen
Kaartbijlagen, schaal 1:50000

1. Bodemkundige-landschappenkaart van het studiegebied Hilversum-Utrecht
2. Bodemkaart van het studiegebied Hilversum-Utrecht; met toelichting op de achterzijde
van de kaart
3. Bodemkaart met afgeleide kaarten en interpretatiekaarten van het gedeelte Maarssen-Den
Dolder uit het studiegebied Hilversum-Utrecht; met toelichting en tabel op de achterzijde
van de kaart

Bodemenplanologie
Een studie over de betekenis van de bodemkartering voor niet-agrarisch bodemgebruik

Ten geleide

Hoewel de Stichting voor Bodemkartering als onderzoeksinstelling belast is met
bodemkundig onderzoek ten behoeve van het agrarisch bodemgebruik en als
zodanig onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorteert, heeft
haar werkterrein zich vrijwel vanaf de oprichting ook buiten de Landbouw
uitgestrekt. Vooral voor streek- en uitbreidingsplannen en voor de grof-keramische industrie zijn vanaf 1947-1948 nogal wat bodemkarteringen uitgevoerd. In het onderzoeksprogramma nemen echter vooral de laatste jaren projecten voor niet-agrarisch bodemgebruik een steeds grotere plaats in. De bodemkundige kennis ten behoeve van de Landbouw, die in de afgelopen 25 jaar is
opgedaan, vormt voor dit onderzoek buiten de Landbouw een goed uitgangspunt. Met name de bodemkaart is een objectieve basis voor vele toepassingen
die met de bodem te maken hebben. Dank zij de groeiende samenwerking met
instellingen die zich met het niet-agrarisch bodemgebruik bezighouden, wordt
het in toenemende mate mogelijk resultaten van het bodemkundig onderzoek
voor de Landbouw, door middel van aanvullende research, toepasbaar te maken
voor niet-agrarische bodemgebruiksvormen. Door dit team-work is er al veel
kennis en ervaring beschikbaar.
De studie Bodem en Planologie is tot stand gekomen door de samenwerking van
onderzoekers uit diverse vakgebieden, hetgeen moge blijken uit de samenstelling van de werkgroep die de studie heeft uitgevoerd. De werkgroep had tot
doel na te gaan in hoeverre resultaten van bodemkundig en geologisch veldonderzoek waardevol kunnen zijn voor bouwen, planten en aanleggen in een
overwegend urbane samenleving.
De resultaten van de studie, die dank zij de medewerking van het Nederlands
Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in dit extra-nummer
van „Stedebouw en Volkshuisvesting" konden worden gepubliceerd, zullen
op 9 en 10 september tijdens een studiebijeenkomst en een excursie nader worden
toegelicht. De Stichting voor Bodemkartering hoopt hiermee te bereiken, dat
de bodemkaart en de daarvan afgeleide kaarten meer bekendheid krijgen als
informatiebron voor een verantwoord bodemgebruik. Bovendien kan deze publikatie een basis vormen voor een verdere gedachtenwisseling tussen bodemkundigen en deskundigen die zich met de inrichting van Nederland bezighouden.
Uit deze gedachtenwisseling kan de Stichting voor Bodemkartering mede aanwijzingen putten voor de richting waarin zij haar onderzoeksprogramma ten
behoeve van planologie, stedebouw, landschapsbouw, civieltechniek, enz. zal
ontwikkelen.
Na een kwarteeuw bodemkartering in Nederland past niet alleen een terugblik
op het verrichte werk, maar meer nog een bezinning op het werk in de naaste
toekomst. Deze studie is een poging om beide doeleinden ten aanzien van het
niet-agrarisch bodemgebruik te verwezenlijken. Zij wil tevens een bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen die de inrichting van een leefbaar milieu in Nederland met zich brengt.
Gaarne spreek ik mijn dank en erkentelijkheid uit tegenover de leden van de
werkgroep Bodem en Planologie, die met enthousiasme deze studie hebben
aangevat en in betrekkelijk korte tijd tot dit resultaat zijn gekomen.
Dr. Ir. F. W. G. Pijls,
Directeur van de Stichting voor Bodemkartering,

Wageningen.

Samenstelling van de Werkgroep
Bodem en Planologie

Op verzoek van de Directie van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen werd in het voorjaar van 1969 de Werkgroep Bodem en Planologie
samengesteld. Hierin hadden de volgende personen zitting:
Drs. L. A. JE. van Eerde, geoloog, Rijks Geologische Dienst, Haarlem
J. A. van den Hurk Ing., bodemkundige, Stichting voor Bodemkartering, Wageningen
Ir. A. Lekkerkerker, civiel-ingenieur, Ingenieurs- en Architecten-Bureau Van
Hasselt en De Koning, Nijmegen
Prof. Ir. W. J. G. van Mourik (voorzitter), architect-planoloog, Landbouwhogeschool, Wageningen
Ir. R. P. H. P. van der Schans, bodemkundige, adjunct-directeur van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen
Prof. Ir. M. J. Vroom, landschapsarchitect, Landbouwhogeschool, Wageningen
Ir. G. J. W. Westerveld (secretaris), bodemkundige, Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
Incidenteel zijn bij de studie betrokken geweest:
Ir. J. M. G. Damme, wetenschappelijk ambtenaar, Rijksdienst voor Drinkwatervoorziening, 's-Gravenhage
Ir. J. L. de Kievit, civiel-ingenieur, Grontmij N.V., De Bilt
Ir. G. Krabbe (f 1969), hoofdinspecteur Grontmij N.V., De Bilt
T. Witlage, student bodemkunde, Landbouwhogeschool, Wageningen.
De bodemkaart van het studiegebied Hilversum-Utrecht (bijlage 2) werd opgenomen en van een toelichting voorzien door D. A. Eilander, J. L. Kloosterhuis Ing., Ir. G. G. L. Steur en Ir. J. C. Pape, allen medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering.

Inleiding
Prof. Ir. W. ]. G. van Mourik

Aanleiding tot de studie
De Stichting voor Bodemkartering te
Wageningen werd in augustus 1945
opgericht door de toenmalige Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Dit geschiedde omdat
behoefte bestond aan bundeling van
de activiteiten die in de oorlogsjaren
in de Bommelerwaard waren aangevat door een aantal studenten van de
Landbouwhogeschool onder leiding
van Prof. Dr. Ir. C. H . Edelman (f),
hoogleraar in de bodemkunde.
De doelstelling bij deze activiteiten,
die het onderzoeken, in kaart brengen

1. Prof. Edelman (rechts)

en Dr. Ch. E.

Kellogg, destijds directeur van de U.S. Soil
Conservation

Service bij de eerste moderne

bodemkaart van Nederland, schaal 1:400000.
De foto werd genomen in1957

en op hun geschiktheid beoordelen
van de Nederlandse gronden inhielden, was zuiver landbouwkundig in
ruime zin, d.w.z. akker- en weidebouw, tuinbouw en bosbouw omvattend. Herstelwerkzaamheden in de
geïnundeerde gebieden van Zeeland
zouden ervan profiteren, evenals de
vestiging van tuinbouw.
Prof. Edelman wasde eerste directeur
van de Stichting voor Bodemkartering. Hij was de ziel van een groep
jonge mensen, die zich met grote toewijding van hun taak hebben gekweten. Onder zijn leiding kwam de bodemkartering tot stand en werden
een aantal hoofdprincipes geformu-

leerd, die nu nog gelden (Edelman,
1945). De voornaamste hiervan zijn:
— de bodemkartering gaat uit vande
blijvende kenmerken van de bodem;
snel veranderende, zoals de chemische
vruchtbaarheid, worden buiten beschouwing gelaten;
— een bodemtype, de kleinste bodemeenheid op een bodemkaart, omvat een verzameling bodemprofielen,
die tot een bepaalde diepte (meestal
+ 1,20 m) een aantal kenmerken gemeen hebben. Als indelingscriteria
worden zoveel mogelijk die kenmerken genomen, welke voor de plantengroei vanbelang zijn;
— bij de vaststelling der grenzen tus-
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sen de bodemtypen speelt het zichtbare landschap een rol.
Op basis van deze hoofdprincipes
werd geleidelijk de bodem van Nederland in kaart gebracht. De namen
der bodemtypen vertoonden verband
met visuele kenmerken van het betreffende landschap en met in de
streek gangbare benamingen, zoals
madeveengronden en essen. De onderscheiden bodemkundige landschappen
en de gehanteerde indelingscriteria en
benamingen waren echter niet exact
omschreven en maakten een landelijke vergelijking der gronden moeilijk. Derhalve is omstreeks 1965 overgegaan op een landelijke indeling en
benaming der gronden. Dit landelijke
systeem is gebaseerd op de in het bodemprofiel en het terrein duidelijk
zichtbare en meetbare blijvende kenmerken (De Bakker en Schelling,
1966). De differentiërende kenmerken
van de bodemeenheden zijn nu exact
vastgelegd, terwijl de bodemgrenzen
nauw gerelateerd blijven aan het
zichtbare landschap. Het landelijk indelingssysteem betekent een aanzienlijke vooruitgang, met name voor het
vergelijken van gronden uit verschillende gebieden en voor hun geschiktheidsbeoordeling.
Nu, na 25 jaar Stichting voor Bodemkartering, is er een eerbiedwaardig,
deels afgerond stuk werk gereed
(Steur et al., 1967), waarbij de nadruk valt op de samenstelling en de
interpretatie van bodemkaarten. Dit
materiaal bestaat o.m. uit de volgende onderdelen:
de bodemkaarten van Nederland,
schaal 1 :400.000 en 1 : 600.000;
de bodemkaart van Nederland, schaal
1 : 200.000;
de zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van
Nederland, schaal 1 :200.000;
nieuwe indeling en benaming der Ne-

derlandse gronden met globale bodemkaart van Nederland, schaal,
1 : 1000.000;
de bodemkaart van Nederland, schaal
1 :50.000, waarvan thans 17 bladen
verschenen zijn; de opname is voor
4 0 % gereed;
de geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1 :50.000, die in samenwerking met de Rijks Geologische Dienst te Haarlem wordt samengesteld en waarvan 15 bladen verschenen zijn; de opname is voor 2 0 %
gereed;
een aantal gedetailleerde regionale bodemkundige studies van de verschillende bodemkundige landschappen;
een groot aantal, meestal gedetailleerde bodem- en bodemgeschiktheidskaarten met bijbehorende rapporten
en adviezen, samengesteld ten behoeve
van opdrachtgevers, zowel op agrarisch als op niet-agrarisch terrein.
Edelman besefte dat de studie van de
bodem niet alleen voor de landbouw
van grote betekenis zou zijn, maar
evenzeer voor andere vormen van bodemgebruik. In de loop der jaren zijn
dan ook vele gebieden in kaart gebracht en zijn waardevolle adviezen
gegeven met betrekking tot recreatieve bestemmingen, sportvelden,
woongebieden, bouwterreinen, tracering van wegen en leidingen en winning van zand, klei en leem. Ook zijn
talrijke onderzoekingen verricht ten
behoeve van ruilverkavelingswerken,
tuinbouwvestiging, grondverbetering
enz. De meeste van deze adviezen zijn
uitgebracht in opdracht van derden.
Een volgende stap is de gegevens van
de bodemkartering in een ruimer kader te plaatsen en te onderzoeken in
hoeverre de bodemkaart en de daaruit af te leiden bodemgeschiktheidskaarten dienstbaar kunnen zijn aan de
planologie, waarvoor ze nu reeds incidenteel gebruikt worden.

Onderwerp van de studie
Wanneer men uit de beschikbare gegevens omtrent de bodem en het water de graad van geschiktheid voor
bepaalde planologische bestemmingen
wil afleiden, moeten de door die bestemmingen gestelde eisen vooraf worden geformuleerd. Daarnaast moet
worden aangegeven welke invloed
minder geschikte gronden op deze
bestemmingen kunnen hebben, bijv.
in economische zin. In deze studie
zijn deze bewerkingen voor een aantal bestemmingen uitgevoerd, toegelicht en op kaart gebracht.
De bodemkaart kan in de planologie
dienen als basis voor de beoordeling
van de bodemgeschiktheid voor bepaalde bestemmingen, maar daarnaast
kan zij ook een aantal elementen leveren die van belang zijn voor de karakterisering van het landschap. Er is
een dergelijke bodemkundige landschappenkaart in het kader van deze
studie samengesteld (bijlage 1), maar
deze dient nog als discussiestuk te
worden beschouwd.
De bodemkaart kan ook informatie
geven over het voorkomen van
bouw-, aanleg-, en ophoogmateriaal,
voornamelijk zand en grind, maar
bijv. ook van klei en leem voor de
keramische industrie. Het winnen van
deze grondstoffen gaat dikwijls samen met een omvorming van het
landschap, waardoor werk met werk
wordt gemaakt. In de publikatie "Wonen en Bos" (Grontmij, 1967) zijn de
hierbij optredende problemen van
speciewinning, water en waterbeheersing, reeds aan de orde gesteld.
Het gebruik van bodemkaarten voor
planologische doeleinden zal op een
aantal onderdelen een aanvulling betekenen op de methodiek die tot nu
toe is gevolgd bij de samenstelling van
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deze kaarten:
aangezien veel van de tot nu toe vervaardigde bodemkaarten berusten op
boringen tot een diepte van 1,20 m,
maar ten behoeve van de planologie
ook diepere lagen in het bodemonderzoek dienen te worden betrokken, zal
samenwerking van bodemkundigen
met o.a. geologen en grondmechanici
noodzakelijk zijn,
in verband met voorgenomen ingrepen dient de (grond)waterhuishouding
grondig te worden bestudeerd, met
name ten aanzien van te verwachten
kwel, wegzijging, klink e.d.
de beschikbaar gestelde bodemkundige gegevens dienen vergezeld te gaan
van aanwijzingen voor niet-bodemkundigen, waardoor zij weten in hoeverre hun beslissingen op deze gegevens kunnen worden gebaseerd. Immers, juist de niet-bodemkundigen
zullen de potentiële gebruikers van
deze gegevens zijn.
Gezien haar samenstelling heeft de
werkgroep zich evenwel, wat het inventariserend gedeelte van de studie
betreft, beperkt tot de gegevens die de
huidige bodemkartering en de geologische kartering opleveren. Aan de
grondwaterhuishouding in de diepere
lagen kon slechts in geringe mate
aandacht worden besteed.

Studiegebied

Hilversum-Utrecht

\
J Kaartfragment Maarssen - Den Dolder ( bijlage 3)

2. Situatiekaart

van het

Hilversum-U trecht

studiegebied

De studie is in de eerste plaats algemeen geweest en heeft dus niet betrekking op een bepaald gedeelte van
Nederland. Wel zijn deresultaten toegepast op een beperkt gebied. Deze
beperking heeft vele voordelen die
weinig toelichting behoeven. Zo kan
ter illustratie concreet kaartmateriaal
worden getoond en kande praktische
toepasbaarheid van de gevonden resultaten beter worden gecontroleerd.
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Het studiegebied omvat de omgeving
van de steden Utrecht en Hilversum
alsmede delen van de Utrechtse heuvelrug. De begrenzing van het studiegebied kan aldus worden omschreven:
noord- en zuidgrens vallen samen met
kaartbladen 31 Oost en 32 West van
de topografische kaart, schaal 1 :
50.000;
westgrens is het Amsterdam-Rijnkanaal;
oostgrens is een noord-zuidlijn op
± 1 2 km van de Domtoren.
De belangrijkste motieven voor de
keuze van dit gebied zijn:
1. het is een bijzonder veelzijdig en
interessant gebied, zowel wat bodem,
hydrologie en landschap, als wat bodemgebruik betreft;
2. het is bijzonder gemakkelijk te bereiken;
3. van dit gebied waren veel gegevens beschikbaar en voor zover dit
niet het geval was, waren ze gemakkelijk aan te vullen.
Van dit studiegebied zijn een bodemkundige-landschappenkaart en een
bodemkaart beide op schaal 1 : 50.000
samengesteld, die als bijlagen 1 en 2
in deze publikatie zijn opgenomen.
In de legenda en de beschrijving van
de bodemkaart zijn voor de bodemeenheden de oudere, landschappelijkbodemkundige namen gebruikt. De
inhoud der kaartvlakken is echter wel
duidelijk omschreven. Deze oudere
namen zijn toegepast omdat zij degenen die geen specialist op het terrein
van de bodemkunde zijn, beter aanspreken, met name degenen die nog
niet dikwijls met bodemkaarten zijn
geconfronteerd. Bovendien zou het
gebruik van de moderne landelijke indeling en benaming een uitvoerige
toelichting op dit systeem noodzakelijk maken. Dit past niet in het kader
van deze artikelen. Wel zijn in de legenda de nieuwe namen van de be-

langrijkste bodemeenheden vermeld.
De mogelijkheden en beperkingen
voor een aantal bestemmingen zijn
geïllustreerd op enkele uit de bodemkaart afgeleide bodemgeschiktheidskaarten, die het gedeelte MaarssenDen Dolder van het studiegebied omvatten (bijlage 3). Nadere gegevens
over het gebied Hilversum-Utrecht en
over de afgeleide kaarten zijn op de
achterzijde van de bijlagen 2 en 3
vermeld.

Eerdere pogingen
Voor zover bekend, werd in ons land
een studie over het gebruik van de
bodemkaart in de planologie niet eerder ondernomen door een commissie
van een soortgelijke samenstelling.
Wel zijn meer individuele studies verricht om verband te leggen tussen bodemkartering en potentie van de bodem voor bepaalde bestemmingen, zowel agrarische als niet-agrarische. In
dit verband werd Edelman reeds genoemd, die een aantal methoden heeft
uitgewerkt, zoals de "beste-bedrijvenmethode", als aanwijzing voor de bodemgeschiktheid voor tuinbouw en
akker- en weidebouw; de mate van
geschiktheid zou later worden vastgelegd in kaarten.
Van Amerikaanse zijde heeft ook
steeds belangstelling voor deze aspecten van de bodemkartering bestaan.
Wellicht doordat er in Amerika een
minder duidelijke scheiding is tussen
de opleidingen tot landschapsarchitect
en architect-stedebouwkundige, zijn
daar diverse methoden uitgewerkt om
verband te leggen tussen bodemkenmerken en bouwen en aanleggen.
Hierbij komt naast een indeling in geschiktheidsgraden van de bodem ook
een indeling in graden van belemmering of beperking voor. In dit ver-

band dient onder meer te worden verwezen naar de publikaties van
McHarg (1969), Lewis (1969) en Bartellietal. (1966).
In het jongste verleden zijn enkele
scripties door Wageningse ingenieursstudenten in de bodemkunde aan dit
onderwerp gewijd. De twee studies
die in dit verband worden vermeld,
hebben betrekking op een gedeelte
van de Provincie Noord-Brabant. In
de studie van Oomen (1968) over het
land van Ravenstein zijn veel begrippen geordend en goede conclusies geformuleerd. De samenhang met de geologische ondergrond en de hydrologische toestand is, zeer begrijpelijk
overigens, niet uitgewerkt. Voortbouwend op dit resultaat heeft Geenen
(1970) het gebied rondom Oss bestudeerd — daarbij de geologische en hydrologische toestand wel in zijn studie
betrekkend — en enige duidelijke adviezen geformuleerd.
Op een aantal punten is voor de studie Bodem en Planologie geprofiteerd
van het werk van Oomen en Geenen.
De resultaten van deze studie zijn in
de volgende artikelen weergegeven en
zullen in september 1970 tijdens een
tweetal studiedagen met excursie nader worden toegelicht. Zij zijn vooral bedoeld om in de planologische
wereld aandacht te vragen voor de
bodemkaart als één der informatie- en
interpretatiebronnen voor een verantwoord bodemgebruik.
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Bodemengeologie
Drs. L. A. /E. van Eerde en Ir. G. J. W. Westerveld

Bodem, bodemkartering
kaart

en

bodem-

Met de bodem wordt de 1-1,5 m dikke schil van het aardoppervlak aangeduid, waarop en waarin zich de
levensprocessen grotendeels afspelen.
De bodem van Nederland bestaat in
hoofdzaak uit vier grondsoorten: klei,
leem, zand en veen. Deze zijn in verschillende geologische perioden aangevoerd (gesedimenteerd) door ijs, water en wind, of ter plaatse gevormd,
zoals het veen. Door het afzettingsmechanisme is dikwijls in de sedimenten een gelaagdheid ontstaan, of liggen ze over elkaar heen, zoals klei op
zand.
Naast
deze
afzettingsgelaagdheid
(geogenese) treden in de bovenste meters van de bodem veranderingen op
onder invloed van klimaat, waterhuishouding, flora en fauna, die als
bodemvorming (pedogenese) worden
aangeduid. Als gevolg van o.a. ophoping, verplaatsing en uitspoeling
van zowel minerale als organische
stoffen ontstaat in de bodem een gelaagdheid die oorspronkelijk ontbrak.
De mens is, sedert zijn verschijning,
door ophoging, afgraving, ontginning
enz. eveneens sterk bodemvormend
bezig.
Het resultaat van sedimentatie en bodemvorming is in de bodem waarneembaar aan een meer of minder
duidelijke opeenvolging van horizon-
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tale lagen, de bodemhorizonten, die
in samenstelling en eigenschappen verschillen en die samen het bodemprofiel vormen.
De opbouw van het profiel kan van
plaats tot plaats verschillen. Dit
maakt het mogelijk bodems met nagenoeg gelijke profielkenmerken als
een (boàem)eenheid te beschouwen en
ze te onderscheiden van bodems met
daarvan afwijkende kenmerken. Duidelijke verschillen in grondwaterstand
spelen hierbij tevens een rol.
Bij een bodemkartering worden de
profielkenmerken door middel van
boringen vastgesteld; de horizontale
verbreiding der bodemeenheden wordt
met behulp van landschapskenmerken
bepaald. Er bestaat namelijk een
nauwe correlatie tussen afzettingspatroon, landschap en bodemopbouw.
Voor een geoefend oog geeft het landschap duidelijke aanwijzingen omtrent
aard en verbreiding der bodemeenheden (fig. 1).
Op een bodemkaart, die een topografische ondergrond heeft, worden
de bodemeenheden door middel van
bodemgrenzen afgegrensd en met
kleuren en codes weergegeven. Hun
belangrijkste profielkenmerken, tot
een diepte van meestal 1,20 m, worden in de kaartlegenda en in de kaartbeschrijving vermeld, zoals op bijlage 2.
De kaartschaal van de bodemkaart
bepaalt de gedetailleerdheid waarmee
bodemverschillen betrouwbaar kun-

1. Verschillen in bodemopbouw

hangen vaak

samen met verschillen in landschap. De drie
bodemprofielen

zijn afkomstig

uit het ver-

ticaal gearceerde deel van de bovenste figuur
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nen worden weergegeven. Naarmate
de kaartschaal en het aantal uitgevoerde boringen groter zijn, geeft de
bodemkaart meer details. Bodemkaarten met kaartschaal 1 :25.000 of kleiner (1 : 25.000 is kleiner dan 1 :
10.000) geven in Nederlandse omstandigheden geen informatie omtrent
bodemverschillen binnen één perceel,
omdat bodemeenheden die een kleine
oppervlakte beslaan, op dergelijke
kaarten niet meer of niet voldoende
nauwkeurig aangegeven kunnen worden.

Relatie bodemkartering - geologie
Door Van Mourik is in par. 2 reeds
aangegeven, dat het vervaardigen van
bodemkaarten ten behoeve van de
planologie o.a. tot een nauwe samenwerking tussen geologen en bodemkundigen zal moeten leiden. De huidige bodemkaarten, die nog overwegend voor het agrarische bodemgebruik zijn vervaardigd, geven de bodemopbouw tot 1,20 m beneden maaiveld weer. De bodemkaart zal echter
ten behoeve van niet-agrarische toepassingen letterlijk moeten worden
verdiept, hetgeen in verschillende gebieden reeds is gebeurd.
Bodemgesteldheid en geologische opbouw van elk gebied zijn steeds zeer
nauw verweven. Een bodemkundige
kan zonder geologische kennis zijn
taak niet naar behoren vervullen.
Ter illustratie van deze relatie worden in de volgende paragrafen overzichten gegeven van de geologische en
bodemkundige opbouw van Nederland.

Geologische opbouw van Nederland
Nederland is van oudsher een da-
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lingsgebied. Het gevolg hiervan is
geweest dat zeeën en rivieren gedurende lange tijd dit steeds dalende
gebied opvulden met zand en/of klei.
De dikte van deze losse sedimenten
kan in westelijk Nederland 600 m en
meer bedragen voor het vaste gesteente wordt bereikt. Naar het oosten toe wordt de dikte geleidelijk
minder, zodat in oostelijk Nederland
de dikte van de afdekkende losse sedimenten soms minder dan 10 m bedraagt. In Zuid-Limburg reiken de
oude vaste gesteenten tot aan of tot
dichtbij het oppervlak. Afgezien van
deze uitzonderingen werken, wonen
en recreëren wij dus in een dalende
kom, gevuld met zand en klei.
Nadat zeer lange tijd zeesedimenten
in deze kom tot afzetting waren gekomen, waarbij vanaf de rand de rivierafzettingen geleidelijk toenamen,
volgde een periode van opeenvolgende koude en warmere fasen. Dit tijdvak heet nu Pleistoceen (vroeger Diluvium). Gedurende de koude fasen
(glacialen) breidde de ijskap zich vanuit het noorden uit, hetgeen zeespiegeldaling tot gevolg had, terwijl tijdens de warmere interglacialen hoge
zeestanden optraden. Niet alleen had
deze wisselende zeestand invloed op
de aard der afgezette sedimenten. Ook
het ijs dat ten minste eenmaal een
gedeelte van ons land bedekte, beinvloedde de ondergrond door stuwing, modelleerde het toenmalige
reliëf en liet sedimenten als keileem
achter. Verder had tijdens de koude
fasen, waarin het ijs ons land niet bereikte, door de schaarse vegetatie de
wind vrij spel, waardoor grote oppervlakten door eolische afzettingen
(dekzanden en loss) werden bedekt.
Vooral de laatste twee koude fasen
zijn van grote invloed geweest op de
samenstelling en het reliëf van de
huidige bodem en de diepere lagen.

In de op een na laatste fase, de Saaleof Riss-glaciatie, bedekte het ijs de
noordelijke helft van ons land tot ongeveer de lijn Nijmegen-Haarlem. De
drie noordelijke provincies hadden bij
de nadering van het ijs een vrij vlak
reliëf. Het ijs ondervond hier dan ook
relatief weinig weerstand, waardoor
de grondmorene zonder grote hoogteverschillen werd afgezet.
In Overijssel, Gelderland en Utrecht
stroomde het ijs eerst de bestaande
rivierdalen van het Rijn-Maassysteem
binnen. Toen deze dalen waren opgevuld en de toevoer aanhield, drukte
het ijs de dalranden tot stuwwallen
omhoog (fig. 2). De door de laterale
druk van het ijs gevormde stuwwallen zijn samengesteld uit over elkaar
geschoven scheef liggende „schubben",
die de verschillende oorspronkelijk
horizontaal op elkaar liggende afzettingen bevatten (fig. 3). De oorspronkelijke dalbodems zijn plaatselijk diep
geërodeerd. Daardoor is te verklaren
dat het grondmorene-materiaal in het
huidige IJsseldal op ruim 100 m —
N A P voorkomt, terwijl dit op de
Veluwe tot ca 100 m + N A P wordt
aangetroffen.
Op de Saale-tijd volgde de warmere
interglaciale Eemtijd. Door het afsmeken van het ijs steeg de zeespiegel en werden een groot deel van
Noord-Holland, het voormalige Zuiderzeegebied en delen van Friesland
en Groningen overstroomd. De hier
afgezette sedimenten bestaan veelal
uit matig grove tot grove zanden, afkomstig uit afzettingen van de voorafgaande ijstijd. Aan de rand van deze
Eemzee kwam ook klei tot afzetting.
In de gebieden waar de Eemzee niet
of nog niet was binnengedrongen, bestaan de afzettingen van deze periode
voornamelijk uit klei en veen.
De laatste koude fase, die Weichselien
of Wurm wordt genoemd, werd weer
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gekenmerkt door een lage zeestand en
een spaarzame vegetatie. Door klimaatschommelingen kwamen in mildere perioden dennen- en berkenbossen voor. Het ijs bereikte ons land
niet, maar de wind had vooral in het
begin vat op de zandige kale vlakten
met een ijle, toendra-achtige vegetatie. Grote delen werden met fijnere
zanden, de zgn. dekzanden, bedekt.
Op grotere afstand van het door
landijs bedekte gebied kwamen de
fijnste korrels tot afzetting. Deze als
loss bekende afzetting wordt in ZuidLimburg aan de oppervlakte gevonden, terwijl zij in Noord-Brabant,
Noord-Limburg en de Gelderse Vallei plaatselijk op geringe diepte voorkomt.
De tijd na het Pleistoceen tot heden
heet het Holoceen (vroeger Alluvium).
Het sterk verbeterde klimaat had een
aanvankelijk snelle stijging van de
zeespiegel tot gevolg, die later afzwakte. Meer dan de helft van de
oppervlakte van ons land is in het
Holoceen gevormd. De laagste delen
van het pleistocene landschap in het
noorden en westen werden overstroomd. Nederland is daardoor in
twee delen te scheiden: het oosten en
zuiden, waar de pleistocene afzettingen aan de oppervlakte liggen, en het
noorden en westen, waar dit Pleistoceen bedekt wordt door jongere
holocene afzettingen.
Met de snel stijgende zeespiegel hield
die van het grondwater gelijke tred.
Hierdoor en door het betere klimaat
j

werden de voorwaarden geschapen
voor een vegetatiekleed, dat op zijn
beurt tot veenvorming aanleiding gaf.
In de holocene gebieden wordt dan
ook veelal een veenlaag op de pleistocene afzettingen gevonden, aangeduid als Veen-op-grotere-diepte, Basisveen of Holland-veen. In West-Nederland ligt deze veenlaag op 25-18 m
12
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Legenda

door ijs gestuwde en geërodeerde
pleistocene afzettingen, plaatselijk
bedekt door dekzand

'duinen
holocene mariene afzettingen

, .veen
,

,

holocene rivierafzettingen
dekzand

glaciale afzettingen aan of nabij

p l Z Z ] de oppervlakte, plaatselijk bedekt
door d e k z a n d

2. Globale geologische

overzichtskaart
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diepte; in oostelijke richting volgt
zij de stijgende bovenzijde van de
pleistocene sedimenten. Door de
voortgaande zeespiegelrijzing werd
dit veenpakket later vanuit het westen door de zee overstroomd. Bestaande riviermonden, zoals die van
de Oude Rijn, gingen als getijdegeulen fungeren en er ontstond een waddengebied. Hierin werden eerst fijne,
met dunne kleibandjes doorspekte
zanden afgezet, die naar boven in
kleiige afzettingen overgaan. Deze
kleiige afzettingen konden ontstaan
doordat strandwallen de open zee
scheidden van de erachter liggende
lagune. Op deze strandwallen vormden zich de duinen. Het oostelijke
gedeelte van het holocene gebied,
waar het Basisveen hoger ligt, werd
niet meer door het zeewater overspoeld. Daar ging de veenvorming
door totdat hieraan bij het in cultuur
nemen van deze gebieden een einde
kwam.
Aan de hand van dit globale historisch-geologische overzicht kan men
in grove lijnen Nederland als volgt
indelen: In het westen zijn de holocene afzettingen dik. Langs de kust
bevindt zich een op strandwallen liggende duinstrook met een dik zandpakket. Ten oosten daarvan liggen
fijnzandige kleiige afzettingen die van
de zandige pleistocene ( = diluviale)
ondergrond worden gescheiden door
hét Basisveen. Verder oostelijk volgt
een dik veenpakket, dat uitwigt tegen
de aan de oppervlakte liggende pleistocene afzettingen.
In het noorden ligt achter een gordel
van holocene sedimenten een tamelijk
vlak gebied met pleistocene afzettingen aan of nabij de oppervlakte, bestaande uit morene-materiaal (keileem), dat grotendeels overdekt is met
dekzand.
In midden- en oostelijk Nederland be-
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3. De gevolgen van de stuwende werking van
het ijs zijn in deze zandgroeve duidelijk

zicht-

baar aan de schuin gerichte lagen, die afwisselend uit zand, leem en grind bestaan
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vindt zich een door het ijs gestuwd en
geërodeerd pleistoceen landschap,
waar vele oorspronkelijk horizontaal
afgezette lagen nu verkneed en scheef
in de ondergrond en tot dicht aan de
oppervlakte voorkomen. Ook in dit
gebied is veel dekzand afgezet.
Het rivierengebied wordt gevormd
door het Rijn-Maassysteem, dat naar
het westen werd afgebogen door het
uit het noorden opdringende landijs.
Het gebied van Noord-Brabant en
Noord-Limburg werd niet door het ijs
bereikt en is bedekt door fijnzandige,
lemige dekzanden rustend op oudere
afzettingen van leem en grof zand, alle
van pleistocene ouderdom.
Tenslotte is er het Zuidlimburgse landschap dat sterk beïnvloed is door tektonische bewegingen en fluviatiele verschijnselen. Zeer oude gesteenten, zoals
krijt, komen daar aan de oppervlakte.
Dit gebied is grotendeels overstoven
door loss.
4
Bodem van Nederland
Het noorden, westen en een deel van
het midden van ons land wordt ingenomen door een laag gelegen, overwegend vlak polderlandschap. De bodem
bestaat uit holocene zee- en rivierafzettingen en uit veen. Het oostelijke
en zuidelijke deel ligt hoger en heeft
een meer golvend reliëf. Hier treft
men overwegend pleistocene zand-,
leem- en lössgronden aan, terwijl er in
de beekdalen en op waterscheidingen
ook veen voorkomt.
De zee- en rivierkleigronden zijn bodemkundig gezien „jong", hetgeen
blijkt uit de afwezigheid van duidelijke bodemhorizonten. Dit in tegenstelling tot de „oudere" zand-, kernen lössgronden, waarin de bodemvorming wel duidelijke sporen heeft achtergelaten in een opeenvolging van
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4. Twee duidelijk verschillende

bodemprofie-

len. In het jonge profiel A heeft nog vrijwel
geen bodemvorming

plaatsgevonden;

in het

veel oudere profiel B zijn duidelijke

horizon-

ten ontstaan (afmetingen

profielen

van de

ca. 100x50 cm)

Tabel 1. Oppervlakte en percentages
van de belangrijkste „man-made soils"
in Nederland
Oppervlakten

in ha
Oude bouwlandgronden
Oude cultuurgronden
Verveende gronden
Bollengronden

± 221 080
± 196 200
+ 236 000
±
2 500

in °/o van de totale
oppervlakte cultuurgrond
±
±
±
±

8,5%
7 %
9 %
0,1%
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c

bodemhorizonten (fig. 4).
Het grondwater speelt in onze bodem
een belangrijke rol. Ruim 6 0 % van de
cultuurgronden heeft gedurende het
gehele jaar de grondwaterspiegel binnen 1,40 m beneden maaiveld. In de
winterperiode heeft de helft van de
cultuurgronden de grondwaterspiegel
op minder dan 0,40 m diepte. Slechts
in 6% van de oppervlakte staat het
grondwater dan dieper dan 1,40 m.
Dit is van grote invloed op het bodemgebruik. De moderne bodemkaarten
geven daarom behalve informatie omtrent de bodemopbouw ook het verloop van de grondwaterspiegel gedurende het jaar weer.
De menselijke invloed op de bodem is
in ons land steeds groot geweest. Hierdoor zijn grote oppervlakten nieuwe
gronden gevormd of bestaande sterk
gewijzigd (tabel 1). Deze „man-made
soils" hebben deels een zo grote gebruikswaarde, dat ingrepen met de
grootste zorgvuldigheid dienen te geschieden.
Het bonte mozaïek dat de bodemkaart
van Nederland biedt, weerspiegelt het
resultaat van afzetting, bodemvorming
en menselijke invloed. De bodemkaart
van figuur 5 geeft hiervan slechts een
zeer globaal beeld in de volgende negen eenheden:
Zeekleigronden (1)

^^

Legenda
H l zeekleigronden ( i )
zeezand - en bollengronden (6)

rivierkleigronden (2)

„
ri • • r
•
i
SSSffieSS veengronden (3)
De zeeklei is afgezet vanuit geulen BË&SEW
»
\
onder invloed van de getijdebeweging J 3 \ * | hoogveen - en dalgronden (4)
van de zee. De afzettingen zijn nogal i_
gelaagd en bestaan uit een afwisseling j~~"„,;] duinen en stuifzandgronden (5)
van kleiige en zandige banden, vooral
in de ondergrond. Naar hun landschappelijke ligging en ouderdom van
afzetting zijn hierin te onderscheiden:
buitendijkse gronden, Zuiderzeebodemgronden en jonge en oude zeekleigronden.
De buitendijkse gronden omvatten de
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hoge zandgronden (7)
middelhoge en lage zandgronden (8)
[JI^HH]

lössgronden en oude verweringsgronden (9)

*• Globale bodemkaart
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lage (zee)zandstranden en de hogere
meer klei bevattende aanwassen, bekend als kwelders, gorzen of schorren
en begroeid met een zoutvegetatie.
De Zuiderzeebodemgronden zijn na
1600 gevormd uit onderwaterafzettingen. Het materiaal is kalkrijk en zeer
fijnzandig. Het kleigehalte neemt naar
de kernen van de polders toe. De
Wieringermeer vormt hierop een uitzondering. Daar bestaat de bodem uit
oude zeekleigronden in een zeer grillig bodempatroon van lage, kalkarme
zware kleigronden, afgewisseld met
kalkrijke lichte kleiruggen.
De jonge zeekleigronden zijn sedert de
Bronstijd ontstaan en vanaf de Middeleeuwen tot in recente tijd bedijkt.
Deze gronden bevatten weinig organische stof met uitzondering van de
door ophoging met duinzand en slootbagger ontstane gronden in het Westland en de zgn. woudgronden van
West-Friesland die beide diep humushoudend zijn.
De gronden van de jonge polders in
het noorden en noordwesten bestaan
overwegend uit kalkrijke lichte klei en
zavel; die in de oudere polders hebben een kalkarme bovenlaag. Meer
landinwaarts vindt men geheel kalkarme zware kleigronden, die via een
strook van klei-op-veen overgaan in
veengronden.
In Noord-Holland komen zowel kalkrijke als kalkarme zeezandgronden
voor; in Zeeland hebben deze zandgronden een kleiige bovenlaag, de
plaatgronden. De zeezandgronden zijn
met de bollengronden als een afzonderlijke kaarteenheid (6) weergegeven.
De oude zeekleigronden vindt men in
de droogmakerijen
(drooggemalen
plassen). Het zijn kalkrijke, ondiep
humushoudende
kleigronden,
die
plaatselijk kalkarm zijn en een venige
bovenlaag hebben, de zgn. meermolm.
Deze meermolm vormt het restant van
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in de plas bezonken organisch materiaal. Waar het als turf onbruikbare
rietveen bij de vervening is blijven
zitten, vindt men thans restveengronden met een dikker veenpakket op een
ondergrond van klei.
In de droogmakerijen treft men plaatselijk sterk zure, geel gevlekte kleigronden aan. Deze zgn. katteklei is in
een rietmoeras afgezet en bevat veel
pyriet (FeS2), waaruit na oxydatie
zwavelzuur vrijkomt. Waar deze katteklei aan de oppervlakte ligt, is
plantengroei uitgesloten.
Rivierkleigronden

(2)

In een niet bedijkt landschap stroomt
een rivier door een zich verplaatsende bedding of meander. Bij hoge waterafvoeren stroomt het water uit deze
bedding over het aangrenzende gebied.
Naarmate de afstand tot de bedding
toeneemt, neemt de stroomsnelheid af
en daarmee tevens het transporterend
vermogen van het water. Het grovere,
zandige materiaal wordt aan weerszijden van de bedding afgezet als hoge
oeverwallen, die samen met de veelal
later dichtgeslibde bedding een stroomrug vormen. De gronden op deze
stroomrug zijn meestal kalkrijk, hebben een kleibovenlaag en een zandige
ondergrond. In de lage kommen achter de oeverwallen bezinkt alleen
het fijnere materiaal en vormt daar
zware, kalkarme kom(klei)gronden.
Waar het rivierwater in het veengebied doordringt, wordt de komklei
over het veen afgezet.
Een deel van de rivierklei in oostelijk
Nederland is ontstaan in een ouder
vlechtend riviersysteem. Deze oude
rivierkleigronden hebben een sterk
wisselende profielopbouw van zand- en
grindlagen, afgedekt door een kalkarme kleilaag. Ze zijn niet afzonderlijk op de bodemkaart vermeld.

Veengronden (3)
Hiertoe behoren in hoofdzaak lage en
natte laagveengronden, opgebouwd uit
verschillende veensoorten. Langs de
rivieren en in de beekdalen zijn dit
meestal bos- en broekveen met houtresten. Op enige afstand van de rivier
gaan deze over in riet- en zeggeveen
en nog verder weg in veenmosveen.
Deze veensoorten worden vaak op
elkaar aangetroffen in soms zeer dikke
pakketten, waarin ook klei voorkomt.
Voor zover het laagveen uit kleiarm
veenmosveen bestaat, is het grotendeels
weggebaggerd of -gegraven ten behoeve van de turfwinning. Hierdoor zijn
in West-Nederland en in de kop van
Overijssel uitgestrekte plassen gevormd. Het grootste deel hiervan is
vanaf de zestiende eeuw ingepolderd
tot droogmakerijen met de reeds vermelde oude zeeklei- en restveengronden (eenheid 1). Een aantal van
deze plassen, zoals de Haarlemmermeer was reeds voor de turfwinning
als meren in het veengebied aanwezig.
Rondom de nog resterende veenplassen, o.a. de Westeinderplassen, Loosdrechtse plassen en ook in N.W.Overijssel en in de Zaanstreek vindt
men grote gebieden met pet- of trekgaten. Deze zijn een overblijfsel van de
turfwinning. Ze bestaan uit langgerekte geulen, waaruit veen is gebaggerd of gegraven. Deze geulen zijn
gescheiden door stroken niet-vergraven
veen, de ribben of zetwallen, waarop
de turf werd gedroogd. De geulen
groeien
geleidelijk
weer
dicht,
waardoor men petgaten in verschillende verlandingsstadia aantreft. Sommige complexen zijn ontgonnen tot slecht
grasland en worden aangeduid als
aangemaakte petgaten.
Het niet-vergraven deel van het laagveen bestaat uit kalkarme kleigronden
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met een venige bovenlaag of uit veengronden met een dun kleidek. Ze zijn
ontstaan door het geleidelijk uitwiggen
van zee- en rivierklei over het veen.
Het zijn dikwijls de overgangsstroken
tussen de zee- of rivierkleigronden en
de kleiarme laagveengronden.
Hoogveen- en dalgronden (4)
Hoogveen ligt hoog ten opzichte van
de zandgronden in de omgeving. Het
bestaat overwegend uit kleiarm veenmosveen. Onvergraven en gedeeltelijk
vergraven hoogveen komt nog slechts
in kleine oppervlakten voor bij Emmen, Vriezenveen en in de Peel. Het
zijn de laatste resten van de eens zeer
uitgestrekte hoogveengebieden in het
noordoosten en zuiden van Nederland. N a ontwatering is in deze gebieden het veen voor de turfwinning
gestoken, waarna het restveen tot dalgrond is ontgonnen. De turf werd
meestal per schip via wijken afgevoerd. Deze kanalen dienden tevens
voor ontwatering en ontsluiting. De
jongere dalgronden zijn systematisch
afgeveend en tot cultuurland ontgonnen. De bodemprofielen bestaan uit
een opgebracht humushoudend zanddek, dat rust op 15-50 cm teruggezet,
jong veenmosveen (bolster). Hieronder
komt meestal vast veen en soms een
losgespit mengsel van zand en veen
voor.
De oudere dalgronden zijn op overeenkomstige wijze maar minder systematisch afgeveend en ontgonnen als
de jongere. In de bodem ontbreekt
dikwijls de voor de plantengroei belangrijke bolsterlaag geheel of zij is
door regelmatig aanploegen nagenoeg
verdwenen; dit zijn de zgn. versleten
dalgronden.
De onregelmatig voorkomende vaste
veenlagen belemmeren in ernstige mate
de waterbeweging in de dalgronden.
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Duinen en stuifzandgronden (5)
De duinen bestaan uit kalkarme en
kalkrijke zeezandgronden, die door de
wind tot heuvels zijn opgewaaid. Zij
dateren waarschijnlijk uit de Middeleeuwen, maar een gedeelte, de oude
duinen, is reeds veel eerder op de
strandwallen ontstaan. Tot in vrij recente tijd is de duinvorming doorgegaan evenals de afslag door de zee.
Een en ander is tenslotte, o.a. door
kustbescherming en beplanting met
helm, in de door de mens gewenste
banen geleid.
Op de hoge pleistocene dekzandgronden in het binnenland trad eveneens
vanaf de Middeleeuwen verstuiving
op. Daardoor zijn de stuifzandgronden ontstaan. Ze worden gekenmerkt
door aanzienlijke hoogteverschillen op
korte afstand en het nagenoeg ontbreken van organische stof en bodemhorizonten in de profielen. De wind
kreeg vat op het dekzand nadat het
beschermende vegetatiedek door mens
en dier was vernietigd. Het grootste
deel van deze stuifzanden is door bebossing weer vastgelegd; een aantal,
o.a. bij Kootwijk en Hulshorst, wordt
als „levende" stuifzanden in stand gehouden. Schrale zandlagen in de aangrenzende cultuurgronden en de houtwallen rondom deze akkers getuigen
van de menselijke strijd (en nederlaag)
tegen deze zandverstuivingen.
Zeezand- en bollengronden (6)
De zeezandgronden werden reeds bij
de jonge zeeklei (eenheid 1) vermeld.
De bollengronden, ook wel zanderijof geestgronden genoemd, zijn eveneens zandgronden. Ze zijn ontstaan
door afgraving van de oorspronkelijke strandwallen en een deel van de
oudere duinen langs de Noordzeekust.
Het aldus gewonnen zand bracht geld

op en werd onder meer gebruikt ter
versteviging van veengraslanden, voor
verschraling van zware kleigronden
en voor bouwkundige doeleinden. Het
„afgegeeste" gebied was geschikt voor
de tuinbouw, vooral voor de bloembollenteelt die een gedurende het gehele jaar constante grondwaterstandsdiepte van 50 à 60 cm vraagt.
Later heeft deze teelt zich uitgebreid
tot de zeezand- en de lichtere jonge
zeekleigronden, waarin door bemaling
een optimale grondwaterstand wordt
gerealiseerd.
Hoge zandgronden (7)
Deze eenheid omvat de stuwwalcomplexen met de aangrenzende smeltwaterafzettingen en een aantal hoge
terrassen langs de Maas. De grootste
oppervlakte hoge zandgronden ligt
echter op de ruggen in het dekzandgebied. Hier komen ze zodanig verspreid temidden van de lage en middelhoge zandgronden voor dat een afzonderlijke weergave op de kleinschalige bodemkaart (fig. 5) niet mogelijk
is. Ze maken deel uit van eenheid 8,
de middelhoge en lage zandgronden.
De in eenheid 7 begrepen reliëfrijke
hoge zandgronden worden gekenmerkt
door een meerdere meters diepe grondwaterstand. Ze zijn grindhoudend en
vertonen grote verschillen in korrelgrootteverdeling, variërend van leem
tot grof zand. Als gevolg van bodemvorming is bijna overal een podzolprofiel aanwezig. Bij dit podzoleringsproces worden ijzer, aluminium en organische stoffen uit de bovengrond gespoeld en gedeeltelijk dieper in het
profiel neergeslagen. Hierdoor ontstaat
een aantal typerende bodemhorizonten
(fig. 4B).
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Middelhoge en lage zandgronden

(8)

Hoewel deze gronden voor een groot
deel in dezelfde geologische afzetting,
de dekzanden, voorkomen, treft men
er bodemkundig aanzienlijke verschillen in aan. Ze vormen een complex
van hoge tot lage podzolgronden, oude
bouwlandgronden (meestal hoog) en
beekdalgronden (middelhoog of laag).
Het reliëf is golvend en het leemgehalte wisselt. Het zand heeft een nogal fijne en uniforme korrelgrootte. In
de middelhoge zandgronden is de
grondwaterstandsdiepte in de winter
minder dan 80 cm, in de lage minder
dan 40 cm.
De oude bouwlandgronden, ook wel
enken of essen genaamd, behoren tot
de oudste cultuurgronden. Zij hebben
een meer dan 50 cm dikke humushoudende bovenlaag, ontstaan door
eeuwenlange bemesting met plaggenmest, die steeds enig zand bevatte. Op
een aanzienlijk deel van de podzolgronden en beekdalgronden is dezelfde bemesting toegepast. De bovenlaag
is echter dunner gebleven, omdat deze
gronden later ontgonnen zijn. Het bodemprofiel van de beekdalgronden,
die overigens niet alleen in de beekdalen voorkomen, bestaat uit een 2040 cm dikke, humushoudende bovengrond, rustend op humusarm gebleekt
zand met veel oranjebruin gekleurde
ijzervlekken.
Landschappelijk en bodemkundig vormen de podzolgronden met grondmorene (keileem) in de ondergrond een
afzonderlijke groep. Men treft ze o.a.
in Drenthe en in de Friese Wouden
aan op hoge koppen, maar ook in
vlakkere delen. Deze gronden zijn nat,
onafhankelijk van hun hoogteligging.

Lössgronden en oude verweringsgronden (9)

Pannekoek, A. J., et al., 1956. Historische

De lössgronden zijn in hoofdzaak tot
Zuid-Limburg beperkt en komen verder over kleinere oppervlakten voor
in Noord-Brabant en Gelderland (o.a.
op de Posbank). Loss is een windafzetting met een zeer uniforme korrelgrootteverdeling en een hoog percentage leem. In deze gronden is door
inspoeling een kleihoudende horizont
ontstaan. De lössgronden zijn de oudste
akkerbouwgronden van ons land. Het
landschap is sterk geaccidenteerd en
onderhevig (geweest) aan watererosie.
De oude verweringsgronden zijn beperkt tot kleine oppervlakten in ZuidLimburg. Ze komen voor op oude geologische formaties zoals krijt en vuursteeneluvium. Deze gronden bevatten
duidelijke sporen van verschillende bodemvormingsprocessen.
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Bodemenbodemgebruik
Prof. Ir. M. J. Vroom

Landschap
Vanaf het begin van de menselijke
occupatie van Nederland is deze in
haar mogelijkheden afhankelijk geweest van de bodemgesteldheid en
vooral ook van de waterhuishouding.
Toen aan het begin van de zestiende
eeuw de natuurlijke landschappen van
Nederland voor een belangrijk deel
waren ontgonnen, waren de visuele

1. De oude cultuurgronden,
ste nederzettingen

(fig- 1).
In later eeuwen is de bevolking geleidelijk sneller gegroeid, de occupatie geïntensiveerd, waarbij de vorm
van het landschap — zich steeds ver-

nieuwend — geleidelijk meer gedomineerd wordt door kunstwerken, die
getuigen van de aanwezigheid van de
mens, zijn vernuft en kunnen, maar
ook van zijn onvermogen en falen.
Meer recente technische ontwikkelingen maken het daarbij mogelijk nieuwe nederzettingspatronen te ontwikkelen, waarvan de geografische ligging
minder bepaald is door bodem en waterhuishouding, zodat andere factoren gaan overheersen. Het landschap

waarop de eer-

waren geconcentreerd,

gen in het rivierkleilandschap
op de hogere delen van de

kenmerken van de cultuurgronden,
zoals die tot uiting kwamen in de verkavelingstypen, de mate van openheid of geslotenheid, de plaats, vorm
en inrichting van de nederzettingen,
in sterke mate gebonden aan het natuurlijke uitgangspunt, de bodem
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verandert onder invloed van technische ingrepen zoals bemesten, inpolderen, afdammen, overbruggen, bemalen, opspuiten, draineren, enz. Dergelijke ingrepen brengen niet alleen
een grote verandering in schaal van
de landschappen met zich mee, zij
verminderen evenredig de verscheidenheid in occupatievormen en tenderen dus tot afname van de diversiteit. Desondanks is de herkenbaarheid
van grote delen van ons land nog
steeds gebaseerd op de natuurlijke
verscheidenheid van bodem en bodemgebruik.
Onder grote gedeelten van dit overwegend vlakke land met zijn ogenschijnlijk geringe bodemverschillen
schuilt een sterk gevarieerde bodemopbouw, zowel in horizontale als in
vertikale richting, die van een waterrijke wordingsgeschiedenis getuigt.
Ondergrondse zandruggen, uitwiggende kleiafzettingen, overstoven veenresten, welvingen van mariene afzettingen zijn sporen van voormalige
stromen, van landijs en zandstormen,
van doorbraken en inundaties, van
vroegere klimaatfasen waarin land en
zee afwisselend de overhand hadden
(zie par. 3 en 4 van het artikel van
Van Eerde en Westerveld).
De menselijke invloed is niet alleen te
zien in bedijking, bemaling en ontginning, maar ook te herkennen in
opgehoogde bewoningsterpen en oude
cultuurgronden, in de stuifzanden die
ontstaan zijn door vernietiging van
het vegetatiedek, en in veenkoloniale
ontginningen en veenplassen, waarvan
er vele letterlijk door mensenhand
zijn gegraven en uitgediept.
De geologische, de geomorfologische
en de bodemkaarten vormen een bron
van kennis van de opbouw van de
natuurlijke landschappen van Nederland. Zij bevatten gegevens over de
ontstaanswijze en de samenstelling,
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zowel van de zichtbare bovenlaag als
van de dieper gelegen lagen. Uit deze
kaarten kunnen de actuele en potentiële gebruiksmogelijkheden worden
afgelezen.

Planologie
Planologie heeft te maken met ingrepen in bestaande landschapsbeelden,
soms ook met het behoud daarvan of
met het scheppen van geheel nieuwe.
Doelstelling van de planologie is de
optimale inrichting en herinrichting
van de ruimte ten behoeve van de
voortdurend veranderende behoeften
en wensen van de menselijke samenleving.
Uit de samenwerking tussen diverse
beroepsbeoefenaars die gezamenlijk
planologisch onderzoek verrichten,
vloeien plannen met daarbij behorende bestuurlijke maatregelen voort,
betrekking hebbend op diverse
aspecten van de inrichting van de
ruimte. De wet op de Ruimtelijke
Ordening noemt provinciale streekplannen en gemeentelijke structuuren bestemmingsplannen. De Ruilverkavelingswet richt zich op de reconstructie van agrarische gebieden.
Daarnaast of daarop stoelend worden
tal van andere plannen voorbereid,
die uit initiatieven in de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke sfeer
stammen. Regionale studies, facetplannen en objecten van kleinere schaal
vallen hieronder.
In al deze plannen spelen de factoren
bodemopbouw en waterhuishouding
een rol. Soms in bescheiden mate tussen andere veel belangrijker criteria,
zoals in het geval van het zeehavenbeleid. In andere gevallen behoren zij
tot de beslissende factoren die de
inrichting van het gebied bepalen, bij
voorbeeld bij agrarische reconstructies.

De mate waarin en de wijze waarop
de invloed van bodemeigenschappen
tot zijn recht komt, wisselt ook met
de inzichten van onderzoekers en
ontwerpers. Afhankelijk van de waardering van diverse inrichtingsfactoren
worden sterk uiteenlopende ingrepen
in de bodemgesteldheid gedaan. Tekenend is bijvoorbeeld het contrast tussen het met een zandpakket opgehoogde Amsterdamse Buitenveldert
en de direct aangrenzende woonwijk
in Amstelveen, die in het veen is gebouwd. Vrijwel identieke uitgangspunten en dezelfde doelstellingen
hebben hier blijkbaar op basis van uiteenlopende inzichten tot geheel verschillende werkwijzen geleid.
Naast de uiteenlopende waardering
van de bodem temidden van een
complex aantal andere factoren is
helaas ook de onbekendheid met de
mogelijkheden en beperkingen op regionaal, zowel als lokaal niveau evident. Zo treden in de Nijmeegse wijk
Duckenburg grote moeilijkheden op
door te hoge grondwaterstanden.
Deze zijn een rechtstreeks gevolg van
een onvoldoende aanpassing van de
ontwateringsmiddelen aan de ter
plaatse sterk gevarieerde en voor de
waterbeweging ongunstige bodemopbouw. Bodemkundig en geologisch
onderzoek had een groot deel van deze
problemen kunnen voorkomen.
In de provincie Utrecht zijn de stad
Nieuwegein en een aangrenzend recreatiegebied ontworpen op een plaats
waar een ongunstige bodemgesteldheid ingrijpende verbetering noodzakelijk maakt, terwijl vlak ten oosten
van dit gebied een veel gunstiger bodemopbouw aangetroffen wordt.
In de navolgende paragrafen wordt in
kort bestek de relatie tussen bodem
en inrichting van de ruimte voor een
aantal vormen van bodemgebruik
aangeduid.
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Land- en tuinbouw
Voor land- en tuinbouw is de bodemopbouw tevens de essentiële vestigingsfactor. De bodem is hier immers
produktiemiddel. Daarbij gaat het
niet zozeer om de chemische rijkdom
van de bodem, want die wordt grotendeels verkregen door de relatief
zeer hoge kunstmestgiften, maar om
de fysische opbouw die in samenhang
met een goed beheerste waterhuishouding een hoog produktievermogen
levert.
De bodemkaarten en bodemgeschiktheidskaarten van de Stichting voor
Bodemkartering zijn aanvankelijk
vooral voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden vervaardigd. In
deze doelstelling van de bodemkartering lag een zekere beperking besloten, doordat met name die bodemkenmerken en eigenschappen werden onderzocht, die een relatie hebben met
de groeivoorwaarden voor de plant,
en met name voor het produktiegewas. Al spoedig bleek echter dat ook
voor niet-agrarische vormen van bodemgebruik veel uit deze „agrarische"
bodemkaarten kon worden afgeleid.
De gebruikswaarde nam nog aanzienlijk toe, toen ook „niet-agrarische"
bodemeigenschappen bij de bodemkartering werden betrokken en bodemgeschiktheidskaarten voor deze doeleinden werden samengesteld.
4
Bosbouw
De bosbouw is wellicht nog meer dan
de land- en tuinbouw gebonden aan
kwaliteiten van de bodem. Terwijl in
de land- en tuinbouw een gebrek aan
chemische rijkdom gecompenseerd
kan worden door bemesting, is dit in
de houtteelt, gezien de langere om-
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looptijd, economisch niet verantwoord. Deze aan de bodem te stellen
kwaliteitseisen vallen in Nederland
niet zo erg op, omdat hier de bosbouw reeds vele decennia geleden teruggedrongen is tot de overwegend
armste en droogste gronden, enkele
uitzonderingen daargelaten. Maar ook
binnen deze „armere" gronden komen grote verschillen in bodemopbouw voor, die door het ontbreken
van bemesting niet worden genivelleerd en derhalve een sterke invloed
op de boomgroei en op de houtsoortenkeuze uitoefenen.
Reeds vanaf het begin van de bodemkartering in Nederland zijn bodemkaarten en bodemgeschiktheidskaarten ten behoeve van het beheer der
Staatsbossen vervaardigd. Met behulp
van deze kaarten worden aan de bodem aangepaste houtsoorten geplant.
Ook door verschillende andere instanties worden bodemgeschiktheidskaarten voor bosbouwkundige doeleinden
benut.
N u met de verstedelijking de behoefte aan een meerzijdige doelstelling van
de bossen groeit, en zelfs nieuwe bossen worden ingericht waarin houtproduktie van secundair belang is, terwijl
ook de sanering van de landbouw om
alternatieve occupatievormen vraagt,
is de bestudering van de mogelijkheden van bebossing op een uiteenlopend gamma van bodemeenheden een
onderwerp van intensieve studie van
met name de Werkgroep Bosbouw
Randstad Holland.

Openluchtrecreatie
In het gedeelte van onze vrijetijdsbesteding dat in de open lucht wordt
doorgebracht, is er een direct fysiek
en visueel contact met bodem en vegetatie. Vanzelfsprekend is dit contact

niet beperkt tot de vrije tijd maar
strekt het zich ook daarbuiten uit.
Steeds wanneer wij in de open lucht
verkeren, is het ondergaan, het beleven van dit buiten zijn aan de orde.
Deze ervaring zijn wij ons het meest
bewust wanneer we dit contact daadwerkelijk zoeken om het als een weldadige belevenis te ondergaan.
Het bezoek aan — en gebruik van —
terreinen die bestemd zijn voor de
openluchtrecreatie, geschiedt op uiteenlopende wijze en meer of minder
frequent. Daarbij is de bereikbaarheid
vanuit de woning een belangrijke determinant.
Binnen loopafstand van de stedelijke
woning zijn plantsoenen en parken
ingericht op een dusdanige wijze dat
een regelmatig druk bezoek verwerkt
kan worden zonder schade aan de omgeving of ongerief voor de bezoeker.
De beperkte oppervlakte en het drukke gebruik maken het noodzakelijk
en mogelijk een zeer intensieve vorm
van inrichting te effectueren. In dit
„kunstmatige" milieu wordt de bodem aangepast, het plantmateriaal van
tevoren zorgvuldig gekweekt en geselecteerd op opvallende eigenschappen in groei en bloei. De grasmat
wordt verstevigd en de bodem gedraineerd om weerstand te bieden aan intensieve betreding en bespeling. Het
ontsluitingssysteem is intensief, en de
vorm en plaats van open ruimten en
waterpartijen worden zorgvuldig gekozen.
In de buitenstedelijke recreatiegebieden, de bossen, de nationale en regionale parken, de duinen, de oevers en
de randen van open ruimten is sprake
van veel grotere oppervlakten terrein,
en een weinig frequent, hoewel soms
intensief bezoek. Hier is een lage investering per oppervlakte-eenheid
geboden. Bovendien is de kwaliteit
van de omgeving veelal niet gebaat bij
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een sterke ingreep in de bestaande
toestand.
Bij de bepaling van de keuze zal de
mogelijkheid tot handhaven van de
bestaande bodemgesteldheid en waterhuishouding een belangrijke rol spelen.
Een bijzondere categorie van buitenstedelijke recreatiegebieden wordt gevormd door parkgebieden, waarvan
het ontstaan en de situering samenhangen met zandwinprojecten. De
specie uit deze zandwinningen geeft
de mogelijkheid tot het maken van
draagkrachtige bodemprofielen en
hoogteverschillen rondom een waterplas in een landschap dat daartoe van
nature geen mogelijkheden bezit. Indien bij de plaatsbepaling van dergelijke zandwinningen niet alleen gelet
wordt op de diepte en de winbaarheid
van het ophoogzand, maar ook op de
samenstelling van de boven de zandlaag voorkomende specie, kan door
middel van een zorgvuldig afgestemde menging van bodembestanddelen
een grote hoeveelheid grond worden
verkregen, waarmee in de naaste omgeving van de door de zandwinning
ontstane plas gunstige voorwaarden
geschapen kunnen worden voor de
inrichting van parkbossen.
In parkgebieden die niet direct samenhangen met grote zandwinningen,
worden ook meestal ondiepe waterpartijen opgenomen (Spaarnwoude,
Rottemeren). Wanneer bij de situering en diepte van deze vijvers ook
rekening wordt gehouden met de samenstelling van de vrijkomende specie, kan deze uitstekend worden gebruikt voor (selectieve) ophoging van
de omgeving. Hierdoor wordt een
meestal gewenst reliëf verkregen en
nemen tevens de mogelijkheden voor
beplanting, voor de aanleg van speelen sportvelden, enz. aanzienlijk toe.
In veengebieden, zoals een deel van
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Spaarnwoude, is deze ophoging zelfs
noodzakelijk om een opgaande bosbegroeiing te kunnen realiseren, terwijl ook een ruimere houtsoortenkeuze mogelijk wordt.
In de klei- en veengebieden van Nederland is daarom een gedegen kennis nodig van de holocene lagen die
op het pleistocene zand zijn afgezet.
De invloed van bodem en waterhuishouding op de beleving van het nietstedelijke landschap in het algemeen
en van recreatiegebieden in het bijzonder is tweeërlei. Die invloed is er
in het directe contact tussen mens en
bodem en in de vegetatie of eigenlijk
in de gehele biotoop.
Hoewel vele mensen dit zich wellicht
niet zo sterk bewust zijn, worden visuele kwaliteiten en fysische eigenschappen van de bodem zoals kleur,
textuur, vochtgehalte en microreliëf,
zintuigelijk en in fysiek contact in
wisselende mate ervaren. Daardoor
kan de beleving van de omgeving in
positieve of negatieve zin worden beinvloed.
Zo kan het bodemrelïéf ruimtebepalend zijn en het microklimaat in gunstige zin beïnvloeden (duinlandschap) of een landschap over grotere
afstanden oriëntatiepunten verschaffen (Utrechtse Heuvelrug, Lemelerberg), en omgekeerd uiteraard ook de
zo gezochte uitzichtspunten (Posbank,
Holterberg) bieden. Daarnaast wordt
reliëf ervaren in relatie met de zwaartekracht, die moet worden overwonnen of waarvan gebruik gemaakt kan
worden. De geomorfologische kaart en
de bodemkundige-landschappenkaart
(bijlage 1) vormen belangrijke hulpbronnen bij het bepalen van de relatie tussen reliëf en bodemgenese.
Het microreliëf hangt nauw samen
met de opbouw en het vochtgehalte
van de bodem. Deze hebben invloed
op de begaanbaarheid en de mogelijk-

heid tot comfortabel zitten of liggen.
Een harde effen bodem is goed begaanbaar, geploegde grond niet, maar
het verende bospad en het mulle zand
geven een welkome afwisseling voor
de voetganger.
Kleur en textuur van mineralen hebben invloed op herkenning van de bodemeenheden en hun eigenschappen.
Opvallende kleurschakeringen komen
in Nederland nauwelijks voor; in
woenstijnachtige gebieden vormen
deze op zichzelf een toeristische attractie. De mate waarin bodemdeeltjes bij
aanraking geadsorbeerd worden aan
schoeisel, kleding of huid is een factor
welke de waardering van de omgeving beïnvloedt. Klei en bepaalde soorten organische stof hebben een verontreinigende werking (fig. 2).
De temperatuur van de bodem is eveneens van invloed op het zich al dan
niet „behaaglijk" voelen bij zitten of
liggen. Klei- en organische-stofgehalte,
alsmede de grondwaterstand zijn de
belangrijkste factoren die deze behaaglijkheid bepalen.
Naast het directe contact bodem-mens
is even belangrijk het contact met de
van de groeiplaats afhankelijke vegetatie, het meest zichtbare deel van de
totale biosfeer. Vegetatie is ruimtevormend en sfeerbepalend. Als mededrager van het natuurbeeld dat de stedeling zoekt, wordt deze vegetatie vrijwel altijd in het kader van de vrijetijdsbesteding positief gewaardeerd.
De bodemkaart geeft belangrijke steun
bij het zoeken naar de potentiële vegetatie van cultuurlandschappen.

Natuurbeheer
De relatie tussen bodemopbouw +
waterhuishouding en de belangen van
het natuurbeheer, zijn veelzijdig en
gecompliceerd. Enerzijds vormen bo-
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van tal van levensvormen herbergen.
Deze overgangen staan meestal op
de bodemkaart aangegeven. Zij zijn
voor de „beleving" van het landschap
zeer belangrijk.

dem en water zelf een natuurlijk milieu, waarin zich tal van verschijnselen voordoen, waaraan bijzondere behouds- en beheersaspecten verbonden
zijn (Waddenzee). Anderzijds bestaan
overal in ons land voorbeelden van
evenwichtige of veranderlijke relaties
tussen bodem en water en de zich
daarop en daarboven gevormde biotoop, meestal in samenhang met een
historisch gegroeid cultuurpatroon.
Deze relaties kunnen in principe op
alle bodemeenheden voorkomen, zodat ze uit de bodemkaart niet zonder
meer zijn af te lezen. Wel kan zich in
gebieden, waar een sterke variatie in
bodemgesteldheid aanwezig is, in principe een gedifferentieerd milieu vormen. Dit milieu kan door de talrijke
overgangen van hoog naar laag en/of
van droog naar nat en/of van voedselarm naar voedselrijk — de zogenaamde gradiënten — een opeenhoping

2. De verontreinigende

werking van organi-

Verstedelijking
De stedelijke wereld als visueel verschijnsel is gekenmerkt door een concentratie van bouwwerken en de bijbehorende infrastructuur. Deze dichtbebouwde wereld wordt overwegend
bepaald door het kunstmatige, het gebouwde, het overdekte en het verharde. Daarbij is onder meer sprake van
hoge investeringen aan arbeid en kapitaal. De grond is waardevoller door
haar ligging dan door haar eigenschappen. In een dergelijke omgeving
is de neiging om in sterke mate rekening te houden met eigenschappen

van de bodem zeer gering geworden.
Een ongunstige bodemopbouw wordt
alleen als kostenverhogend ervaren.
Andere factoren dan de bodemgesteldheid spelen vaak een veel belangrijker rol bij de bepaling van ligging en vorm van stedelijke uitbreidingen. Deze benadering is zo vanzelfsprekend geworden, dat zij niet alleen
voor de grotere stedelijke centra en de
industriegebieden gebruikelijk is, maar
ook voor de zich voortdurend uitbreidende kleinere woonbebouwingen.
Dat dit kan leiden tot onnodige verarming van woonkwaliteiten en ongewenst hoge kosten van aanleg en beheer, wordt niet overal ingezien. Een
pleidooi tot verandering van deze
aanpak wordt geleverd in onderstaande twee voorbeelden, waarbij enkele mogelijkheden en problemen worden aangeduid die zich voordoen bij
het ontwerpen en situeren van woon-

"*$.

sehe stof (humus) wordt beïnvloed door aard
en hoeveelheid van die humus in de bovengrond.

LEGENDA
Klasse 1 : geen humus, schoon
Klasse II : weinig milde humus,
matig schoon
Klasse I I I : veel milde humus,
matig vuil
Klasse I V : veel wrede humus, vuil
N.B. - Klasse III komt in het gebied
niet voor
- De codering 1/IV betekent dat
klasse I en klasse IV niet
afzonderlijk in het betreffende
kaartvlak z i j n weer te geven.
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3. In de nog jonge Arnhemse wijk Craneveld
is de bestaande opgaande begroeiing in de
bebouwing

opgenomen.

4. Oegstgeest,
strandwal.
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op een oude
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gebieden op gronden met uiteenlopende bodemopbouw.
In grote delen van Nederland zijn de
bodem en waterhuishouding in het algemeen gunstig voor het vestigen van
min of meer geconcentreerde woongebieden. Door opsporing en vastlegging
van de altijd aanwezige, hoewel soms
geringe, verschillen in hoogteligging,
grondwaterstanden,
bodemopbouw,
enz. kan een bewuste keuze worden
gedaan bij het vaststellen van vorm
en geleding van de bebouwing en de
blijvende open ruimte.
Wanneer daarbij zoveel mogelijk wordt
gezocht naar handhaving van herkenbare elementen, zoals de bestaande
topografie en de aanwezige vegetatie,
die in sterke mate correleren met de
bodemopbouw, dan is ook na de
transformatie tot woongebied een
zekere mate van identiteit, van het
gebonden zijn aan een zeer specifieke
plaats te bereiken.
Het handhaven van de bestaande bodemopbouw kan de kosten van inrichting van stedelijk groen aanzienlijk
beperken, en wanneer de aanwezige
vegetatie reeds duidelijke kwaliteiten
bezit, kan hiervan gebruik worden gemaakt. In ons land zijn enkele voorbeelden te vinden van min of meer
geslaagde pogingen om van de bestaande opgaande begroeiing gebruik
te maken door deze in het woongebied op te nemen, waardoor een duidelijke plaatsgebondenheid is verkregen. In dit verband kunnen de Arnhemse wijk Craneveld en Son in
Noord-Brabant
worden
genoemd
(fig. 3). Ook in Emmen is in deze
richting gewerkt.
De bodemgebondenheid kan ook in de
vorm van de nederzettingen herkend
worden. Duidelijke voorbeelden zijn
de vestigingen op oude strandwallen
langs de binnenduinzoom van Noorden Zuid-Holland (fig. 4) en van vele
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5. Buitenplaatsen

liggen vaak op de over-

gang van lage, natte naar hogere

gronden.

Het water bevorderde de bereikbaarheid

en

werkte gelijktijdig beveiligend. Bovendien was
de bodemgesteldheid
van

beplantingen.

gunstig voor de aanleg
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buitenplaatsen op overgangen van lage
naar hogere gronden (fig. 5).
In het westen en zuidwesten van Nederland doet zich veelal de situatie
voor dat bodem en waterhuishouding
een vestiging van een woongebied niet
zonder meer toelaten. Via opspuiten
wordt dan een kunstmatige bovenlaag
gevormd; de dikte hiervan kan variëren van een halve meter tot enkele
meters. Bouwwerken moeten worden
onderheid en in de zandplaat wordt
een veelheid van ondergrondse leidingen en kabels gelegd. Een goed bereikbare en een vorstvrije ligging boven de
grondwaterspiegel van die leidingen
e.d. in gemakkelijk verwerkbare specie is van grote waarde. Verder wordt
een al te onregelmatige klink van de
oorspronkelijke bovenlaag door het
zanddek enigszins genivelleerd, zodat
het aantal keren dat wegen en paden
moeten worden hersteld of opnieuw
opgehoogd, wordt beperkt.
Indien de benodigde specie ter plaatse
van een nieuwe vestiging wordt gewonnen, kan nog gesproken worden
van een zekere mate van plaatsgebondenheid van de nederzetting. Wanneer
het ophogingsmateriaal echter van el-

ders wordt aangevoerd, via een pijpleiding of een ander transportmiddel,
dan gelden als enig overblijvende beperkende factor de funderingsproblemen van bouwwerken.
In het westen is deze tamelijk kostbare
werkwijze soms onvermijdelijk, maar
ook elders, waar alternatieve oplossingen voorhanden zijn, wordt zij toegepast. Dit kan inhouden dat voorhanden mogelijkheden tot creëren van een
aangenamer woonklimaat niet worden
benut. Het bouwen van woonwijken
op een opgespoten of opgebrachte
zandlaag heeft namelijk naast de opgesomde voordelen ook enkele belangrijke nadelen. Zo is er in de eerste
plaats het verlies van kansen tot uitbuiting van plaatselijke omstandigheden. Hierdoor wordt nog meer toegegeven aan de toch al zo opvallende
neiging van vele ontwerpers en bestuurders om zich tot tamelijk uniforme oplossingen te laten verleiden,
waardoor verschillende uitbreidingsplannen zo sterke onderlinge gelijkenissen vertonen. Klachten over deze
uniformiteit in bebouwingspatronen
die in een vervelende eentonigheid
kunnen ontaarden, weerklinken reeds

jaren in ons land.
Een ander nadeel van het opgehoogde
zandplateau zijn de slechte groeivoorwaarden voor de vegetatie (fig. 6), die
toch een onmisbaar onderdeel van een
goed woonmilieu vormt. De bovenlaag
is steriel, de bodemopbouw veelal door
horizontale gelaagdheid ongunstig. De
kosten van verbetering zijn hoog; bij
elke te planten boom moet een hoeveelheid goede grond gebracht worden. De onderhoudskosten van parken
en plantsoenen zijn onevenredig hoog;
veel plantmateriaal sterft en moet
worden vervangen. Het aanleggen en
handhaven van gazons in parken en
particuliere tuinen kan slechts worden
bereikt met veel moeite en hoge kosten, o.a. door het aanbrengen van een
teelaardelaag. Door dit alles is voor
de bewoners niet alleen een visuele armoede evident, maar bovendien brengt
een gebrek aan beschutting tussen de
vaak hoge bebouwing een ruw woonklimaat met zich mee.
Als conclusie stellen wij dat bij het
afwegen van de diverse factoren die
ligging, vorm en inrichting van woongebieden bepalen, ook de bodemopbouw en de waterhuishouding dienen

6. Op met zand opgespoten
zijn de groeivoorwaarden
slecht, als geen ingrijpende
wordt

bouwterreinen

voor de vegetatie
bodemverbetering

toegepast.

7. Cemorfologische

kaart, waarop aard en

hoogte van diverse visuele barrières zijn af-

• "wïfS'Tinf»

gebeeld.
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te worden betrokken. Hierdoor zal in
vele gevallen een grotere diversiteit in
woonvormen en een beter woonmilieu
worden bereikt. Dit kan tevens een
besparing in kosten van inrichting en
onderhoud opleveren.
8
Verkeer
Wanneer men tracés van reeds eeuwen-

lange bestaande routes op de geologische kaart of op de bodemkaart volgt,
dan valt het op hoe deze zich zoveel
mogelijk beperken tot de hoger gelegen draagkrachtige gronden. In de
zandgebieden worden beekdalen vermeden, in het veenlandschap zijn dekzandruggen, oeverwallen of desnoods
kunstmatige waterkeringen de banen
waarover en waarlangs het verkeer
zich beweegt.

Hedendaagse technische hulpmiddelen
hebben beperkende factoren als een
geringe draagkracht van de bodem en
een slechte waterafvoer in belangrijkheid doen afnemen. Het zijn in Nederland thans slechts de „extreme"
omstandigheden, zoals een sterk bodemreliëf in Zuid-Limburg en de
brede waterstromen in het rivierengebied, die de keuze van tracés voor
doorgaande verbindingen sterk kunnen

LEGENDA
Hoogte
t.o.v.
omgeving'.

VORMEN ONTSTAANDOOR
RIVIEREN EN BEKEN
[ZZZIZIIl] oeverwal

<Vh m

oeverwal

<% m

kom

< Vi m

< 1Vi m
diep

smalle (< 5m) geul
VEENONTWIKKELING
niet moerassig veengebied
r s i ten dele weggebaggerd
i iel (niet moerassig) veen
ten dele weggebaggerd
(moerassig) veen

f

< Vi m
< Vi m
< Vi m

MENS

H — H diJk

> 2% m

nza dijk

< 2Vi m

opgehoogd,(opgespoten) terrein

ALGEMEEN

WATERHOGERGELEGEN
T.O.V.DEOMGEVING
• H H j rivieren, beken, kanalen etc.

WATERLAGERGELEGEN
T.O.V.DEOMGEVING
g g s s ] plassen, etc.

Opmerking :
Onduidelijke terreinvormen zijn
met een onderbroken lijn aangegeven
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beïnvloeden. Evenals bij de woongebieden zijn andere dan bodemfactoren
in dit opzicht thans doorslaggevend
geworden. Een uitzondering vormen de
scheepvaartkanalen, die slechts geringe verschillen in hoogte en daardoor
dikwijls ook in de bodemopbouw van
het tracé toelaten.
Wanneer er een zekere vrijheid ten
aanzien van de tracékeuze is, zoals
bij wegen van secundair en tertiair karakter, kan meer rekening met de bodemopbouw worden gehouden bij de
vaststelling van het tracé. Wegen op
zand- of kleiruggen in veengebieden en
op oeverwallen in kleistreken zijn
minder kostbaar in aanleg en onderhoud.
Voor wegenbouw in lage gebieden
geeft overigens het belang van de mogelijkheid tot winning van ophoogspecie op korte afstand enige binding
aan de geologische opbouw van de
ondergrond. Voor de bouw van viaducten, bruggen en dergelijke kunstwerken gelden dezelfde beperkingen
als voor bouwwerken.
Als bijzonder aspect van de relatie bodem en weg dient vermeld te worden
de grote invloed van deze onderlinge
samenhang op de visuele kwaliteiten
van het landschap. In hogere zandgebieden met enig reliëf blijkt namelijk
het aanpassen van de horizontale en
de vertikale belijning van weglichamen
aan de landschappelijke situatie minder problemen met zich mee te brengen dan in vlakke gebieden met hoge
grondwaterstanden. Het weglichaam
en de „spoordijk" liggen in laag gelegen gebieden als duidelijke barrières in
het landschap. Bij elke ongelijkvloerse
kruising wordt daarbij een kunstmatig
heuveltje aangelegd, zoals in de Haarlemmermeer. Een zekere onduidelijkheid in het overigens zo strakke rechte
patroon treedt hierbij op. De geleidelijke verdichting van het net van auto-
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wegen in het westen des lands doet dit
verschijnsel steeds opvallender worden.
Op de geomorfologische kaart zijn visuele barrières, zoals dijken, dammen
en andere kunstmatige ophogingen,
aangegeven (fig. 7). Dit is een belangrijke informatie voor de planoloog.
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Bodemen bodemgeschiktheid
1. De bodemkaart als basis voor de beoordeling van de bodemgeschiktheid

Ir. G. J. W. Westerveld

1.1
AlgemeenDe bodemkaart geeft, afhankelijk van
zijn kaartschaal, een meer of minder
gedetailleerd beeld van de bodemopbouw in het terrein tot een diepte van
minimaal 1,20 m. Voor een bodemkundig onderzoek met een speciaal
doel, waarbij ook de bodemopbouw
beneden 1,20 m van betekenis is,
wordt dieper geboord, meestal tot 2,00
à 2,50 m en in veengebieden tot op
de zandondergrond (6,00 à 8,00 m).
De opbouw van de diepere ondergrond wordt dan meestal op speciale
(afgeleide) kaarten aangegeven, terwijl
de bodemkaart zich beperkt tot een
diepte van 1,20 m beneden maaiveld;
dit om te gecompliceerde kaarten te
vermijden.
Het beeld van de bodemkaart wordt
bepaald door de verschillen in bodemopbouw en door het aantal boringen per hectare, verricht bij de opname in het terrein. De criteria waarnaar de bodemeenheden worden ingedeeld zijn zodanig gekozen, dat een
duidelijk leesbare kaart ontstaat en de
criteria een optimale waarde hebben
voor de kaartgebruiker.
De mogelijkheden van de bodemkaart
nemen voor de kaartgebruiker nog
29

aanzienlijk toe, wanneer de bodemkundige gegevens worden gegroepeerd
en geïnterpreteerd naar hun betekenis
voor verschillende vormen van bodemgebruik. De methode die bij deze
groepering en interpretatie wordt gevolgd, zal in het navolgende worden
toegelicht. Hierbij wordt in toenemende mate een „vertaling" van de bodemkundige gegevens ingevoerd, die
ten slotte resulteert in bodemgeschiktheidskaarten. De eisen, die een aantal
voor de planologie belangrijke bodemgebruiksvormen aan de bodem stelt
en de weergave van de bodemgeschiktheid op kaarten zijn het onderwerp van de verdere bijdragen in dit
deel van de publikatie. Ter illustratie
van deze groepering en interpretatie
van bodemkundige gegevens is op bijlage 3 een aantal kaartfragmenten opgenomen. Deze hebben alle betrekking
op het gedeelte tussen Maarssen en
Den Dolder van het studiegebied Hilversum-Utrecht. Ten einde de relatie
tussen de bodemkaart en de daaruit
afgeleide kaarten duidelijk te doen uitkomen, is tevens de bodemkaart van
het gedeelte Maarssen-Den Dolder opgenomen (kaart 3a). Op de achterzijde
van bijlage 3 wordt een nadere toelichting op de verschillende kaartfragmenten gegeven.

1.2
Groepering naar kenmerken
bodem

van de

Bij deze werkwijze worden de eenheden van de bodemkaart gerangschikt
naar één of meer in de legenda van
de bodemkaart vermelde kenmerken.
De grondwatertrappenkaart (3b) geeft
uitsluitend de gemiddeld hoogste (winter) grondwaterstanden (GHG) en de
gemiddeld laagste (zomer) grondwaterstanden (GLG) weer in een aantal
zgn. grondwatertrappen (Gt). Deze
staan ook op de bodemkaart (3a) vermeld en de grondwatertrappenkaart
is dan ook een direct van de bodemkaart afgeleide kaart.
Er kunnen ook andere kaarten van
deze bodemkaart worden afgeleid.
Deze kunnen betrekking hebben op
de aard en dikte van de bovenlaag, de
verbreiding van zand, grind, klei of
veen tot een diepte van 1,20 m, enz.
Afgeleide kaarten maken de bodemkundige gegevens beter bruikbaar voor
een speciaal doel, omdat gegevens die
voor dat doel niet van belang zijn,
worden weggelaten. Het samenstellen
van afgeleide kaarten vereist weinig
bodemkundige kennis.
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1.3
Groepering en interpretatie van kenmerken van de bodem
De bodemkundige-landschappenkaart
van het studiegebied HilversumUtrecht (bijlage 1) is eveneens grotendeels uit de bodemkaart (bijlage 2) afgeleid. Hiertoe is een aantal bodemkenmerken geïnterpreteerd en aangevuld met geologische, geomorfologische en landschapskenmerken.
Stuwwal, stuifzand, stroomrug, enz.
en hun reliëf zijn onderscheiden op
basis van de geomorfologie en de granulaire samenstelling. Deze gegevens
zijn afgeleid van resp. de geomorfologische kaart en de bodemkaart. De onderscheidingen droog - vochtig - nat
zijn geïnterpreteerd uit de grondwaterstand en de profielopbouw, beide
vermeld op de bodemkaart. De diepteklassen van de (pleistocene) zand-

Tabel 1. Voorbeelden van de correlatie tussen kenmerken en hoedanigheden van de bodem

1

) Bij deze hoedanigheden spelen ook niet-

bodemkundige kenmerken een rol, bijvoorbeeld de geografische situatie bij waterover-

ondergrond zijn afgeleid uit, in het
archief van de Geologische Dienst aanwezige, gegevens van diepe boringen.
Voor zover niet uit de bodemkaart of
uit de overige vermelde bronnen af te
leiden, zijn de gegevens aangevuld met
veldwaarnemingen van de bodemkundige tijdens de kartering.
De bodemkundige-landschappenkaart
geeft o.a. voor de planoloog een waardevolle aanvulling op de bodemkaart.
Andere aanvullende kaarten van het
studiegebied zijn met gebruikmaking
van bovengenoemde bronnen samen te
stellen van o.a. de dikte van veen-,
klei- en grindlagen tot op grotere diepte. Zijn er meer gegevens beschikbaar,
dan kan het sortiment aanvullende
kaarten nog aanzienlijk worden uitgebreid. Het voordeel van deze kaarten is, dat ze doelgerichte informatie
verstrekken en dat de voor het doel
overbodige gegevens zijn weggelaten.

Bodemkenmerken:

Het maken van bruikbare en betrouwbare aanvullende kaarten is zonder
bodemkundig en geo(morfo)logisch inzicht nauwelijks mogelijk.
1.4
Groepering naar hoedanigheden
de bodem

van

Hoedanigheden van de bodem geven
aan, hoe deze zich gedraagt bij een
bepaald gebruik of een bepaalde ingreep. Uitspraken hierover zijn mogelijk door interpretatie van bodemkenmerken, weergegeven op de bodemkaart. Vele bodemhoedanigheden worden namelijk bepaald door of zijn
nauw gecorreleerd met bodemkenmerken. Tabel 1 geeft een aantal van deze correlaties.
Een belangrijke hoedanigheid van de
bodem in recreatiegebieden is de
draagkracht bij betreden door de

Hoedanigheden van de bodem:

profielopbouw en grondwaterstand
idem

— bewortelbaarheid
— wateroverlast en verdroging x )

textuur en organische-stofgehalte
van de bovengrond en grondwaterstand
idem

— gevoeligheid voor winderosie v)
resistentie tegen betreden
en berijden (draagkracht) x )

textuur, organische-stofgehalte en
grondwaterstand
idem

gevoeligheid voor opvriezen
van wegen
verwerkbaarheid en berijdbaarheid
bij (machinaal) grondverzet

textuur en aard en hoeveelheid
van de organische stof in de
bovengrond

verontreiniging bij lopen
en zitten of liggen x) van
de mens

geologische formatie en diepere
grondwaterstand

draagkracht van de bodem voor
fundering van bouwwerken

last en de vegetatie bij winderosie, betreding
of verontreiniging. De vegetatie is echter
weer in belangrijke mate met kenmerken van
de bodem gecorreleerd.

30

bodem en

bodemgeschiktheid

bodemkaart

mens. Kaart 3c geeft deze draagkracht
in drie gradaties, goed - matig - slecht,
voor droge en voor natte perioden.
Deze verschillen in draagkracht worden in hoofdzaak bepaald door de
samenstelling en het vochtgehalte van
de bovengrond en door de aanwezige
vegetatie. Om de invloed van de vegetatie overal dezelfde waarde te kunnen toekennen, geldt de draagkracht
alleen voor een grasvegetatie. De samenstelling van de bovengrond, d.w.z.
textuur en organische-stofgehalte, is
op de bodemkaart aangegeven. Het
vochtgehalte wordt in belangrijke mate door de samenstelling van de bovengrond en door de grondwaterstand bepaald; deze laatste staat eveneens op de bodemkaart en op een afzonderlijke
grondwatertrappenkaart
(kaart 3b) vermeld.
De draagkracht kan kwantitatief
worden weergegeven als de indringingsweerstand of conusweerstand per
cm 2 bodemoppervlak. Deze wordt gemeten met een handsondeerapparaat,
waarvan de conus een vaste vorm en
diameter heeft. De gevoeligheid voor
vertrapping is empirisch bepaald door
menselijke betreding onder droge en
natte omstandigheden. Het blijkt dan
dat de gradaties in de vertrapping van
de bovengronden als volgt correleren
met de gemeten drukweerstanden:
Gevoeligheid voor
vertrapping
van bovengronden
niet tot
weinig gevoelig
gevoelig
sterk gevoelig
(

Gemeten
conusweerstand
in kg/cm2
> 6
4-6
< 4

( > 7)
( 5 -• 7 )
( < 5)

) = bij betreding door vee

Deze correlatie is niet volledig betrouwbaar vanwege het te geringe
aantal metingen, maar moet gezien
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worden als een eerste benadering van
deze materie. Verder is geen rekening
gehouden met de frequentie van de
betreding, die afhankelijk is van het
aantal personen dat per tijdseenheid
over een bepaald gedeelte loopt.
Ter vergelijking zijn ook de gemeten
conusweerstanden bij betreding door
vee weergegeven. Aan dit onderwerp
is wel veel onderzoek besteed. Hiervan zijn dan ook meer betrouwbare
gegevens bekend (o.a. Schothorst,
1965).
Op soortgelijke wijze kunnen verschillende bodemhoedanigheden, afgeleid
uit op de bodemkaart weergegeven
kenmerken, in een aantal gradaties op
aanvullende kaarten of in tabelvorm
worden weergegeven. De gradaties
worden zodanig gekozen, dat ze praktische waarde voor de kaartgebruiker
hebben. Ze worden dikwijls in overleg met deze gebruiker vastgesteld.
Van de bodemeenheden van het gebied
Maarssen-Den Dolder zijn in de tabel
op de achterzijde van bijlage 3 de belangrijkste kenmerken en een aantal
hoedanigheden aangegeven.
Kennis van bodemhoedanigheden is
noodzakelijk bij de beoordeling van
de geschiktheid voor een bepaalde bestemming. Ook kunnen de hoedanigheden waardevolle aanwijzingen bevatten voor ingrepen in de bodem,
zoals grondverzet. Het meest gunstige
jaargetijde en de te gebruiken werktuigen zijn o.m. afhankelijk van de
machinale verwerkbaarheid, de berijdbaarheid ( = draagkracht) en de kans
op wateroverlast.
IJ
Geschiktheid van de bodem en criteria
De bestemming van de gronden wordt
in Nederland in toenemende mate
door niet-bodemkundige factoren be-

paald. Sociaal-economische en verkeerstechnische aspecten zijn meestal
doorslaggevend voor de situering van
met name de niet-agrarische bestemmingen. Bodemkundig gezien zouden
de stedelijke en industriegebieden
het best op de hogere zandgronden
van Oost- en Zuid-Nederland kunnen
liggen en niet op de lage en slappe
klei- en veengronden in het westen.
Vanwege de genoemde aspecten moeten deze bestemmingen echter worden
gerealiseerd op daarvoor minder of
weinig geschikte gronden, bijvoorbeeld
de Amsterdamse uitbreiding in de Bijlmermeer en Alexanderstad bij Rotterdam. Deze gronden worden door technische ingrepen geschikt gemaakt, o.a.
door ophoging en ontwatering. Niet
alleen ten behoeve van de door Vroom
(par. 7) vermelde grotere diversiteit
in woonvormen en een beter woonmilieu, maar ook voor het vaststellen
van de juiste bodemverbetering, de
daaraan verbonden kosten en de te
verwachten resultaten, is het gewenst
over voldoende kennis omtrent de
bodemopbouw te beschikken. Binnen
de door andere dan bodemkundige aspecten bepaalde situering is op basis
van genoemde kennis dikwijls nog
een keuze van een goedkoper en/of
beter alternatief mogelijk.
Naast de bodemkaarten en de daarbij
behorende afgeleide en aanvullende
kaarten zijn er de bodemgeschiktheidskaarten, die informatie over de gebruiksmogelijkheden van de gronden
verschaffen. Op de bodemgeschiktheidskaarten worden de gronden op
basis van hun kenmerken en hoedanigheden gegroepeerd in een aantal
klassen, meestal drie of vier. De indeling is zodanig, dat naast de gebruiksmogelijkheden ook de beperkingen
voor dat gebruik worden vermeld,
alsmede de ernst van deze beperkingen:
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Klasse I : Ruime mogelijkheden met
geen of weinig beperkingen
Klasse II : Beperkte mogelijkheden
met matige tot sterke beperkingen
Klasse III : Weinig
mogelijkheden
met zeer sterke beperkingen.
Een bepaalde bodemeenheid kan in
zijn mogelijkheden beperkter zijn dan
een andere, omdat het aantal beperkingen groter is, bijvoorbeeld vanwege
een ongunstige profielopbouw én door
wateroverlast, of omdat één beperking ernstiger is, bijvoorbeeld een
grotere wateroverlast. Afhankelijk van
de gedetailleerdheid van de bodemkaart is binnen iedere klasse een opsplitsing in subklassen mogelijk, die
elk weer andere beperkingen hebben.
Wanneer voor één gebied bodemgeschiktheidskaarten voor diverse bestemmingen worden vervaardigd, zal
steeds dezelfde indeling in drie of
vier klassen in een analoge omschrijving worden toegepast. Dit vereenvoudigt het naast elkaar gebruiken
der kaarten.
De beperkingen geven antwoord op de
vraag waarom een bodemeenheid minder mogelijkheden biedt. Tevens verschaffen ze aanwijzingen voor de ingrepen die noodzakelijk zijn om de
mogelijkheden optimaal te maken. De
beperkingen dienen zoveel mogelijk
gekwantificeerd te worden. Daarvoor
is het nodig de eisen te kennen die
een bepaald gebruik aan de bodem
stelt. Naarmate de kaartgebruiker deze eisen scherper kan formuleren, zal
de bodemkundige een beter bruikbare
bodemgeschiktheidskaart kunnen samenstellen. De gebruiker zal tevens
aan moeten geven welk investeringsniveau hij nog aanvaardbaar acht
voor de bodemverbetering. Dit bepaalt welke gronden tot klasse II =
beperkte mogelijkheden en welke tot
klasse III = weinig mogelijkheden behoren. Als algemene regel zal hierbij
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gelden dat naarmate de totale investering per oppervlakte-eenheid hoger
is, ook grotere uitgaven voor het
„bouwrijp" maken acceptabel zijn.
Bodemgeschiktheidskaarten geven niet
alleen de mogelijkheden en beperkingen weer, maar er valt ook uit af te
lezen waar de knelpunten bij een gegeven bestemmingsplan liggen. Door
samenwerking van bodemkundige en
vakspecialist is het mogelijk de aard
en het investeringsniveau van technische ingrepen vast te stellen en voorspellingen te doen over het te verwachten resultaat. Bij dit laatste moet
worden bedacht dat deze ingrepen een
verstoring van de door natuurlijke
krachten in de bodem opgebouwde
samenhang veroorzaken. Een goede
uitvoering zal een bodemverbetering
betekenen, maar een slecht uitgevoerde
ingreep kan nauwelijks te herstellen
schade aanrichten, die meestal zeer
hoge herstelkosten met zich meebrengt.
Het gebruik van bodemgeschiktheidskaarten zal een meer verantwoorde
bodembestemming bevorderen. Ze bieden de mogelijkheid tot het opstellen
van alternatieve plannen, inclusief de
investeringen en verwachte resultaten.
Zijn van één gebied meerdere bodemgeschiktheidskaarten voorhanden, dan
is ook af te lezen welke gronden optimaal zijn voor verschillende bestemmingen. Dit geeft de planoloog meer
speelruimte maar roept tevens grotere
spanningen op bij de uiteindelijke indeling van het gebied 1 ).
Hoewel het onderzoek naar de eisen
die niet-agrarische bestemmingen aan
de bodem stellen en hun relatie met
de bodemopbouw in de laatste jaren
aanzienlijk is toegenomen, zullen in de
nabije toekomst nog veel bodemgeschiktheidskaarten gedeeltelijk op ervaringskennis blijven berusten. Belangrijk hierbij is, dat de reeds bestaande
samenwerking tussen bodemkundigen

die hun bodemkaarten in bodemgeschiktheidskaarten interpreteren en de
collegae-vakspecialisten uit de toepassingsgebieden wordt uitgebreid tot
meer vakgebieden en wordt geïntensiveerd.

Geraadpleegde literatuur
Haans, J. C. F. M., and Westerveld, G. J. W.,
1970 The application of soil survey in The
Netherlands. In voorbereiding voor publikatie
in Geoderma, jrg. 4 nr 2.
Schothorst, C. J., 1965. Weinig draagkrachtig
grasland. Landbouwvoorlichting 22 (10/11):
492-500 en 22(12): 701-706.

*) Naast de in de volgende artikelen te bespreken bodemgebruiksvormen zijn in de tabel
van bijlage 3 voor bodemeenheden in het gebied Maarssen - Den Dolder ook de geschiktheden voor een aantal andere vormen van
bodemgebruik opgenomen.
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2. Bodemgeschiktheid voor de aanleg van bosbeplantingen

]. A. van den Hurk Ing. en Ir. G. J. W. Westerveld

2.1
Algemeen
Bosbeplantingen *) vervullen vaak
verschillende, deels gecombineerde
functies. Ze kunnen dienen voor de
houtproduktie, voor de recreatie in
haar verschillende vormen, voor de
bouw van een fraaier landschap, of
ter bestrijding van bodemerosie. De
mate waarin beplantingen een bijdrage
kunnen leveren tot beperking van
luchtverontreiniging en geluidshinder,
vormt een onderwerp van diverse studies. Veelzijdig is bijvoorbeeld de
functie van een (pionier)beplanting
op een opgespoten terrein met als toekomstige bestemming: woon- en/of recreatiegebied.
In Nederland heeft een bosbeplanting
vrijwel altijd een aantal functies waarvan de belangrijkste de soortenkeuze
en de inrichting van het bos bepalen.
Soms zijn deze functies tegenstrijdig
en moet een middenweg worden gekozen. In nogal geaccidenteerd terrein
verliest het bos een deel van zijn erosie-bestrijdend effect als het te intensief voor de recreatie wordt benut.
Een alleen op houtproduktie gericht
bos kan minder aantrekkelijk zijn voor
de recreant dan een in leeftijd en
soort gevarieerd bos dat tevens goed
*) Onder bosbeplanting wordt in dit artikel
verstaan een oppervlakte van enige omvang,
begroeid met bomen al dan niet met een ondergroei van struiken.
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ontsloten is. (Fig. 1). Dit rechtvaardigt echter geenszins de conclusie, dat
de functies houtproduktie en recreatie
elkaar uitsluiten. Hierop wordt in par.
2.4 van deze bijdrage nader ingegaan.
Onafhankelijk van de reden waarom
een bos wordt aangeplant zijn twee
voorwaarden bij de aanleg van belang:
de gebruikte houtsoorten moeten gezond zijn en blijven, d.w.z. weinig
vatbaar zijn voor ziekten en plagen,
en zij moeten voldoende groeikracht
bezitten,
het bos mag ook op langere duur geen
te grote financiële last vormen voor de
eigenaar of voor de gemeenschap.
Deze voorwaarden dient men steeds
in het oog te houden, ook bij een uitsluitend recreatieve functie van de beplanting. Wil men er aan voldoen, dan
dient bekend te zijn welke houtsoorten
het milieu, d.w.z. het klimaat en de
bodem ter plaatse, toestaat en hoe dit
milieu zo nodig aan de gewenste houtsoort kan worden aangepast.
2.2
Klimaat
In Nederland wordt de houtsoortenkeuze in de eerste plaats door het klimaat bepaald. De belangrijkste voor
ons klimaat geschikte houtsoorten
voor bosbeplanting zijn:
loofhout: populier, abeel, wilg, es, esdoorn, els, beuk, eik, Amerikaanse eik
en berk
naaldhout: grove den, Corsicaanse den,

Oostenrijkse den, douglasspar, fijnspar,
sitkaspar en lariks.
Hoewel de klimaatverschillen binnen
Nederland gering zijn, dient men er bij
de aanplant van houtsoorten rekening
mee te houden. Vooral de vanuit zee
komende westelijke winden, die ook
zout meevoeren, en de nachtvorst zijn
in bepaalde gebieden schadelijk voor
verschillende houtsoorten. Gevoelig
voor wind zijn speciaal beuk, eik,
douglasspar, fijnspar en lariks, terwijl
met name eik en douglasspar slecht
bestand zijn tegen nachtvorst.
Op onbeschutte gedeeltexi dient men
bij voorkeur bij de eerste aanplant gebruik te maken van pionierhoutsoorten, zoals populier, wilg, els, berk en
grove den. Deze stellen weinig eisen
aan het microklimaat en komen ook
op onbeschutte terreinen goed tot ontwikkeling. Wanneer deze pionieraanplant zich zodanig heeft ontwikkeld
dat een beschut groeimilieu is ontstaan, kan overgegaan worden tot de
aanplant van meer eisende houtsoorten.
Door de aanplant van windsingels kan
men eveneens een meer beschut groeimilieu scheppen. Meidoorn, duindoorn
en abeel lenen zich o.a. goed voor
toepassing in windsingels.
Uiteraard wordt de keuze van de
houtsoort(en) in sterke mate bepaald
door de bodemopbouw ter plaatse
(par. 2.3).
Bij een nieuwe aanplant dienen de
afzonderlijke houtsoorten, ook de pio-
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niers, bij voorkeur in aaneengesloten
percelen van minimaal 0,50 ha te worden aangeplant. Bij een te sterke menging van soorten ontstaat meestal teleurstelling over het uiteindelijk resultaat, zowel uit het oogpunt van visuele als van economische aantrekkelijkheid. Eveneens zijn de aanleg- en de
onderhoudskosten van de aanplant
hoog. De praktijk heeft geleerd, dat in
deze meningen al spoedig één of twee
houtsoorten toch gaan domineren.
2.3
Bodem

1. Een in de eerste plaats op

houtproduktie

gerichte opstand van gelijkjarige
Foto J. B. W. Weg,
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populieren.

Bosbouwproefstation

Bij het kiezen uit de voor ons klimaat
geschikte houtsoorten speelt de opbouw van de bodem een beslissende
rol. De invloed is bij bosbeplantingen
groter dan bij vele andere vormen
van bodemgebruik waar bodemverschillen door bemesting, aangepaste
bodembehandeling of bodemverbetering worden verkleind of zelfs grotendeels opgeheven. Deze maatregelen
zijn om economische redenen bij de
aanleg van een bosbeplanting van enige omvang meestal niet mogelijk
(Vroom, par. 4). Bovendien blijven
fouten, gemaakt bij de aanplant van
bossen, lange jaren bestaan of zijn alleen met grote kosten op te heffen.
Informaties omtrent de bodemopbouw
worden weergegeven op bodemkaarten. De daarvan afgeleide bodemgeschiktheidskaarten voor bosbeplantingen geven de mogelijkheden en beperkingen weer; zie als voorbeeld bijlage 3, fragment d met de toelichting.
De bosbouwkundige mogelijkheden
van een grond worden in hoofdzaak
bepaald door:
de vochthuishouding,
het gehalte aan (plante)voedingsstoffen en de hoogte van de zuurgraad
(PH),
de profielopbouw.

bodem enbodemgeschiktheid
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2. Verschilin hoogte van de wegbeplanting als
gevolg van verschillen in bodemopbouw
(vochthuishouding); voorgrond: diep humushoudende zandgrond; achtergrond:humusarme

zandgrond.
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Vochthuishouding
Ten aanzien van de vochthuishouding
zijn voor de bomen vooral v a n belang

d e hoogte en de fluctuatie van de
grondwaterstand en het vochthoudend
vermogen van de grond. Te hoge
grondwaterstanden verhinderen een
diepe beworteling met als gevolg slechte groei, verhoogde gevoeligheid voor
ziekten en plagen en het scheef staan
en omwaaien van bomen. Voor de
meeste houtsoorten geldt dat de gemiddeld hoogste wintergrondwater-

standen niet hoger dan 40 à 50 cm beneden maaiveld mogen komen, wil er
niet van groeistagnatie sprake zijn.
Een tekort aan vocht, als gevolg van
te diepe grondwaterstanden en/of een
te gering vochthoudend vermogen van
de bodem, vormt eveneens een beperkende factor voor de boomgroei
(«g- 2).
Gehalte aan voedingsstoffen
hoogte van de zuurgraad

en de

Het is bekend dat de voedingselemen-
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ten stikstof (N), fosfaat (P) en kali
(K) en de zuurgraad voor de boomgroei van belang zijn. Welke eisen de
afzonderlijke houtsoorten stellen is
echter nog niet geheel duidelijk. Er
zijn ook aanwijzingen dat gebrek aan
bepaalde sporenelementen in de bodem
de mogelijkheden voor een aantal
houtsoorten beperken; bijvoorbeeld
kopergebrek bij douglasspar. Een indruk over het gehalte aan voedingsstoffen en over de hoogte van de
zuurgraad geeft o.a. de grondsoort:
klei, leem, zand of veen.
Zeer algemeen kan men zeggen dat
loofhout hogere eisen aan de voedingstoestand van de grond stelt dan naaldhout. Ook mag voor een goede groei
van het loofhout de p H niet lager zijn
dan ± 5. Vele veengronden bieden
o.a. door hun zure karakter en hoge
grondwaterstanden weinig mogelijkheden voor loofhout, en door deze
hoge grondwaterstanden ook weinig
voor naaldhout. Bij naaldhout werken
pH's hoger dan 4,5 - 5 doorgaans betemmerend op de groei. Op kalkrijke
gronden met een p H van 7 of meer
moet de aanplant van naaldhout worden ontraden.
Profielopbouw
Profielopbouw is de opeenvolging van
lagen in de grond. Deze profielopbouw heeft niet alleen indirect, via de
vochthuishouding, maar ook rechtstreeks invloed op de bosbouwkundige
mogelijkheden van de grond. Vooral
de verbreiding, de aard en de dikte
van de opeenvolgende bodemlagen is
van belang. Zo kunnen sommige lagen zo dicht zijn dat de wortels er
moeilijk in kunnen doordringen, omdat ze een te grote weerstand ontmoeten. Scherpe overgangen tussen deze
lagen, zoals klei-op-veen en klei-opzand, vormen een belemmering voor
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de beworteling en de verticale waterbeweging.
Juist in gebieden met een gevarieerde
bodemopbouw is een aan deze opbouw
aangepaste houtsoortenkeuze noodzakelijk. Met behulp van o.a. bodemkaarten is het tevens mogelijk de beste
methode voor profielverbetering te
bepalen. In de Randstad Holland is
men genoodzaakt op van nature weinig geschikte veen- en slappe kleigronden recreatiebossen aan te leggen.
Hiervoor zijn aanzienlijke grondverbeteringen noodzakelijk, zoals ophoging in combinatie met grondwaterstandsverlaging (Vroom, par. 5).
2.4
Financiële aspecten van bosbeplantingen
Deze kunnen in het kader van dit artikel slechts aangeduid worden. Ze
worden vermeld, omdat de juiste keuze van een aan klimaat en bodem
aangepaste houtopstand sterk van invloed is op de financiële uitkomsten.
Tussen de verschillende houtsoorten
bestaan grote verschillen in aanlegen onderhoudskosten. Duur in aanleg
zijn o.a. beuk, eik en douglasspar tegenover de veel goedkopere populier
en groveden (tabel 1).
Naarmate binnen één perceel meer
houtsoorten worden gebruikt zullen
de aanleg- en onderhoudskosten stijgen. Hetzelfde is het geval wanneer
bodemopbouw en grondwaterstand
niet optimaal zijn voor de gekozen
soorten.
Ook in de houtproduktie en de kwaliteit van het hout bestaan tussen de
houtsoorten grote verschillen (tabel
2). De beste groei en opbrengst wordt
met iedere houtsoort bereikt, op die
plaatsen waar het groeimilieu (klimaat en bodem) zo gunstig mogelijk
is.

Tabel 1. Aanleg- (exclusief grondverbetering) en onderhoudskosten
per
hectare gedurende de eerste jaren voor
een aantal houtsoorten (Van Goor,
1968).
Houtsoort

Aanlegkosten per ha.

Populier ;:")
Wilg *)
Els *)
Esdoorn
Es
Eik

ƒ 1000
ƒ 1000
ƒ 1000
ƒ 1500
ƒ 2 000
ƒ 2 500

-

ƒ 2 000
ƒ 2 000
ƒ 2 000
ƒ 2 500
ƒ 4 000
ƒ 5 000

Tabel 2. Houtproduktie over een periode van 25 en 40 jaren voor een
aantal houtsoorten (Van Goor, 1968).
Houtsoort

Houtprodukt ie in m-'
per ha in:
25 jaar
40 jaar

Populier ::')
Wilg *)
Els *)
Esdoorn
Es
Eik

±
±
±
±
±
±

*) pionierhoutsoorten

350
250
200
175
150
100

±
±
±
±
±
±

550
380
300
250
250
150
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In Nederland worden de geldelijke
uitkomsten van de bossen sterk beïnvloed door het aantal m 3 gelijkwaardig hout, dat gedurende een bepaald
aantal jaren uit een complex kan worden gekapt. Kleine oppervlakten met
een grote variatie in houtsoorten zullen meestal aanzienlijk ongustiger resultaten te zien geven dan grotere
complexen met enkele houtsoorten.
Vergelijkt men de in tabel 1 gegeven
kosten met de produktie per houtsoort (tabel 2) dan blijken de pionierhoutsoorten de meest gunstige uitkomsten te geven.
Wanneer slechts een gedeelte der in
voorbereiding zijnde recreatiegebieden
in de Randstad Holland in de komende decennia wordt gerealiseerd,
zal de oppervlakte beplant met opgaand hout met duizenden hectaren
toenemen. Dit vraagt zeer hoge investeringen, niet alleen voor de grondverbetering en de aanleg, maar tevens
voor het jaarlijks terugkerende onderhoud. Baten uit de houtopbrengst
kunnen deze investeringen meer verantwoord en onder bepaalde omstandigheden zelfs aantrekkelijk maken.
Daarvoor is een combinatie van de
recreatieve en produktieve functie
van het bos nodig. Wanneer dergelijke
mogelijkheden bij de eerste opzet van
het plan worden onderkend zal in vele gevallen een bevredigend compromis
kunnen worden bereikt.

hout en naaldhout uiteenlopende eisen
aan de bodem stellen t.a.v. het gehalte
aan voedingsstoffen en de hoogte van
de zuurgraad.
De
bodemgeschiktheidsbeoordeling
heeft alleen betrekking op de faktor
bodem: de klimaatinvloed is buiten
beschouwing gelaten. Als beperkende
faktoren voor bosbeplantingen gelden
in het gebied Maarssen-Den Dolder:
vochttekort of wateroverlast, ongunstige profielopbouw, het gehalte aan
voedingsstoffen en de zuurgraad.
De kaart geeft de mogelijkheden van
de bodemeenheden weer bij hun huidige profielopbouw en grondwaterstand. In de toelichting, op de achterzijde van bijlage 3, zijn ook de potentiële mogelijkheden der bodemeenheden vermeld bij aanpassing van te
hoge grondwaterstanden. Deze aanpassing is voor dit beperkte gebied
alleen daar aanbevolen, waar zij met
betrekkelijk geringe kosten verwezenlijkt kan worden en geen aanzienlijke
maaiveldszakking zal veroorzaken.
Meer ingrijpende grondverbeteringen,
zoals ophoging al of niet in combinatie met grondwaterstandsverlaging, die
op veel (klei-op-)veengronden in
westelijk Nederland noodzakelijk zijn,
werden voor dit gebied buiten beschouwing gelaten.
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3. Bodemgeschiktheid voor openluchtrecreatie

Prof. Ir. M. J. Vroom en Ir. G. J. W. Westerveld

3.1
Algemeen
De vrije tijd wordt door ons allen op
zeer uiteenlopende wijze besteed. Niet
alleen bestaan er tussen de bevolkingsgroepen en leeftijdsklassen verschillen
in voorkeur voor bepaalde activiteiten
of verblijfsvormen. Ook de behoefte
van het individu wisselt in samenhang
met de mogelijkheden voor zijn vrijetijdsbesteding. Als gevolg hiervan variëren bodemgebruik en bodembestemming zeer sterk in openluchtrecreatiegebieden. Het is daarom niet mogelijk
de bodemgeschiktheid voor recreatie
in het algemeen aan te geven. Wel kan
een aantal, voor de keuze van ligging
en omvang van een nieuw recreatiegebied van belang zijnde factoren
worden genoemd, die met de bodem
verband houden. Zo zal een zeer
slechte bodemgesteldheid die noopt tot
een grondverbetering op grote schaal
in meer opzichten ongunstig zijn. Dit
geldt niet alleen voor de hoge aanlegkosten, maar bijvoorbeeld ook voor de
flexibiliteit bij de uitvoering nu, en bij
toekomstige veranderingen in de bestemmingen binnen het recreatiegebied. Een goede bodemgesteldheid, die
weinig aanpassing en dus ook weinig
grondverbeteringskosten vergt, maakt
een zeer geleidelijke uitvoering en uitbreiding van het terrein mogelijk,
waarbij het programma van eisen pas
in een laat stadium en per onderdeel
kan worden vastgesteld.
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Binnen het gebied Hilversum-Utrecht
bieden de bodemkundige landschappen
(bijlage 1) van veengronden (7 en 8),
komgronden (10), beddinggronden
(11), alsmede van de petgaten (12),
en van de veen- en meermolmgronden
in de droogmakerijen (13) weinig mogelijkheden voor de vestiging van een
recreatiegebied van enige omvang met
een veelzijdige bestemming. Althans
zonder ingrijpende bodemverbeteringsmaatregelen, zoals die o.a. zijn uitgevoerd in het recreatiegebied „De
Maarsseveense Plassen". Behalve een
ongunstige bodemopbouw hebben de
gronden in de genoemde landschappen
te hoge grondwaterstanden (fig. 1).
De meeste mogelijkheden geven de
stuwwal- en fluvioglaciale gronden
(1), de dekzandgronden (3, 4, 5) en de
stroomruggronden (9); in de laatste
twee groepen in hoofdzaak die gedeelten waar de grondwaterstanden niet
te hoog zijn. Vooral de overgangen
tussen de reliëfrijkere en de vlakkere
gedeelten bieden zeer vele mogelijkheden. Hierbij is een goede aanpassing
van bodembestemming en bodemopbouw (inclusief grondwaterstand) bepalend voor het welslagen van het
plan. Het opnemen van bijvoorbeeld
(ondiepe) waterpartijen op, ook wat
hun bodemopbouw betreft, gunstige
plaatsen zal de benodigde ophoogspecie kunnen leveren voor de gedeelten
met een ongunstige bodemgesteldheid.
Kan de bodemgeschiktheid voor recreatie niet in haar totaliteit worden

aangegeven, dit kan wel voor een aantal bodembestemmingen binnen een
recreatiegebied. Per
gebruiksvorm
kunnen de aan de bodem te stellen
eisen worden geformuleerd en op basis
daarvan de mogelijkheden en beperkingen der verschillende gronden worden aangegeven. Het beschikbaar hebben van bodemgeschiktheidskaarten
voor de belangrijkste bestemmingen
in een toekomstig recreatiegebied
vormt voor de ontwerper een belangrijke steun bij het opstellen van een
optimaal indelings- en bestemmingsplan.
In het hiernavolgende wordt een aantal activiteiten besproken die zich afspelen op terreinen voor de openluchtrecreatie — soms ook daarbuiten —
waarbij tevens de aan de bodem te
stellen eisen worden vermeld. Voor de
sportvelden, de speel- en ligweiden en
de kampeerterreinen wordt tevens verwezen naar de bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden
met toelichting en naar de tabel op
bijlage 3. De bosbeplantingen worden
ook elders in deze publicatie behandeld.
3.2
Ontsluiting en bouwwerken
Voor de externe ontsluiting en de
bouwwerken zijn de voorwaarden
gelijk aan die welke hierna door Van
den Hurk en Lekkerkerker in hun bijdragen worden gesteld. De bouw-
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1. Petgaten-landschap.

Weinig

mogelijkheden

voor een recreatiegebied met veelzijdige

be-

stemming. Wel geschikt voor bepaalde vormen
van natte „recreatie"
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werken zullen in recreatiegebieden
meestal laag zijn, waardoor een fundering op staal uit economisch oogpunt de voorkeur verdient. Bij de situering van deze bouwwerken, die
meestal deel uitmaken van concentratiepunten, kan een gunstige bodemopbouw een belangrijke besparing in
de funderingskosten opleveren. Voor
het gehele concentratiepunt is trouwens een gunstige bodemgesteldheid
eveneens van belang.
Voor de met motorvoertuigen te berijden wegen en de parkeerterreinen

binnen het recreatiegebied gelden nagenoeg dezelfde bodemkundige eisen
als voor deze bestemmingen buiten
het complex. Voor de niet-verharde
wegen en voor de fiets-, voet- en ruiterpaden is een aantal afzonderlijk
aan de bodem te stellen eisen van belang. Deze hebben o.a. betrekking op
de doorlatendheid van boven- en ondergrond, op de weerstand tegen erosie door wind en water (hinderlijk
stuiven en modder) en de daarmee samenhangende begaanbaarheid (d.w.z.
mulheid, draagkracht, verontreiniging
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van kleding en schoeisel) onder diverse weersomstandigheden. Voor
verharde paden geldt bovendien de
vorstgevoeligheid. Door Westerveld is
in paragraaf 1.4 reeds gesteld dat een
belangrijk deel van deze eisen is gecorreleerd met kenmerken en hoedanigheden van de bodem.
Op zandgronden zal de aanleg van onverharde paden veelal weinig problemen geven; stuifzandgronden zijn
moeilijk begaanbaar door mulheid,
evenals lage lemige zandgronden door
het vochtgehalte.
Op klei- en veengronden is voor een
goede begaanbaarheid meestal een
zanddek, al of niet in combinatie met
een eenvoudige verharding (fietspaden), noodzakelijk. Bij het aanbrengen van een verharding zijn op alle
grondsoorten drooglegging, organische
stofgehalte en textuur in het weglichaam van belang in verband met
de draagkracht en de vorstgevoeligheid.
Ruiterpaden en voet- en fietspaden
zullen uit verkeerstechnisch oogpunt
en ter voorkoming van beschadiging
afzonderlijke tracés moeten hebben.
Voor ruiterpaden moet de bodem voldoende draagkrachtig zijn. Het meest
geschikt zijn de hoge en middelhoge
niet te lemige zandgronden. Op zware
kleigronden en op veengronden is het
aanbrengen van een zanddek gewenst,
vooral wanneer de paden intensief gedurende het gehele jaar worden gebruikt. Ter voorkoming van een te rul
pad verdient een grasbedekking aanbeveling. Deze grasmat moet zich na
het onvermijdelijke stuktrappen gemakkelijk kunnen herstellen. Daartoe
zal het zand ongeveer 5°/o organische
stof en 5 - 15°/o leem dienen te bevatten.
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3.3
Beplantingen
De eisen voor de aanleg van beplantingen met bomen en struiken werden
reeds door Van den Hurk en Westerveld in paragraaf 2.3 besproken. De
groeiplaatsfactoren voor een aantal
bijbehorende inheemse kruidachtige
gewassen zijn af te leiden uit vegetatiekundige studies (o.a. Van Leeuwen
en Doing Kraft, 1959).
Voor het zeer grote assortiment gekweekte en exotische gewassen, zoals
die in parken en arboreta worden aangeplant, zijn de groeiplaatsfactoren
sterk uiteenlopend. Aanpassing van de
bodem aan de eisen van het gekozen
assortiment is dan noodzakelijk en
niet de omgekeerde procedure, zoals
voor de bosbeplantingen is aanbevolen. Vooral wanneer een park van
enige omvang moet worden aangelegd,
zal een gedetailleerde bodemkaart nuttig zijn voor het bepalen van de noodzakelijke bodemverbeteringen.

ding. De mate waarin de betreding als
aangenaam wordt ervaren, correleert
daarmee.
Als algemene eisen, die de betreedbare
open ruimten aan de bodem stellen,
kunnen worden geformuleerd:
niet nat, ook niet tijdelijk,
goed betreedbaar en begaanbaar,
niet verstuiven of verspoelen,
niet aan schoeisel of lichaam kleven,
d.w.z. niet „vuil" zijn.
De vegetatie moet het betreden en samendrukken kunnen verdragen, zonder afsterving van de planten. In dit
opzicht steken grassen gunstig af tegen de kwetsbare heide, die bij frequente betreding afsterft. De zwaarte
van de genoemde eisen, gesteld aan de
bodem en vegetatie, hangt nauw samen met de soort en de frequentie van
de activiteit die in de open ruimte
wordt bedreven.
Op enkele specifieke activiteiten in
open ruimten en de daaraan verbonden eisen aan de bodem zal nader worden ingegaan.

3.4
Betreedbare „open" ruimten

Sportvelden

Verschijnselen, samenhangend met het
betreden van, zitten of liggen op, en
spelen met de bodem hebben, zoals in
paragraaf 5 van „Bodem en bodemgebruik" uiteengezet, twee aspecten:
het directe contact tussen recreant en
bodem en het contact met de bodembedekkende vegetatie, die ook weer
een wisselwerking heeft met de groeiplaats.
Het karakter van de betreedbare open
ruimten is dermate verschillend, dat
niet voor elke specifieke situatie een
bodemgeschiktheid is aan te geven.
Het open plekje in het bos, wegbermen, duinen, grasvelden en talloze andere toegankelijke ruimten hebben een
uiteenlopende resistentie tegen betre-

De activiteiten op sportvelden bestaan
onder meer uit hardlopen, springen,
schuiven, schoppen langs het bodemoppervlak, waarbij er sprake is van
een sterke concentratie bij de doelgebieden. De meeste velden worden zeer
frequent bespeeld, in het bijzonder gedurende de periode met veel slecht
weer (herfst-winter-voorjaar).
Vanwege deze bodemgebruiksvorm en
frequentie stelt het sportveld hoge
eisen aan bodem en grasmat (velden
met een kunstmatig (verhard) oppervlak worden hier buiten beschouwing
gelaten).
De mogelijkheden van een grond voor
de aanleg van sportvelden worden in
hoofdzaak bepaald door:
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het reliëf van het bodemoppervlak,
de samenstelling van de bovengrond
en in mindere mate van de ondergrond (profielopbouw),
de vochthuishouding.

Reliëf
Het bodemoppervlak, moet nagenoeg
vlak zijn; een geringe helling vanuit
het midden naar beide of naar één
zijde istoegestaan, maar mag niet meer
dan 50 cm per 100 meter bedragen.
Op nagenoeg alle gronden, waarop
sportvelden worden aangelegd, is egalisatie noodzakelijk.
Profielopbouw en vochthuishouding
Het oppervlak dient voldoende droog
en stroef te zijn, ook kort na overvloedige regenval. Dit wordt bereikt
door een voldoende ontwatering en
een gunstige samenstelling van de bovengrond. De drooglegging moet in de
winter minimaal 50 cm beneden maaiveld zijn bij een neerslag van 15 mm/
etmaal. In de meeste gronden is dit
alleen te realiseren door het aanbrengen van buisdrainage, soms gekoppeld
aan een onderbemaling. Drainafstand
en draindiepte worden mede bepaald
door de doorlatendheid van het bodemprofiel; een ruime veiligheidsmarge verdient aanbeveling.
De samenstelling van de bovengrond
heeft grote invloed op de stroefheid
van het oppervlak. Een ideale bovengrond bevat ± 4 % organische stof,
5-7°/o klei en minder dan 1 5 % leem.
Op de meeste gronden is opbrengen
van zand ter verschraling van de bovengrond noodzakelijk.
Voor het oppervlak gelden ook de
eisen van stevigheid en veerkracht.
Hierop heeft de grasmat een belangrijke invloed. Deze moet goed gesloten zijn en een aan bodemopbouw en
bodemgebruik aangepaste samenstelling hebben. Een dergelijke bodembe-
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dekking kan zich alleen ontwikkelen
en in stand houden op een tot ± 40
cm goed doorwortelbare grond, die
voldoende vocht en voedingsstoffen
bevat. Deze laatste worden met de
kunstmest toegediend. De vochtvoorziening moet voldoende maar niet
overmatig zijn. Omdat men op vele
sportvelden naar een altijd groene
grasmat streeft, is de drooglegging
veelal onvoldoende en wordt bij het
onderhoud met organische bemesting
gewerkt. Dit veroorzaakt een vette en
glibberige zode en een verdichting van
de bovenlaag. Een tijdelijke verdroging buiten de speelperiode doet een
aangepast grasmengsel echter geen
blijvende schade.
Aan de bovengenoemde eisen voldoet
nagenoeg geen enkele grond. Op de
meest geschikte gronden, zoals (middelhoge leemarme zandgronden en
(lichte) zavelgronden is egalisatie en/
of bezanding noodzakelijk en dikwijls
is ook drainage gewenst. Deze maatregelen dienen als normaal te worden
beschouwd bij de aanleg van een
sportveld.
Op vele gronden zijn ingrijpende en
kostbare maatregelen noodzakelijk. De
investering per hectare sportveld behoort tot de hoogste onder de verschillende vormen van bodemgebruik.
Een belangrijk deel van deze kosten
betreft het grondwerk en de ontwatering.
Zowel bij de situering als bij de aanleg van een sportveldencomplex is een
goed inzicht in de opbouw, de mogelijkheden en de beperkingen van de
betreffende gronden noodzakelijk. Dit
kan zowel bij de aanleg als bij het onderhoud tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden. Vooral wanneer sportvelden worden aangelegd op minder
geschikte gronden, wat in stedelijke
woongebieden soms niet kan worden
voorkomen, zal de methode van aan-

leg sterk bepalend zijn voor het uiteindelijk resultaat en de hoogte van
de jaarlijkse onderhoudspost.
Op de bodemgeschiktheidskaart voor
de aanleg van sportvelden (fragment
e van bijlage 3), zijn de gronden in
drie klassen met afnemende mogelijkheden ingedeeld. Per klasse zijn opsplitsingen gemaakt naar de aard van
de beperkingen. De aanleg- en onderhoudskosten voor een sportveld op
gronden van subklasse Ia — ruime
mogelijkheden met geen of weinig beperkingen — zullen 20 - 25%) bedragen van die op gronden van subklasse
l i l a — weinig mogelijkheden met zeer
sterke beperkingen. De kosten op de
gronden van de overige subklassen liggen tussen deze uitersten.
Speel- en ligweiden en picknickplaatsen
De activiteiten op deze open ruimten komen deels overeen met die op
de sportvelden, aangevuld met o.m.
zitten en liggen op de grond.
De intensiteit van bespeling en gebruik
is veelal geringer en een vrijere opstelling en verplaatsing van bijvoorbeeld de doelpalen maakt een ruimtelijke spreiding van de activiteiten mogelijk.
De aan de bodem te stellen eisen komen in grote lijnen overeen met die
voor de sportvelden, maar zijn minder stringent. Het bodemoppervlak
behoeft niet vlak te zijn. Een zekere
mate van reliëf vormt zelfs een voordeel; het is aantrekkelijk en geeft beschutte gedeelten om te zitten of te
„zonnen".
De ontwateringseisen zijn eveneens
lager, met name in de herfst en winter,
omdat deze ruimten in tegenstelling
tot de sportvelden dan weinig worden
benut. Wel moet de bovengrond ook
na een regenbui in de zomer snel weer
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droog zijn en behaaglijk om op te zitten en te liggen. Het oppervlak dient
„schoon" te zijn en niet te hard, maar
voldoende draagkrachtig en goed begaanbaar.
Een vegetatie van grassen en kruiden
verdient de voorkeur vanwege de resistentie tegen betreding en het „schone" karakter. Mul zand is slecht begaanbaar, maar vormt een zeer geschikte en zachte ondergrond om op
te liggen en mee te spelen (fig. 2).
Zandige bovengronden met lage gehalten aan organische stof zullen de
meeste mogelijkheden bieden voor deze ruimten. Bepaalde soorten organische stof, met name in de zandgronden, hebben een verontreinigende werking en houden het vocht vast. Klei
en leem zijn minder „vuil" dan orga-

nische stof. Maar ze houden eveneens
veel vocht vast en zijn in natte toestand „plakkerig". Bovendien is een
kleibovengrond minder zacht om op
te zitten of te liggen. Op zwaardere
kleigronden en op veengronden zal het
opbrengen van een zandig humusarm
dek gewenst zijn.
Kampeerterreinen
De activiteiten bestaan uit het berijden
en belopen van de bodem en het plaatsen van tenten, die tijdelijk, soms wekenlang, hetbodemoppervlak afsluiten.
Caravans stellen bijzondere eisen aan
de berijdbaarheid en de draagkracht
van de bodem.
De kampeerterreinen worden overwegend en het meest intensief in het zo-

merhalfjaar
(april-september) gebruikt. De aan de bodem te stellen
eisen komen grotendeels overeen met
die voor speel- en ligweiden. De ontwatering van de gronden en de waterafvoer tot buiten het terrein moeten
echter aan hogere eisen voldoen. Door
de aanwezigheid van veel tenten, caravans en verharde wegen en paden
op een klein oppervlak stroomt er bij
regen veel meer water direct af dan
op een open terrein. Een goede afvoer van dit oppervlaktewater is
noodzakelijk, te meer omdat door intensieve betreding de bovengrond van
het overblijvende open gedeelte in
meer of mindere mate verdicht is en
moeilijk water opneemt. Deze verdichting zal ernstiger zijn, naarmate de
bovengrond meer klei of leem en or-

2. Stuifzand. Slecht begaanbaar maar zacht en
geschikt om op te liggen en mee te spelen
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ganische stof bevat en de grondwaterstand dichter onder het oppervlak
komt.
Zandige gronden met een zomergrondwaterstand die beneden 50 cm blijft,
bij een neerslag van 7 mm per etmaal,
zijn het meest geschikt. Men kan oppervlakkige afvoer van het regenwater sterk bevorderen door de tentplaatsen iets hoger te leggen en het
regenwater af te laten stromen op met
gras begroeide greppels, eventueel aangevuld met een buisdrainage. Op terreinen met een natuurlijk reliëf zal
aanpassing van het indelingsplan
noodzakelijk zijn. Bij grotere hoogteverschillen op korte afstand is terrassering noodzakelijk voor de erosiebestrijding.
Zwaardere klei- en vooral veengronden hebben, vooral in natte perioden,
meestal te hoge grondwaterstanden,
een te geringe draagkracht en een
slechte begaanbaarheid. Verharde toeen afvoerwegen zijn noodzakelijk,
evenals het bezanden van het gehele
terrein.
Aangezien een grasvegetatie de meest
aangewezen en geschikte bodembedekking is voor kampeerterreinen, moet
de samenstelling van de bovengrond en
de grondwaterstand zodanig zijn, dat
een grasmat zich redelijk kan handhaven. Het natuurlijk herstel van de
grasmat op de tentplaatsen zal grotendeels buiten het kampeerseizoen,
d.w.z. in het winterhalfjaar plaats
moeten vinden. Daartoe is het noodzakelijk dat ook in deze periode geen
langdurige wateroverlast op kan treden en de wintergrondwaterstand niet
veel hoger dan 40 cm komt.
Ook de samenstelling van het grasmengsel, bij inzaai of herinzaai van
terreinen, dient zowel aan de bodem
als aan de veelvuldige bedekking aangepast te zijn.
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4. Bodemgeschiktheid voor bouwwerken

J. A. van den Hurk Ing. en Ir. A. Lekkerkerker

4.1
Begripsomschrijving
Wanneer de bodem wordt beoordeeld
op geschiktheid voor bouwwerken,
zullen die gronden als de beste worden
beoordeeld, waarop men zonder nadere voorzieningen kan bouwen. Wat de
fundering betreft, wordt dan gedacht
aan een zgn. fundering op staal. Hierbij wordt de grond ontgraven tot een
diepte ten minste gelijk aan de vorstgrens, dat wil zeggen 0,80 tot 1,00 m
beneden maaiveld. N a de ontgraving
kan de fundering worden gelegd.
Voorwaarde hierbij is dat de laag onder het fundament voldoende draagkracht heeft.
Is de bodemopbouw zodanig dat een
fundering op staal niet mogelijk is, dan
zullen zwaardere funderingen noodzakelijk zijn. Dit kunnen funderingen op
zgn. kunstmatig staal zijn; dit wil zeggen dat op kunstmatige wijze alsnog
een fundering op staal mogelijk wordt
gemaakt. Hierbij kan één van de volgende methoden worden toegepast.
Fundering op grondverbetering waarbij de weinig draagkrachtige lagen
worden verwijderd tot de diepte waarop voldoende draagkracht aanwezig
is. Daarna wordt de ontgraving weer
opgevuld met draagkrachtig materiaal,
waarvoor gewoonlijk zand wordt gebruikt.
Bij een fundering op putten gebeurt
in wezen hetzelfde als bij een fundering op grondverbetering. Het verschil
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is dat alleen plaatselijk putten worden
gegraven tot op de draagkrachtige
laag. Deze putten worden weer opgevuld met draagkrachtig materiaal,
waarbij de putwanden in stand worden gehouden, bijvoorbeeld door betonringen.
Bij fundering op staal op opgehoogde
grond wordt draagkrachtig materiaal
(meestal zand) opgebracht. Deze methode wordt toegepast om een drukverdelende laag te maken, die het gewicht van het bouwwerk over een
groter oppervlak van het oorspronkelijke maaiveld verdeelt. Dit is echter
niet de enige reden waarom dit type
fundering wordt gebruikt. Door ophoging wordt op het bouwterrein een
lagere grondwaterstand verkregen en
tevens een goed en gemakkelijk verwerkbare grondslag voor het leggen
van kabels en leidingen, zoals reeds
door Vroom in paragraaf 7 vermeld.
Bevindt zich de weinig draagkrachtige
laag op grotere diepte dan ± 3 m
beneden maaiveld, dan wordt meestal
een paalfundering toegepast. De palen
worden geslagen tot in de draagkrachtige laag. Het gewicht van het bouwwerk wordt via de palen overgebracht
op deze laag.
De funderingen op kunstmatig staal
en palen zijn in deze studie verder buiten beschouwing gelaten omdat de
thans in Nederland beschikbare geologische en bodemkaarten daarvoor
onvoldoende informatie verstrekken.
Wel kunnen uit deze kaarten waarde-

volle aanwijzingen over de bodemopbouw en de aard en het verloop van,
voor de fundering, belangrijke bodemlagen worden verkregen. Voorlopige
conclusies omtrent het type fundering
en de grondverbetering zijn mogelijk.
Aanvullend en meestal gedetailleerd
bodemonderzoek door middel van diepe boringen en sonderingen is echter
noodzakelijk. Het gebruik van geologische en bodemkaarten en, indien beschikbaar, archiefgegevens van diepe
boringen kan dit detailonderzoek meer
doelgericht en minder omvangrijk
doen zijn.
4.2
Bouwwerken

met fundering op staal

De mogelijkheden voor deze bouwwerken worden wat de bodemopbouw
betreft, in belangrijke mate bepaald
door:
— de diepte waarop de voldoende
draagkrachtige laag in de bodem voorkomt,
— de hoogte van de grondwaterstand
en de fluctuaties van het grondwater
gedurende het jaar,
— het reliëf van het bodemoppervlak.
Deze factoren zijn ook voor zwaardere
funderingstypen en voor wegen van
belang.
Diepte draagkrachtige laag
Op een bodemkaart staat de bodemopbouw tot een diepte van minimaal
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1,20 m beneden maaiveld aangegeven.
Een bodemeenheid met een zandlaag
op funderingsdiepte biedt ruimere mogelijkheden voor fundering op staal
dan een bodemeenheid bestaande uit
klei of veen. Behoort de zandlaag tot
de pleistocene (diluviale) zandondergrond, dan zal deze laag in vele gevallen voldoende draagkracht bezitten. In zandige zee- of rivierafzettingen moet men altijd rekening houden
met een mogelijke aanwezigheid van
minder draagkrachtige klei- of veenlagen (fig. 1). Over de aard en de
dikte van de bodemlagen beneden 1,20
m geven de geologische kaart en archiefgegevens van diepere boringen informatie. Van een aantal gebieden in
Nederland zijn tevens kaarten beschikbaar, die aard en diepte van de
pleistocene ( = vaste) zandondergrond
weergeven. Deze zanddieptekaarten
reiken tot een diepte van 4 - 10 m
(bijlage 1 en fig. 2).
Ook zandige klei- of leemlagen kunnen, eventueel na grondverbetering,
een goede funderingsgrondslag vormen. In deze gevallen is nader onderzoek door middel van boringen en
sonderingen noodzakelijk. Ditzelfde
geldt voor gronden met een draagkrachtige laag tussen 0,80 en ± 3,00
m beneden maaiveld, waar fundering
op kunstmatig staal nog tot de mogelijkheden behoort.
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1. Dwarsprofiel

met sondeergrafieken.

In het

pleistocene (= diluviale) zand blijft de conusweerstand constant hoog, terwijl deze in het

Grondwaterstand

wadzand met kleilagen (= zee-afzetting)
varieert

De hoogte van de grondwaterstand is
niet alleen van belang voor het bouwen en het bewonen, doch tevens
voor het bouwrijp maken van de terreinen. Voor funderingen is het van
belang dat het werk „in den droge"
kan worden uitgevoerd. Een te hoge
grondwaterstand vergt bemaling en
brengt daardoor hogere kosten met
zich mede. Het leggen van kabels en
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leidingen moet, met uitzondering van
de stamriolen, „in den droge" geschieden.
De afmetingen van de riolering, bestemd voor afvoer van regenwater,
kunnen worden beperkt indien het
verschil tussen het waterpeil van sloten en vijvers en het maaiveld voldoende groot is. Het woonklimaat is
gebaat bij een niet te hoge grondwaterstand (fig. 3).
Gronden met een gemiddeld hoogste
grondwaterstand van 1,50 m of dieper
beneden maaiveld bieden wat het
grondwater betreft de beste mogelijk-

heden als bouwterrein. Er kan gemakkelijk „in den droge" worden gefundeerd. Kabels en leidingen kunnen
zonder waterbezwaar op verschillende
dieptes worden aangelegd. Het beschikbare verval is voldoende voor de
regenwaterriolering. Bij grondwaterstanden lager dan 0,80 m beneden
maaiveld zijn echter op leem-, kleien humusarme gronden, grondverbeteringsmaatregelen in de te beplanten
gedeelten noodzakelijk in verband met
het geringe vochthoudende vermogen
van deze gronden.
In gronden met een gemiddeld hoog-

0,5

LEGENDA
Begindiepte van het pleistoceen zand in cm beneden maaiveld
vanaf maaiveld
tussen 10 en 40 cm
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ste grondwaterstand tussen 0,80 en
1,50 m beneden maaiveld vormt het
grondwater reeds een beperking voor
het funderen „in den droge". Bij het
leggen van kabels en leidingen kunnen
dergelijke waterstanden eveneens hinderlijk zijn. Bovendien wordt het afvoerend vermogen van de riolering beperkt door het kleine beschikbare verval, waardoor grotere afmetingen
noodzakelijk worden.
Wanneer het verschil tussen zomeren wintergrondwaterstand voldoende
groot is, kan hiervan gebruik gemaakt
worden door het uitvoeren van funde-

water
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3. Wateroverlast

in de brandgang van een

nieuwe woonwijk met

eengezinswoningen

Foto Brabants Centrum,

Boxtel

4. In

het

voorkomende

studiegebied
kwelzones,

Hilversum-Utrecht
waar kwel-

drangwater tot nabij of in het maaiveld

»•MUM

rings- en rioleringswerken in de zomerperiode. Voor grotere bouwprojecten is deze beperking in de werkmogelijkheden meestal echter niet aanvaardbaar.
Bodemkaarten en grondwatertrappenkaarten (zie bijvoorbeeld bijlage 3,
fragmenten a en b) verstrekken informatie over de hoogte en de fluctuatie
van het grondwater.
Wanneer de gemiddeld hoogste grondwaterstanden binnen 0,80 m beneden maaiveld reiken, bieden de gronden beperkte en in vele gevallen weinig mogelijkheden om zonder grondwaterstandverlaging en/of ophoging te
funderen op staal. Grondwaterstandverlaging lijkt de eenvoudigste en
goedkoopste methode, maar dit is lang
niet altijd het geval. In veengronden
zal deze verlaging dikwijls een inklinking ten gevolge hebben, met als resultaat dat na enige tijd opnieuw
grondwaterstandverlaging nodig is.
Dit proces kan jaren doorgaan. Bij
grondwaterstandverlaging in terreinen
die, wat hun draagkracht betreft, minder geschikt zijn voor bouwwerken,
wegen, kabels of leidingen, blijven nadere voorzieningen noodzakelijk.
Indien overgegaan wordt tot grond-
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5. Opgespoten bouwterreinen vereisen de vorming van een nieuw landschap
Foto Nat. Foto Persbureau,

Amsterdam

6. Integratie van een (reliëfrijk) landschap en
de bebouwing schept een beter

woonklimaat

waterstandverlaging dient rekening
te worden gehouden met de jaarlijkse
exploitatiekosten van de te stichten
bemaling. Voorts kan het voorkomen
dat ten gevolge van de verlaging kwel
ontstaat, waardoor het waterbezwaar
wordt vergroot en de exploitatielasten
verzwaard (fig. 4).
Een aspect dat bij ingrepen in het
grondwaterregime soms een rol speelt
is de veiligheid. In een gebied waarvan het maaiveld beneden het omringende buitenwater ligt, kan de vraag
gesteld worden of grondwaterstandverlaging uit veiligheidsoverwegingen
wel toelaatbaar is. Immers onder zulke
omstandigheden bestaat een zeker risico voor het bezwijken van de waterkering of voor storing van de bemalingsinrichting. Ook kan de capaciteit
van deze installatie te gering zijn voor
het verwerken van extreem waterbezwaar, met alle gevolgen van dien.
Deze toestand wordt echter in een

48

bodem en

bodemgeschiktheid

bouwwerken

derde gedeelte van Nederland aanvaard.
Ophoging van het terrein heeft, zoals
reeds is opgemerkt, niet alleen het
voordeel dat de grondwaterstand relatief wordt verlaagd, doch ook dat,
door het opbrengen van veelal goede
zandige specie, een grondverbetering
wordt verkregen. Toch zijn ook hierbij
zettingen, die soms jaren doorgaan,
te verwachten door de aangebrachte
overhoogte. Uiteraard is de mate
waarin verbetering door ophoging
wordt verkregen afhankelijk van de
opbouw van de bodem, waarop de
ophoging wordt aangebracht, en van
de dikte, de doorlatendheid en de
draagkracht van de opgebrachte laag.
Naast de voordelen van het ophogen
van terreinen, bestaan er ook belangrijke nadelen. Deze zijn vooral van
landschappelijke aard, bijvoorbeeld
eenvormigheid van nieuwe stadswijken, ongunstig woonklimaat en slechte
groeivoorwaarden voor beplantingen
(zie ook Vroom, paragraaf 7): Hoewel de mogelijkheid bestaat een nieuw
landschap op een opgehoogd terrein
te vormen, gaat dit veelal gepaard met
hoge kosten, zowel voor aanleg als
voor onderhoud (fig. 5). Wanneer de
bodemopbouw hiertoe mogelijkheden
biedt, verdient aanpassing van de bebouwing aan het bestaande landschap
— zonodig na incidentele bodemverbetering — verre de voorkeur boven
het maken van een nieuw landschap.

Reliëf
In Nederland is men niet gewend aan
steile hellingen. Woonbebouwing kan
van de hoogteverschillen profiteren,
industriële bebouwing meestal niet.
Hoogteverschillen, vooral die veroorzaakt door koppen en kommen op
korte afstand van elkaar, worden in
het algemeen als een beperkende ( =
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kostenverhogende) factor beschouwd
voor bouwterreinen van enige omvang.
Voor incidentele bouwwerken en villa- en bungalowwijken biedt het aanwezige reliëf, mits goed benut, grote
mogelijkheden tot een integratie van
landschap en bebouwing. Dit zal over
het algemeen het woonklimaat in de
wijk verhogen (fig. 6).
De beperking van het bouwen op terreinen met veel reliëf vindt haar oorzaak niet in de eerste plaats in een
eventuele slechte bodemopbouw, doch
veeleer in de, in groter verband te
treffen voorzieningen zoals wegen,
rioleringen en aansluitingen op de
wegen van vaak op terrassen gebouwde woningen.
Hoogteverschillen op korte en onregelmatige afstand zullen bij de aanleg
van een groter bouwplan moeilijk tot
hun recht komen. Bij de aanleg van
wegen komen deze verschillen in het
geheel niet tot hun recht. Zij zijn dus
in geen enkel opzicht aantrekkelijk,
maar vergen meer egalisatiewerk. Behalve kostenverhoging veroorzaakt
egalisatie meestal ook verlies aan teelaarde, die juist van grote waarde is
voor de te beplanten stroken in het
plan.
4.3
Bodemgeschiktheidskaarten voor
bouwwerken met fundering op staal.
Op basis van de eisen die bouwwerken
met fundering op staal aan de bodem
stellen, kunnen uit een bodemkaart de
mogelijkheden van de gronden voor
deze bouwwerken worden afgeleid en
op een bodemgeschiktheidskaart aangegeven. Een illustratie van een dergelijke kaart is in bijlage 3 (fragment f)
opgenomen.
Het is duidelijk, dat dergelijke bodemgeschiktheidskaarten slechts globaal
zijn, en derhalve ook steeds een kleine

kaartschaal zullen hebben, d.w.z.
1 : 50 000 of kleiner. Een gedetailleerd bouwplan is alleen verantwoord,
wanneer dit, wat de aangegeven funderingen betreft, op aanvullende boringen en sonderingen berust.
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5. Bodemgeschiktheid voor wegen

/ . A. van den Hurk Ing. en Ir. A. Lekkerkerker

5.1
Begripsomschrijving
De verschillende soorten wegen kunnen als volgt worden gedefinieerd:
Ontsluitingswegen zijn wegen ter ontsluiting van woonblokken of recreatiegebieden.
Binnenstedelijke wegen zijn binnen
het stedelijk gebied liggende wegen,
die de afzonderlijke woonkernen of
delen ervan met elkaar verbinden.
Interlokale wegen zijn wegen die dorpen of steden met elkaar verbinden.
Autowegen omvatten de belangrijke
nationale en internationale verbindingen.
In het kader van deze studie worden
alleen de ontsluitings-, binnenstedelijke en interlokale wegen in beschouwing genomen en de bij deze wegen
behorende kleine kunstwerken zoals
duikers. Viaducten, bruggen en andere grote kunstwerken worden buiten
beschouwing gelaten. Dergelijke constructies stellen geheel eigen eisen aan
de bodemgesteldheid, die dikwijls per
kunstwerk sterk verschillen.
Evenals bij de bodemgeschiktheid voor
bouwwerken worden die gronden als
de beste beoordeeld, waarop de wegen zonder nadere voorzieningen kunnen worden aangelegd. Uitgaande van
de gedachte dat wegen in een goede
grondslag iets boven maaiveldshoogte
komen te liggen, betekent dat een ingraving ter dikte van de verhardingsconstructie. Dit komt meestal overeen
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of wijkt slechts weinig af van de dikte van de laag teelaarde die in elk
geval verwijderd moet worden. In
sommige gronden is de teelaardelaag
zo dik, dat na afgraving hiervan een
aanvulling, bij voorkeur met zand,
noodzakelijk is om de juiste kruinhoogte te verkrijgen. Binnen het studiegebied Hilversum-Utrecht geldt dit
voor de oude bouw- en graslandzandgronden (Zol en Zo2) en de oude cultuurgronden (Ko) met een humushoudende bovenlaag dikker dan 50 cm
(zie bodemkaart, bijlage 2). In uitbreidingsplannen en recreatiegebieden kan
de uit wegcunetten en bouwputten
vrijkomende teelaarde dikwijls zeer
nuttig worden gebruikt in groenstroken.
De bodemlaag onder de verharding
moet voldoende draagkrachtig zijn en
niet vorstgevoelig. De vorstgevoeligheid is in belangrijke mate afhankelijk
van de hoogte van de grondwaterstand en van het gehalte aan organische stof, klei en leem. Ook voor de
aanleg van de bij een weg behorende
riolering en leidingen speelt de grondwaterstand een rol. Tenslotte is ook
het reliëf een factor die meetelt bij
de aanleg van wegen.
Samenvattend zijn de volgende factoren in hoofdzaak van belang bij debeoordeling van de mogelijkheden en
beperkingen van de gronden voor de
aanleg van wegen:
de diepte en de vorstgevoeligheid van
de draagkrachtige laag,

de hoogte en de fluctuatie van de
grondwaterstand,
het reliëf.
Deze punten zijn grotendeels gelijk aan
die, genoemd in de tekst over bouwwerken. Ook de aan de bodem te stellen eisen vertonen hiermede een grote
mate van overeenkomst.
5.2
Draagkracht en vorstgevoeligheid
De informatie over de draagkrachtige
laag kan op dezelfde wijze worden
verkregen als die voor bouwwerken
(zie par. 4.2).
Is de bodemopbouw van dien aard,
dat na ontgraving van de teelaardelaag de ondergrond onvoldoende
draagkracht heeft, dan is het aanbrengen van een funderingslaag — in
het vervolg als tussenlaag aangeduid
— noodzakelijk. Deze moet een zodanige dikte hebben dat ze voldoende
drukverdelend werkt. Dit betekent dat
ze de druk op de ondergrond, als gevolg van het gewicht van verhardingsconstructie en de verkeerslast, moei
kunnen spreiden tot een voor de
grondslag toelaatbare waarde of tot op
de draagkrachtige laag in de diepere
ondergrond. N a verloop van tijd mogen geen duidelijke nazakkingen optreden.
Indien een zeer draagkrachtige laag,
bijvoorbeeld het pleistocene (diluviale)
zand, op niet te grote diepte voorkomt, kan overwogen worden of de
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daarop liggende minder draagkrachtige lagen moeten worden verwijderd
om de tussenlaag direct te laten rusten op dit zand. Deze methode komt
zeker in aanmerking indien eventuele
nazakkingen tot elke prijs dienen te
worden vermeden.
De tussenlaag en de ondergrond moeten bovendien tot een diepte van 70
à 80 cm beneden maaiveld, zijnde de
vorstgrens in Nederland, vorstvrij zijn.
Dit betekent in het wegtracé een ontwateringsdiepte van minimaal 1 m beneden de kruinhoogte. Ook dient het
gehalte aan fijne minerale delen en
organische stof in het weglichaam tot
deze diepte zo laag te zijn, dat tengevolge van indringend water en/of bevriezing geen vervormingen optreden.
Rijkswaterstaat stelt in zijn „Eisen"
(Rijkswaterstaat, 1967) het gehalte
aan minerale delen kleiner dan 0,075
mm op minder dan 12 gewichtsprocenten en dat aan organische stof op
minder dan 3 gewichtsprocenten. Aan
deze criteria wordt in secundaire en
tertiaire wegen lang niet altijd voldaan. Bevat het weglichaam teveel fijne delen of organische stof, dan kan
beschadiging van het wegdek door opvriezen en opdooien optreden. Dient
de tussenlaag alleen voor een vorstvrije ligging van het weglichaam, dan
zal de onderzijde tot op + 1,00 m
beneden de kruinhoogte moeten reiken.
Tot de groep verhardingsconstructies
worden tevens de klinker- of keibestratingen op zandbed gerekend. In
dergelijke gevallen wordt het zandbed alleen aangebracht om de klinkers of keien te straten en ook mede
ter vervanging van de teelaardelaag.
Het zandbed behoort dan tot de verhardingsconstructie.
Bij de aanleg van een weg door een
gebied, waar pas op grotere diepte
een voldoende draagkrachtige laag
aanwezig is, zou in analogie met
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bouwwerken, overgegaan moeten worden op paalfundering. In het gebied
Hilversum-Utrecht geldt dit o.a. in de
als veengronden (codes 7, 8), beddinggronden (code 11) en petgaten (code
12) aangegeven gedeelten op de bodemkundige-landschappenkaart (bijlage 1), voor zover ze een zandondergrond dieper dan 3 meter hebben
(toevoegingen Z2, 23 en deels ZO).
Een weg op paalfundering is op sommige plaatsen in Nederland wel toegepast. De constructie bestond uit een
U-vormige betongoot op palen. De
eigenlijke wegconstructie kwam daarbij in deze goot te rusten. Deze constructie is echter zeer kostbaar, zeker
voor wegen besproken in het kader
van deze studie.
In verreweg de meeste gevallen, waarin blijkt dat de ondergrond onvoldoende draagkracht heeft, worden de zettingen als gevolg van verkeerslasten
en gewicht van de verharding als onvermijdelijk aanvaard. Met een drukverdelende laag worden de lasten zo
goed mogelijk op de ondergrond overgebracht. In Rotterdam bijvoorbeeld
ziet men talloze voorbeelden van zakkende wegen, die regelmatig door het
ophogen met zand weer op hoogte
worden gebracht. Om de belasting op
een „slechte" ondergrond zo gering
mogelijk te houden (van belang bij
opritten van bruggen), is men er wel
toe overgegaan turfmolmbalen of geperste houtwolbalen te gebruiken als
ophoogmateriaal.
Bij autowegen zijn verschillende oplossingen toegepast voor de fundering
op slappe grondlagen:
het geheel wegbaggeren van de slappe
lagen en volspuiten met zand,
het leggen van gevlochten rijshouten
matten onder in de ontgraving van
het weglichaam,
het maken van zandpalen in combinatie met een voorbelasting, bestaande

uit een extra opgebrachte zandlaag.
Deze oplossingen zijn echter veelal te
kostbaar voor de niet-autowegen.
5.3
Grondwaterstand
In het voorgaande is de invloed van
het grondwater reeds enige malen ter
sprake geweest. Deze invloed is bij de
aanleg van wegen van tweeërlei aard:
1. Op de eigenlijke funderingsconstructie vooral in verband met de
vorstgevoeligheid. Hiervoor is een minimale drooglegging van 1 m beneden
kruinhoogte vereist (par. 5.2).
2. Op de in en naast de weg noodzakelijke rioleringen, kabels en leidingen. Hiervoor is een ontwateringsdiepte tot 1,50 m gewenst, overeenkomend
met de eis voor bouwwerken op staal
(zie par. 4.2). Dit is vooral van belang in uitbreidingsplannen, waar de
genoemde leidingen elkaar op verschillende niveaus zullen kruisen. Bij
een hoogste grondwaterstand beneden
1,50 m is aanleg en onderhoud „in den
droge" meestal gewaarborgd. Voor interlokale wegen en ontsluitingswegen
in recreatiegebieden is deze eis minder
stringent en zal een grondwaterstand
van 1 m beneden maaiveld voldoende
zijn. In de praktijk moet men dikwijls
met minder genoegen nemen. Bij de
aanleg van wegen en leidingen in de
zomerperiode kan in sommige gronden
geprofiteerd worden van de lagere
zomergrondwaterstanden.
Ontwateringsmaatregelen hebben invloed op slappe gronden. Men zal rekening dienen te houden met maaiveldszakkingen gedurende een reeks
van jaren. Ontwatering van slecht
doorlatende gronden geschiedt in het
algemeen onvoldoende via de drainerende werking van wegcunetten en
rioolsleuven. Het kan gewenst zijn een
drainage aan te leggen achter de hui-
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zenblokken tussen twee straten in, en
deze op de regenwaterriolering of op
open water aan te sluiten.
Ook cunetten van wegen in slecht
doorlatende gronden kunnen moeilijkheden opleveren bij de ontwatering.
Het verdient aanbeveling in een dergelijk geval een drainage in de cunetten
aan te leggen en deze aan te sluiten
op open water.
De indeling van de gronden naar hun
mogelijkheden voor wegaanleg op basis van de optredende grondwaterstanden komt grotendeels overeen met
de criteria voor bouwwerken vermeld
in par. 4.2.

1. Voor de aanleg van de Rijksweg
Arnhem

is in het reliëfrijke gebied

2. Een op basis van de bodemkaart
legde weg in een

Legenda
kreekruggronden, klei tot dieper dan 1.50m
kleigronden op veen, tot dieper dan 1,50m
kleigronden op veen, tussen 1,00 en 1,50 movergaand in zandige klei
wegen
nieuw aangelegde weg met nieuwbouw boerderijen

aange-

ruilverkavelingsgebied

5.4
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tussen

deze twee steden veel grond verzet

Reliëf
In tegenstelling tot vele landen met
meer reliëf gaat men in Nederland
voor wegen over het algemeen niet
verder dan hellingen van 1 : 25 à 30.
Voor minder verkeersintensieve verbindingen wordt deze helling wel steiler genomen.
De tracering en aanleg van een weg
in één der weinige, reliëfrijke gebieden
van ons land zal problemen met zich
meebrengen, die kostenverhogend werken ten opzichte van een weg in een
nagenoeg vlak gebied met dezelfde bodemopbouw. De totale weglengte tussen twee te verbinden punten is langer; in verband met ingravingen en
taludbeveiliging is meer grondverzet
nodig (fig. 1), terwijl riolering, erosiebestrijding en verkeerstechnische aspecten eveneens extra maatregelen
vragen. Toch staan deze meerkosten
in geen verhouding tot die van wegaanleg in veengronden met bijvoorbeeld de pleistocene zandondergrond
tussen 4 en 8 meter beneden maaiveld.
Wat de aanpassing aan het landschap
betreft, biedt het reliëf evenals bij
bouwwerken echter veel mogelijkhe-
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den. Het weglichaam ligt niet als een
dijk in het landschap en viaducten en
andere hoge kunstwerken worden als
veel minder storend ervaren wanneer
ze in het natuurlijk reliëf worden opgertomen. Een fraai voorbeeld van een
goed in het landschap passende autoweg is de verbinding HarderwijkZwolle.
In het algemeen zal in Nederland het
reliëf slechts een geringe beperking
vormen voor de aanleg van wegen.
Een uitzondering hierop vormen de
geaccidenteerde lössgronden, zoals die
in Zuid-Limburg voorkomen. Wegaanleg vraagt hier dikwijls veel grondverzet, waarbij het afgeschoven materiaal in regenrijke perioden aanzienlijke zettingen vertoont die zich gedurende een reeks van jaren voortzetten.
In natte toestand zijn de lössgronden
nauwelijks berijdbaar en slecht te verwerken. Het materiaal laat zich bovendien moeilijk stabiliseren.
5.5
Het gebruik van bodemkundige gegevens bij tracering en aanleg van wegen
Hoewel in vergelijking met vele andere vormen van bodemgebruik de wegen minder bodemgebonden zijn, is
kennis van de bodemopbouw voor de
tracering en bij de aanleg van groot
belang. Ook wanneer het tracé in
hoofdzaak door niet-bodemkundige
factoren wordt bepaald, zal de bodemkaart een waardevol hulpmiddel
zijn bij de vaststelling van dit tracé.
Dit geldt vooral bij ontsluitings- en
binnenstedelijke wegen waar de ontwerper meestal een grotere armslag
heeft bij de keuze van het tracé. Gebruikmaking van bijvoorbeeld dekzandruggen in zandgebieden en van
stroomruggen in rivierkleigebieden
geeft een betere aanpassing van de weg
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aan het landschap. Dit zal o.a. de
eenvormigheid van woongebieden
doorbreken. Een niet te verwaarlozen
aspect bij de aanleg zijn bovendien de
lagere kosten voor aanleg en onderhoud van wegen op deze hogere en
drogere gronden.
Het behoeft geen nadere uitleg, dat
de pleistocene zandgronden over het
algemeen het meest geschikt zijn voor
wegaanleg. Maar de aard en de dikte
van de teelaardelaag, de hoogte van
de grondwaterstand, het voorkomen
van, meestal nattere en meer lemige
of venige, lagere gedeelten en de doorlatendheid van de gronden zullen van
invloed zijn op de werkwijze, het tempo van uitvoering en het aantal werkbare dagen in de winterperiode. Wanneer de lage gedeelten slechts smal of
van geringe omvang zijn, is aanpassing van het tracé meestal wel mogelijk.
Ook een deel van de kleigronden biedt
een goede funderingsondergrond voor
wegen. Dit zullen dan vooral de
stroomruggen en kreekruggen of kwelderwallen zijn, die naar de diepte uit
meer zandig materiaal bestaan en door
hun hogere maaiveldsligging een lagere grondwaterstand hebben. Veengronden zijn over het algemeen minder geschikt voor wegaanleg, maar de
aanwezigheid van klei- of zandruggen
op geringe diepte onder het maaiveld
kan voor de wegaanleg van groot belang zijn en kostenbesparend werken
(«g- 2).
Voor wegconstructies is kennis van de
verticale bodemopbouw tot grotere
diepte van belang. De geologische
kaart en de in par. 4.2 genoemde
zanddieptekaarten geven deze informatie. Een nadere detaillering door
middel van boringen en sonderingen
is ook hier noodzakelijk. Uit deze gegevens kunnen dwarsprofielen worden
samengesteld, die o.a. nodig zijn voor

de berekening van het grondverzet.
Voor eenvoudige wegconstructies kunnen deze dwarsprofielen uit de bodemkaart worden afgeleid, zoals uit
het dwarsprofiel op de bijlage 2 blijkt.
Uit de sonderingen krijgt men nauwkeurige informatie over de draagkracht van de grond, terwijl de boringen via de te nemen grondmonsters
informatie geven over de korrelgrootteverdeling, die op haar beurt weer
een indruk geeft van de doorlatendheid van de grond. Aan ongeroerde
grondmonsters kan het volumegewicht
worden bepaald. Iets verder gaan de
celproeven, waaruit nauwkeurige gegevens over de doorlatendheid en de
hoek van inwendige wrijving worden
verkregen.
Aan de hand van bodemkaarten en
geologische kaarten kunnen de plaatsen worden gelokaliseerd waar geschikt zand of grind voorhanden is.
Een moeilijkheid bij het gebruik van
bodemkundige gegevens bij de aanleg
van wegen en in verschillende andere
civieltechnische vakgebieden is het
verschil in indeling en benaming van
grondsoorten en de uiteenlopende analysemethoden. Voor de civieltechniek
is dit vooral van belang bij de karakterisering van het begrip zand. Behalve in de benaming ligt het verschil
bij het zand in de gekozen parameters.
Er bestaat een Normaalblad over de
indeling en de benaming van zand en
grind, daterend uit 1939 (Hoofdcommissie voor de Normalisatie, 1939),
dat werkt met het soortelijk oppervlak (U-cijfer). Voor klei en leem bestaat nog geen Normaalblad. De Stichting voor Bodemkartering hanteert op
haar bodemkaarten een indeling voor
alle grondsoorten die, wat het zand
betreft, gebaseerd is op de Zandmediaan (M50) (De Bakker en Schelling,
1966). De praktijk kent allerlei namen, waarvan de indelingscriteria
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echter niet vast staan.
Een normalisatie van deze nomenclatuur is dringend noodzakelijk. Een begin hiermede is gemaakt in de cultuurtechniek (Cult. Techn. Dienst,
1967) en door de Werkgroep Zandbed van de Stichting Studiecentrum
Wegenbouw (Wiegers, 1970). Beide
systemen gaan uit van de indeling
voor zand, zoals die door de Stichting voor Bodemkartering wordt gehanteerd en waarop aanvullingen
worden gegeven. In tabel 1 is een
aantal indelingen en benamingen van
zand ter illustratie van het bovenstaande opgenomen.
5.6
Classificatie van de gronden naar hun
mogelijkheden en beperkingen voor
de aanleg van wegen

Tabel 1. Verschil in benaming enl'of
korrelgrootte-indeling van „zand"
Benaming

Korrelgrootte-indeling van de zandfractie
Stiboka
M5O-cijfer

Uiterst fijn zand
Zeer fijn zand
Middel fijn zand
Matig fijn zand
Fijn zand
Middel zand
Matig grof zand
Middel grof zand
Zeer grof zand
Uiterst grof zand
Grof zand

Normaalblad 210
U-cijfer
sd

50- 105 mu 625-160
105- 150 mu 160-120
120- 80
150- 210 mu 80- 50
50- 210 mu 625- 50

16- 63 mu
63- 83 mu
83- 125 mu
125- 200 mu
16- 200 mu

Praktijk

50- 150 mu
150- 420 mu

210- 420 mu 50- 30
200- 333 mu
30- 20 333- 500 mu
420-2000 mu 20- 10
500-1000 mu
10- 5 1000-2000 mu
200-2000 mu 420-2000 mu
210-2000 mu 50- 5

U-cijfer (soortelijk oppervlak): De verhouding tussen het gezamenlijk oppervlak van alle werkelijk in de zandfractie (16-2000 mu) aanwezige korrels en het gezamenlijke oppervlak van een-

Uitgaande van de in de voorgaande
paragrafen besproken criteria zou een
classificatie van de Nederlandse gronden als volgt kunnen worden omschreven:
Klasse I: Gronden met ruime mogelijkheden voor de aanleg van wegen.
Geen of weinig beperkingen

zelfde gewichtshoeveelheid van dezelfde stof, indien alle korrels bolvormig zijn en een middellijn van 1 cm hebben,
sd (soortelijke korrelgrootte): denkbeeldige korrelgrootte, welke wordt berekend met de formule:
10
sd = —• mm
U
mu: micron = 0,001 mm
M50-cijfer (mediaan): korrelgrootte waarboven en waarbeneden de helft (in gewichtshoeveelheid) van de zandfractie (50-2000 mu) ligt.
Het begrip „zand" volgens de Stichting voor Bodemkartering: mineraal materiaal dat minder

Tot deze klasse behoren alle gronden
waarbij de verhardingsconstructie direct op de ondergrond kan worden
aangebracht. Deze ondergrond is voldoende draagkrachtig en niet vorstgevoelig. Plaatselijk komen er binnen
deze klasse geringe beperkingen voor
vanwege de grondwaterstand. Deze
ligt gemiddeld dieper dan 80 cm beneden maaiveld, hetgeen in extreem
natte perioden een geringe beperking
kan betekenen. Ook het reliëf kan
plaatselijk een beperkende factor zijn.
Klasse II: Gronden met beperkte
mogelijkheden voor de aanleg van
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dan 8%> lutumfractie ( < 2 mu) en minstens 50°/o zandfractie (50-2000 mu) bevat.
Het begrip „zand" volgens de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland: mineraal
materiaal dat voor het grootste deel uit zandfractie (16-2000 mu) bestaat en minder dan 10%>
slibfractie ( < 16 mu) bevat.
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wegen. Matige tot sterke beperkingen
Dit zijn de gronden waarin vanwege
onvoldoende draagkracht en/of vorstgevoeligheid van de ondergrond een
niet-vorstgevoelige tussenlaag moet
worden aangebracht. Verder ook de
gronden met een voldoende draagkrachtige ondergrond, maar met een
te hoge grondwaterstand: deze laatste
komt in de winterperiode binnen 80
cm diepte.
Na grondverbetering en/of grondwaterstandverlaging mogen, ook na verloop van tijd, geen schadelijke zakkingen optreden.
Het reliëf zal in de gronden van deze
klasse van weinig belang zijn omdat
bijna alle gronden met een slappe
veen- of kleiondergrond een nagenoeg
vlakke ligging hebben. Een uitzondering hierop vormen de reliëfrijke lössgronden waar als gevolg van het
grondverzet aanzienlijke zettingen
kunnen optreden (zie par. 5.4). Die
lössgronden waarbij de verwachting
gerechtvaardigd is dat de zettingen
zich ook na de aanleg blijven voordoen, behoren tot klasse III (weinig
mogelijkheden).

beeld worden gezien en heeft geen absolute geldigheid. Hiervoor is een
meer exactere formulering van eisen
en kosten nodig. Ter illustratie zijn de
gronden in het gebied tussen Maarssen en Den Dolder gegroepeerd volgens bovenstaande classificatie (tabel
op de achterzijde van bijlage 3). Bij
vergelijking met de classificatie voor
bouwwerken op staal, blijkt er een
grote mate van overeenstemming te
zijn, wat logisch is, gezien de grotendeels parallel lopende eisen.
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Waardering vandestudieresultaten
Prof. Ir. W. J. G. van Mourik en Prof. Ir. M.J. Vroom

Overzicht
In het voorgaande is na een algemene
inleiding (Van Mourik) een schets gegeven van de geologie en de bodem
van Nederland en van de in deze
vakgebieden gebruikte terminologie
(Van Eerde en Westerveld). Vervolgens is beschreven hoe de bodemopbouw van invloed is geweest en nog
is op verschillende vormen van bodemgebruik, op de wijze waarop men
het landschap ervaart en op de gevolgen van ingrepen in de meer of minder
natuurlijke situatie (Vroom). Steeds
is in deze beschouwing naar voren gebracht, hoe de mensen uit alle eeuwen
getracht hebben het bestaande landschap dienstbaar te maken aan doelmatige gebruiksvormen en voorts is
gesteld, dat het landschap voortdurend
aan veranderingen onderhevig is geweest.

Toepassing van de verworven

kennis

Wanneer wij nu gebruik willen maken van de kennis van bodemkundige
en geoloog, om ook in deze tijd zinvol
in het bestaande landschap in te grijpen, dienen de onderzoekresultaten
van deze vakgebieden daarop te worden gericht. Vervolgens moeten ze
worden geïnterpreteerd en aan de
hand van objectieve criteria worden
beoordeeld (Westerveld in „Bodem en
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Bodemgeschiktheid" paragraaf
1).
Hierbij mag men niet uit het oog verliezen, dat een bepaalde kaartschaal
een bepaalde graad van nauwkeurigheid vertegenwoordigt en dat de beslissingen, die men op basis van een
kaart met die kaartschaal neemt, nimmer een grotere nauwkeurigheid mogen suggereren. In het gedeelte Bodem
en Bodemgeschiktheid zijn hiervan
verschillende voorbeelden te vinden.
Voorts blijven overwegingen van andere aard dan de geologische en de
bodemkundige onverminderd van
kracht. Alleen naast en in samenhang
met deze leveren ze het materiaal op
basis waarvan beslissingen met betrekking tot onsleefmilieu kunnen worden
genomen (Vroom).

Moderne planologie
Hoewel vele andere overwegingen bij
het uitwerken van planologische modellen dienen te worden betrokken,
kan men toch wel vaststellen dat hetgeen in deze studie aan de orde is,
van toenemende waarde kan worden
geacht in de recente ontwikkelingen
binnen ons leefmilieu. Enkele aspecten
die hierin van belang zijn kunnen als
volgt worden aangeduid:
naast de waarde van gebouwde en
geplaveide voorzieningen wordt die
van „natuurlijke" en aangelegde, met
de daarbij behorende flora en fauna,

steeds meer erkend. Openluchtrecreatie en sport en spel spelen in ons leven
een grotere rol dan voorheen,
door verbeterde bestaansvoorwaarden
raakt men gewend aan keuzemogelijkheden en verlangt men binnen het
geheel van de nederzetting onderdelen
voor sterk uiteenlopend gebruik. Deze
onderdelen dienen niet alleen als zodanig duidelijk identificeerbaar te zijn,
maar ook doelmatig gelokaliseerd,
mede als gevolg hiervan is de behoefte aan en het begrip voor samenwerking tussen deskundigen van velerlei
disciplines snel toegenomen. Architecten, stedebouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, verkeersdeskundigen, bodemkundigen e.a. vinden
elkaar steeds meer. Deze studie is hiervan een voorbeeld, al heeft zij slechts
een beperkt aantal vakgebieden verenigd.
Waar dergelijke verbanden functioneren en bovendien vormen van inspraak worden gerealiseerd, ontstaat
de behoefte aan alternatieve modellen,
die onderling worden afgewogen aan
de hand van objectieve toetsen.

Resultaten van de studie voor planologische modellen
Op basis van hetgeen in de vorige
paragraaf is gesteld, kan worden ge-
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constateerd dat het planologische werk
in toenemende mate gecompliceerd
wordt. We mogen hopen dat deze ontwikkeling eveneens in toenemende mate aan ons leefmilieu ten goede komt.
In verschillende opzichten kan hierbij
worden geprofiteerd van de resultaten van de thans aangeboden studie.
Tot die resultaten behoren:
inzicht in de voorwaarden voor het
realiseren van bijvoorbeeld bosbeplanting (Van den Hurk en Westerveld),
een bepaalde mate van betreedbaarheid en begaanbaarheid (Vroom en
Westerveld), enz.,
inzicht in de onderlinge verhouding
van kosten, bijvoorbeeld bij het bouwen en bij het aanleggen van wegen
(Van den Hurk en Lekkerkerker) door
zorgvuldige weging van subfactoren,
zoals draagkracht, hydrologie en reliëf,
inzicht in de wijze waarop de technische ingrepen in de bodem, bijvoorbeeld grondverbetering, moeten geschieden om in toekomstige woon- en
recreatiegebieden tot optimaal resultaat te komen,
inzicht in de gevolgen van bepaalde
ingrepen, waarbij met name het water
een belangrijke rol speelt, zowel t.a.v.
de waterstaatkundige toestand als
t.a.v. de bewegingen van het grondwater, en waarbij de groeiende behoefte aan de winning van water voor
diverse doeleinden niet vergeten mag
worden.
De studie Bodem en Planologie heeft
slechts in geringe mate aandacht aan
de waterhuishouding in de diepere bodemlagen kunnen besteden (Van Mourik, par. 2).
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De mogelijkheden in overgangsgebieden
Overgangsgebieden tussen verschillende bodemeenheden, tussen hoog en
laag, tussen droog en nat enz., zijn in
het algemeen gekenmerkt door een zekere mate van natuurlijke rijkdom.
Het is uit het in paragraaf 3 gestelde
begrijpelijk dat juist deze gebieden in
menig opzicht aantrekkelijk zijn om er
te verblijven, hetzij duurzaam, hetzij
tijdelijk. Dit leidt tot het overwegen
van ingrepen in de bestaande toestand,
teneinde dergelijke gebieden voor dit
doel geschikt te maken.
Anderzijds stellen overgangsgebieden
ons voor de moeilijkste problemen:
de kans op verstoring van zeldzame
leefwerelden van flora en fauna is
groot en dient derhalve ten volle in
de beschouwing te worden betrokken,
de bewegingen van het grondwater
hebben een gecompliceerd karakter en
kunnen bijvoorbeeld tot het optreden
van hinder ten gevolge van kwelverschijnselen leiden. Binnen het studiegebied Hilversum-Utrecht is een aantal
van zulke randsituaties te vinden,
waarvan de problemen extra omzichtig en in onderlinge samenhang dienen
te worden doorvorst, voor men tot
wijzigingen in de bestaande toestand
besluit.
Voorbeelden hiervan zijn:
de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het veengebied,
de overgang van het veengebied naar
de Vecht met zijn oeverwallen
(stroomruggronden),
de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Kromme Rijn met zijn
klei-afzettingen en kenmerkende al of
niet verlande stroombeddingen.

Voorbeelden van

nederzettingen

Indien men de in het voorgaande gegeven beschouwingen in de planologische beslissingen gaat betrekken, zal
dit ongetwijfeld ten goede komen aan
waarden als afwisseling, diversiteit en
complexiteit, voor zover althans dergelijke mogelijkheden in het betrokken
gebied te vinden zijn. Zeer belangrijk
wordt dan ook de bereikbaarheid van
de onderling zo verschillende voorzieningen, zowel gebouwd of geplaveid,
als aangelegd of van nature voorhanden.
Ook de middelen die deze bereikbaarheid dienen, zullen zo gevarieerd
moeten zijn, dat keuze mogelijk is.
Met name is openbaar vervoer van
hoge kwaliteit nodig naast particulier
vervoer. Verder een infrastructuur
van de nederzetting die een optimaal
gebruik van de middelen stimuleert.
Hoge kwaliteit van deze communicatiemiddelen stelt hoge eisen aan de
frequentie, die op haar beurt wordt
gediend door één of enkele hoofdverkeersaders.
Zo is het niet te verwonderen dat nederzettingen, zoals in paragraaf 3
beschreven, dikwijls bandvormig worden gedacht, hetzij in één richting, hetzij in enkele richtingen. Bestaande
voorbeelden hiervan zijn nog nauwelijks te vinden. In ons land kan als zodanig de Twentse stedenband in staat
van wording genoemd worden en daarvan in het bijzonder de ontwikkeling
tussen Hengelo en Enschede. (Drienerlo) 1). In Engeland is in de ontworpen nieuwe stad Runcorn nabij
Liverpool een duidelijk verband aanwezig tussen de bodemkundige en

*) Zie b.v. Stedebouw en Volkshuisvesting
1967, blz. 160 e.v.
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MODERN TRANSPORTATION REQUIRES
A DIFFERENT STRATEGY OF LAND OCCUPATION
A N D GENERATES NEW DEVELOPMENT CONFIGURATIONS
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1. Illustratie uit: "A -prototype new settlement system in an urbanizing world", Dusart
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landschappelijke situatie, de ontworpen bestemmingen en het vervoersysteem 1 ). Ten slotte past in dit rijtje
een studie-ontwerp, aangeduid als „a
prototype new settlement system",
waar de ontwerpers door een ingenieus
stelsel van ontsluiting zeer uiteenlopende voorzieningen weten te verbinden (fig. 1).

Problemen
Vele problemen wachten nog degenen
die zich in de genoemde vraagstukken
willen verdiepen. Enkele van deze
problemen worden hier, bij wijze van
voorbeeld, genoemd:
a. Omvangrijk en tijdrovend is het
vooronderzoek. Dit wordt nog versterkt door het feit dat bij elke fase
in de detaillering nieuw onderzoek,
passend bij deze fase vereist is, wil
men ten volle van de mogelijkheden
profiteren. Zo is de fase die in deze
studie aan de orde is gesteld in eerste
instantie alleen geschikt voor algemene aanwijzingen en niet voor microontwerpen.
Een goede planning van het tijdstip
en van de wijze waarop dit onderzoek
voor elke fase dient plaats te vinden
is essentieel om tijdig de juiste gegevens beschikbaar te hebben.
Naast dit aan een bepaald project of
serie van projecten verbonden vooronderzoek, zullen meer algemene onderzoekingen onverminderd noodzakelijk blijven. Gedacht wordt hierbij o.m.
aan het onderzoek naar de eisen, die
verschillende planologische bestemmingen aan de bodem stellen.
b. Elders in deze publicatie is er
reeds op gewezen dat, zelfs met in*) Zie Stedeb. en Volkhuisv. 1967, blz. 39 e.v.
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achtneming van de onder sub a genoemde beperkingen, de graad van
betrouwbaarheid van de uitspraken
niet steeds dezelfde is (Van Mourik;
Westerveld in „Bodem en Bodemgeschiktheid").
c. Tijdens deze studie is in toenemende mate gebleken hoe belangrijk de
hydrologische problemen zijn en hoe
weinig hiervan bekend is in het verband dat aan de orde was. De onderlinge samenhang van de waterbeweging in de bodem, de draagkracht van
die bodem, eventuele wateroverlast,
mogelijke verbeteringsmaatregelen enz.,
vragen nog veel studie. Deze onderzoekingen zijn overigens wel aan de
gang, maar de resultaten zijn nog niet
voor publicatie geschikt.
d. Calculatiemethoden zijn op dit
ogenblik nog onvoldoende exact. Dit
geeft in het bijzonder problemen,
wanneer alternatieve oplossingen worden vergeleken. Dan gaat het namelijk
niet alleen om een orde van grootte,
maar ook en vooral om de onderlinge
verhouding tussen kosten en baten,
die een veel grotere precisie der bedragen vooronderstelt.
e. Herhaaldelijk is erop gewezen dat
naast de aan de orde gestelde bodemkundige factoren andere belangrijke
overwegingen gelden, zoals concentratie. Dit betekent dat in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld in het westen des
lands, maar beperkt rekening kan worden gehouden met de fysische factoren. In toenemende mate zal men in
urbane gebieden genoegen moeten nemen met een geringe mate van natuurlijke bodemgeschiktheid, ter wille van
andere, zwaarder wegende belangen.
Juist in die gevallen is vooronderzoek
en een kosten-baten calculatie van alternatieve oplossingen een noodzaak.

8
Basisgegevens
Over een periode van tien à vijftien
jaar zouden voor de ontwerpende
teams de volgende basisgegevens van
geheel Nederland beschikbaar kunnen
zijn:
de topografische kaarten, schaal 1 :
50 000, 1 : 25 000 en 1 : 10 000,
eventueel aangevuld met de onderscheidingen: grondgebruik en maatvoering van artefacten in drie dimensies,
de geologische en de geomorfologische
kaarten, schaal 1 : 50 000,
de bodemkaart en bodemgeschiktheidskaarten voor diverse vormen van
bodemgebruik, schaal 1 :50 000. Deze bodemgeschiktheidskaarten zullen
niet alleen de mogelijkheden en beperkingen van de gronden in hun huidige opbouw weergeven, maar tevens
de mogelijkheden en beperkingen na
ingrepen.
de bodemkundige landschappenkaart,
schaal 1 : 50 000, samengesteld op
basis van de bodemkaart, de geomorfologische en de geologische kaart, alle op dezelfde schaal, aangevuld met
andere gegevens. Een eerste poging
daartoe is bij deze publicatie gevoegd
(bijlage 1).
Reeds nu zijn deze basisgegevens van
sommige delen van Nederland ter beschikking (zie o.a. van Mourik).
Naast de bodem- en bodemgeschiktheidskaarten, schaal 1 : 50 000 zijn
van een groot aantal gebieden, o.a.
van die waar ruilverkavelingen in
voorbereiding of uitvoering zijn, de
genoemde kaarten ook op de kaartschalen 1 : 25 000 of 1 : 10 000 aanwezig. De oppervlakte van deze gebieden stijgt jaarlijks met ± 50 000
ha.
Aan de systematische opname van Nederland voor de geologische, de geomorfologische en de bodemkaarten,
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schaal 1 : 50 000 wordt met voortvarendheid gewerkt.
Voor een periode waarin continue
planning vorm zal hebben gekregen
lijkt dit alles een schoon perspectief.
9
Aanbevelingen
Wanneer men thans de studie Bodem
en Planologie in haar geheel overziet,
gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat er
een eerste bescheiden begin is gemaakt
en dat er waarschijnlijk voldoende
aanleiding is verder te gaan. Indien in
bredere kring overeenstemming bestaat
over deze conclusie dan zal van een
incidentele werkgroep waarin slechts
een beperkt aantal disciplines waren
vertegenwoordigd, moeten worden
overgeschakeld naar een continu ter
beschikking staand orgaan. Hierin
zullen vele vakgebieden vertegenwoordigd moeten zijn, die gemeenschappelijk doelstellingen formuleren,
de daarbij passende organisatievormen
in het leven roepen en zo de kaders
scheppen waarbinnen de verdere studies kunnen worden aangevat. Als dit
mogelijk blijkt, kan van de inbreng
van de bodemkartering en de toepassing van de geïnterpreteerde bodemgegevens veel worden verwacht!
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