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Inleiding
Het doel van deze studiereis ®;i3 het krij-

4

gen van een inzicht

in .ie methoden en opvattingen

die heersen bij de Land classificatie in .vest-Duitsland. De volgende tijdsindeling werd daarbij gëvolgpt
*

Maandag 6 Juni: bespre Mng te Bonn (Bundesfinanz-

:

ministerium Husarenstrasze 1) over de Bodenschät-

m'.
i

•

sung met de Heren: Dr W. Taschenmacher en
Dr 0. Metzner.
Dinsdag 7, JunÎ£_ a) bespreking te Stuttgart (Geolo
gisch-Mineralogisch Instituut, HuberStrasse) met

%

;

A

de Heren: Prof.Dr E. 03tendorff en
Dr P. Wacker;
b) korte excursie naar een ont
sluiting in de loess bij Stuttgart (Steenbakkerijgroeve Fellbach).
Woen£dag_8_JuriJ.: a) bespreking te Stuttgart met

I

*

Dr Wacker, Prof. StShlin (Inst.f.Pflanzenbau^, Hohen
heim) en Prof. Ostendorff;
b) dagexcursie met deselfde Heren

».

*

*"
*

naar Magstadt (bezichtiging veldwerk t.b.v. de
BodenschStzung) en Dreifaltigkeitsberg (bemesting

*

grasland, rendzina's).
*

-ä

Donderdag £ Juni_ç_ a) bespreking op het Institut
für .Pflanzenbau van de Landwirtschaftliche

Hoch

schule te Stuttgart-Hohenheim met Prof.Dr W.Brouwer,
Prof.Dtr A.StShlin,
XS¥-

j

X
en enkele medewerkers ; bezichtiging
van enkele proefvelden bij dit instituut.
b) excursie met Prof. StShlin en
zijn medewerkers naar: Schwäbisch

Gemünd, Gber-

Gröningen, Ulm, Saulgau,
c) overnachting te Saulgau.
Vrijdag 10_J]PA:

a)

bezoek aan de Federsee (morai

ne's en meerbodemafzettingen).
b) excursie naars Weingarten,
Wangen, Isny (graslandbedrijven, bemestingsproeven)
c) terugtocht naar Stuttgart en
terugreis tot Heidelberg.
d) overnachting te Heidelberg.
_Zaterdag_ll Junij_ terugreis Heidelberg-^ageningen.
Als algemene indruk van deze korte studie
reis zou het volgende opgemerkt kunnen wordens
1. Het landbouwbedrijf, althans in dezo delen van
Duitsland, is zeer stabiel. Dit maakt dat men
verschillende problemen die wij in Nederland
bij de landclassificatie min of meer principieel
moeten stellen, niet als problemen ziet. Daar
toe behoren o.a. de verdeling van akkerbouw
grond en grasland en de gewassenkeuss in de
akkerbouw.
2. In de wijnstreken van Duitsland ziet neu een
zekere verwaarlozing van Akker- on Weidebouw ten
bate van de 'v/ijnbouw. Veelal is de voornaamste
functie het verschaffen van mest voor de wijn
gaarden. (vgl. het rivierkleibedrijf in Nederlaxid ).

3. De loessleemgronden zijn de beste gronden van
deze streken. Het maakt echter de indruk dat deze
toch potentiëel esn klasse minder zijn dan de
beste zeekleigronden in Nederland.
4. De Bodenachätzung is de alles overheersende bodemopname van Duitsland. Mede door zijn betrek
kelijke bruikbaarheid voor andere dan belasting
doeleinden naken andere vormen van bodemkar tering
slechte kansen om financiële steun te krijgen.
De gedetailleerde boderakarteringen voor planolo
gische doeleinden o.l.v. Prof. Ostendorff lijken
hierop een gunstige uitzondering.

De BodenschStzung
De Bodenschätzung is geregeld bij liet
Reichsbodenschcitzungsgesetz van 16 Cotober 1934. De
voornaamste doeleinden van dit werk wor'en als volgt
aangegeven:
a)

een billijke verdeling van de belastingen,

waaronder de grondbelasting de belangrijkste is,
maar zoals ons bleek, vaak ook voor inkomstenbelas
ting e.d.
b) een verbetering van de basis voor de credietverschaffing.
In principe is dit werk dus nist anders
dan een voor de boeren zo aanvaardbaar mogelijk ge
maakte taxatie voor de grondbelasting. V/el heeft
men van het begin af er rekening mee gehouden dat
de opname ook voor andere doeleinden min of meer
bruikbaar zou kunnen zijn. Typerend is echter dat
de opname gehesl onder het Ministerie van Financiën

valt. Ook een belangrijk aspeot dat hiermee samen
hangt is de beroepsprocedure, die de boeren de ge
legenheid geeft om in beroep te gaan en hertaxatie
aan te vragen. Tenslotte is voorzien in periodieke
herziening van de gehele opname» Door de oorlogs
omstandigheden is men daar nog nooit aan toe geko
men.
Lien verdeelt de BodensohStzung inj
I. De opname en taxatie van de afzonderlijke perce
len.
II.De waardering van de bedrijven als geheel.
Deze tweede trap ge. ft de gelegenheid om alle moge
lijke correcties op de oorspronkelijke waardering
aan te brengen. Ook verder is ons opgevallen, dat
men alle mogelijke kansen op correctie

heeft, o.a.

in verband met het klimaat.

De ba ais van de procedure zijn 9000 Mustei*
stücke in het oude gebied van het Duitse lijk,
waarvan er ongeveer 5000 in het huidige West Duits
land vallen» Deze stukken zijn nauwkeurig vastge
legd en ingemeten, zodat men er altijd wear op te
rug kan vallen. Proefoogsten o.i.d. zijn op deze
stukken nooit gedaan. Zij zijn uitgezocht en ge
waardeerd op grond van practijkindrukken door de
leden van de Bodenschätzungsbeirat die ten dele
uit wetenschapsmensen en ten dele uit pr.ctijk
mensen bestond. Voor iedere op.te nemen gemeente
zoekt men in aansluiting daarop ongeveer 12 Ver
gleichstttcke uit, die a.h.w. ©en tussentrap vormen

tussen de Musterstücke en de opname (het aantal
Musterstücke

bedraagt gemiddeld ongeveer 10-14 per

30.000 ha).
Aan de hand van de Musterstücke en op grond
van berekeningen van fictieve typebedrijven zijno.l.v.
Rothkegel een tabel voor de schatting van akkerland
(Ackerschatzungsrahmeny*opgesteld. Zie tabel 1 en 2.
Als klimatologisch vergelijkingsmateriaal
worden de cijfers van 1881-1930 gebruikt. -Is nor
maal klimaat geldt een neerslag van 600 nun met een
gemiddelde jaartemperatuur van 8°0. Andere klimaten
worden in $ hiervan uitgedrukt, waarbij de aard van
de te taxeren grond in aanmerking genomen wordt.
De kern van de tabel is de Zustandsstufe.
Dit is ook het aangrijpingspunt voor de critiek die
op de opname uitgeoefend wordt. Feitelijk is de Zu
standsstufe niet anders dan een samenvattende practijkbeoordeling

over de mogelijkheden v.n een pro

fiel. Voor alle akkerbouwgronden geschiedt dit in
7 klassen. Yoor de graslandgronden is dit samenge
vat tot 3 klassen» Gezien de variatie van de gronden
over geheel Duitsland is het niet verwonderlijk dat
in ieder van deze Zustandsstufen zeer veel verschil
lende dingen samengevat zijn. Ceteris paribus tracht
men in deze schaal een aflopen van de vegetatiepro
fielen te zien, waarbij Zustandsstufe 1 een cherno
zem is, 2 een gedegradeerde chernozem of een brown
forest soil, 3 e n gray brown podzolic, 4 een brown
podzolic en 5» 6 en 7 podzols van afnemende land
bouwkundige hoedanigheid. In feite is dit natuurlijk
een fictie, daar allerlei andere eigenschappen van
f en een tabel voor de taxatie van groenland (Grün
landschätzungsrahmen)

het profiel vaak een veel groter rol spelen. Zo kan
bijv. Zustandsstufe 5 bepaald worden door: podzolering of hoog steengehalte öf ongunstige waterhuis
houding (nat of droog), of "betrekkelijk ondiep pro
fiel etc., of een combinatie van enkele van deze on
gunstige eigenschappen. Het sterkst zijn cleze com
plicaties natuurlijk bij de middelmatige Zustands
stufen. De allerbeste en de allerslechtste gronden
leveren over het algemeen de minste moeilijkheden
bij de classificatie.
Bij het grasland he.ft men de Zustandsstufen
samengevnt tot drie grote groepen en ho ft men de
waterhuishouding als voornaamste criterium genomen<>
Hieronder verstaat men de beoordeling in één geheel
van bodem en klimaat tezamen op een bepaalde plaats.
Ook hier dus eon complexe beoordeling, die ongetwij
feld practische voordelen heeft, maar die het niet
mogelijk maakt, een exacte omschrijving van de vijf
hierbij onderscheiden klassen te geven.
De indeling naar grondsoort en naar (geolo
gische) ontstaanswijze is zeer eenvoudig gehouden.
Dit wordt gemotiveerd uit het feit, dat men 800 ploe
gen over het gehele land met dit zelfde systeem wilde
laten werken. Contrôle op grondsoort (korrelgrootte)
door analyses ontbreekt. De opname wordt geijkt op
de I.iusterstücke en Vcrgleichstücke• Voor de geolo
gische punten worden de bestaande geologische kaarten
in het veld meegenomen.
Wij bezochten de opname van de Bodenschät
zung bij een veldploeg bij Hagstedt. Deze ploeg be
stond uit Dr W. Zeiler, een diplom-landwirt als leider
en verder tv.ee "vertrouwde boeren" , plus een land-
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meter en een arbeider voor het graven van profiel
kuilen. De "vertrouwde boeren" waren ons afgeschil
derd als een soort vertrouwensmannen van het dorp
waar gekarteerd wordt. In werkelijkheid waren het
bij deze ploeg twee boerenzoons, die als karteerder
fungeerden onder het voortdurend toezicht van de karteringsleider. De veldopname geschiedt met steekboren
van 1 neter lang, terwijl regelmatig kleine en blijk
baar vaak ondiepe profielkuiltjes gemaakt v.orden. Het
waarnemingsnet is om de 40 ra in beide richtingen 1
boring (dus ongeveer 6 boringen per ha) en zo nodig
aangepast aan het terrein enkele tussenwaarnemingen.
De schaal van opname is het kadaster, wisselend tus
sen 1:1000 en 1:5000. Do ploeg werkt gelijk op in
het veld, drie raaien tegelijk, met de kartorir;gslui
der in de middenraai en de beide karteerdere aan
weerskanten. De landmeter meet voornamelijk de gegra
ven profielkuilen in op de kadasterlcaa.rt.
Van iedere boring wordt een. korte profiel
beschrijving op de daarvoor best:..ande fornullaren
genaakt. Tevens worden ze in een vaste code op de
kaart genoteerd, bijv.: L 4 V, waarin: L is Ieess
("Bodenart")» 4 is vierde

, V is

MZusta nd sstufe"

"Verwitterungsboden" ("Entstehung")» waarbij meteen
ook het voorlopige waarderingscijfer, bijv. 59» wordt
genoteerd. Dit cijfer wordt later thuis gecorrigeerd
i.v.m. klimaat. Op basis van de gecorrigeerde schat
tingen wordt de ''Schätzungskarte !l van de betreffende
gemeente afgeleverd. Deze dient als basis voor de
bedrijfsgewijze aanslag in de belastingen, waarvoor
weer correctiemogelijklaeden bestaan. Voor ean voor-

"beeld van een

11 Schätzungskarte"

zie Roesoh & Kurandt

(1950).
Voor het maken van "bodemkaarten" worden
de profieIgegevens doorgegeven aan het Geologische
Landesamt van het betrokken "Land". Ieder van deze
diensten hooft zijn eigen wijze van uitwerken van
deze gegevens. Ook de reproductiewijze ia verschil
lend. Wij "brachten voorbeelden rase uit de "Länder":
Hessen en Nordrhein-v/estfalen (opgeborgen in de
Bibliotheek van de Stichting voor IBodemkartering).
Van een ter leen ontvangen kaartblad uit Baden-Würt
temberg (Dr Wacker) werden fotocopieën in kleuren
gemaakt (1 afdruk aan GILO, LPS' en Sv3 ieder). Wij
"bezichtigden e m gemeentekaart uit Beieren
(Prof. Dr Vogel, G-ool» Landesamt, Ilünchen) bij
Dr Taschenmacher.

Bij al deze kaarten blijven de

grenzen en symbolen, die bij de opname van de Bodenschützung

aangebracht zijn ongor.djs.igd. Lien

voegt echter het volgende toe:
1. Sen serie typeprofielen, wa- rvan de nummers in
de kaart voorkomen* In ieder apart oaigronsü vakje
wordt verwezen naar de "betrokken typoprofielen• In
de schematisch op het kaartblad weergegeven profie
len worden de voornaamste profieleigenschappen tot
1 m o.m. weergegeven, terwijl in sou ige "Länder"
ook het "vegetatiebodemtype" wordt vermeld«
2. In vele "Länder" worden deze kaarten, die soms
"Bodenschätzungskarte" en soms "Bodenkarte auf der
Grundlage der Bodenschätzung" genoemd worden, inge
kleurd op een kenmerk dat belangrijk genoeg geacht
wordt. Dit is meestal of een indeling naar grond
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soort (korrelgrootte) (Beieren, ï/ürttemberg), of naar
"Gütestufen", (Hessen), een soort landklassen, geba
seerd op een groepering van de we a rderingscijfers.
Daarbij worden voor "Ackerland" reap."Grünland" aparte
kleurenschalen gebruikt.
De schaal van deze kaarten is meestal
1:5000. De kaarten verschijnen soms als ka:rtbladen
in druk, ma .r in verschillende "LSnder" (Beieren,
Württemberg) worden se alleen op beperkte schaal onder
belanghebbenden verspreid.
Uit principiëel bodemkundig oogpunt is er
van alles op deze kaarten aan te merken. Het voor
naamste is daarbij v;el, dat het maken van dese kaar
ten door andere mensen

en zelfs door een andere

dienst gebeurt, dan degene die hein opgenomen heeft.
De Geologen die met de uitwerking belast zijn, moeten
hun aanvullende kennis te hooi en te gras bij elkaar
halen, al is er natuurlijk wel enig contact met de
opnamegroepen van de Bodenschätzung, zoals wij per
soonlijk ervaren hebben. Toch werd ook door Dr Wacker
toegegeven dat in deze verwerking vele gebrekkige de
terminaties geslopen kunnen zijn. De wijze waarop de
grenzen getrokken worden is natuurlijk ook aan critiek onderhevig. Het is niet zo, dat daarbij steeds
perceelsgrenzen genomen worden. Wel worden de grenzen
waar het om kleine afwijkingen gaat, langs de perceels
grenzen gelegd. Het is natuurlijk onontkoombaar dat
het kaartpatroon dan ook overigens hoekig wordt. Het
grote voordeel voor de Bodenschfitzung is, dat men
daardoor voor het berekenen van de oppervlakte voor
de aanslagen veel werk spaart. Grote ormauwkearigheder
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t.o.v. de feitelijke ligging worden niet gemaakt,
terwijl dit systeem verdedigd wordt mat te wijzen op
de toch in feite geleidelijke overgang. Bodemkundig
kleeft

ae.n

deze werkwijze natuurlijk het grote "be

zwaar, dat men uit het patroon van d G ICr-.-B.rt niets
leert, op de wijze waarop wij juist vaak uit het ver
loop en de samenhang van verschillende,- afzettingen
of bodemtypen belangrijke conclusies kunnen trekken.
Liet dezelfde moeite en kosten zou men ook wel bevre
digender boderak-iarten kunnen maken, w v mee zowel het
onderzoek als een veelzijdige toepassing (guituurtechniek etc.) moor gebaat zouden zijn. Voor de toe
passing aio belastingstelsel lu oft dit streng disci
plinaire systeem, waarbij de waardebepaling volgens
vaste regels aan de op-neme verbonden wordt, ongetwij
feld voordelen.
Verder kan niet ontkend worden, dat de
practijk bij de aldus afgeleide kaarten gebaat is.
Tenslotte staan op deze kaarten de me-ste gegevens
over aard en hoedanigheid van de gronden- wel vermeld.
Bovendien kan men bij bestudering van de kaarten
de gronden die een of ander

voer de practijk belang

rijk kenmerk gemeen hebben op verschillende wijze
O O- ;10 jlj.IS'i- *3n. De zeer gedetailleerde schaal me-a kt de
kaarten geschikt voor gebruik op bedrijfsniveau. De
ze schaal is, .gezien het dikwijls zeer gedetailleer
de patroon van de kaarten, inderdaad van betekenis.
Men zou sich dan ook kunnen vooratellen, dat men in
de practijk meer aan deze onvolmaakte ma-r gedetail
leerde kaarten heeft, dan men aan bodemkundig betere
kaarten op bijvoorbeeld schael 1:25*000 zou hebben.
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Tenslotte is hst een voordeel, dat men over enkeleJaren met deze opname in de meeste LSnder van West
Duitsland klaar denkt te zijn. Hen beschikt dan dus
over zeer veel "bruikbaar materia:!, uniform opgeno
men over het gehele land.
Het zou dan dus zaak zijn, de revisie te
beginnen. De principes voor deze revisie kunnen na
tuurlijk gedeeltelijk voortkomen uit de grote veld
kennis van de eigen medewerkers. Maar een modernise
ring van de bodemkundige basis zal wel met hulp van
onderzoekers van buiten af moeten geschieden. Hier
bij wordt dan

in de eerste plaats gedacht aan

"free lance" boderrilcarteringen zoals van Prof.Ostendaf
Het grote practische nut van de huidige opname van de
Bodenschätsung heeft echter gemaakt, dat voor deze
kartering door onderzoekscentra nooit ve-1 geld gege
ven is. Het zou dan ook bij de revisie wel eens on
gunstig kunnen werken dat men ter wille van de uni
formiteit van de belastingaanslag het practische
paard achter de wetenschappelijke wagen gespannen
heaft.

3*

De bodemkartering en bodemwaardering volgens Strernme
en Ostendorff
Het werk van Ostendorff als leerling van
Strernme werd reeds d:>or Oosting (1941) genoemd. Ver
wezen wordt naar de publicatie over de gemeente Bippen (Ostendorff, 1942) en verschillende andere publi
caties, gedeeltelijk tezamen met Prof. Streime, die
in de literatuurlijst bij dit reisverslag zijn opge
nomen. Prof. Dr E. Ostendorff, die vroeger in Danzig
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werkte, is thans Hoogleraar in de Bodemkunde "bi3 het
Geologisch-Mineralogisch Instituut van da Technische
Hogeschool in Stuttgart, Als zodanig is hij de eerste
bodemkundige hoogleraar die deze hogeschool ooit ge
had heeft. Na de oorlog heeft hij van talloze gebom
bardeerde steden bodemkaarten genaakt i.v.m. de pla
nologie voor opbouw en uitbreiding van deze steden.
Taak betreft dit verplaatsing van de stadskern op
grond van bodemkundige, landbouwkundige en stedebo-uvkundige argumenten. Als zodanig is zijn werk zeer
goed te vergelijken met het opdrachtenwerk van de
Stichting voor Bodemkartering. Als basis voor zijn
kaarten gebruikt hij de kadasterkaarten. De schaal
is meestal 1:2500 of 1:5000. De kaarten zijn niet in
druk verschenen en blijkbaar niet op andere wijze ver
menigvuldigd, zodat wij geen exemplaar hebben kunnen
bemachtigen. Wel hebben wij een tabel van
Prof. Ostendorff gekregen, waaropcfe bodemclassificatie,
tezamen met de verschillende daarop gebaseerde landclassificaties,

staan aangegeven. Zie tabel 3.

Uit de- hierboven genoemde gegevens hebben
wij de volgende indrukken over dit werk gel-eregen:
1. De bodemkartering zoals deze door Ostendorff in
navolging van Stremme uitgevoerd wordt,komt wat me
thodiek en opzet betreft in hoofdzaak overeen met de
werkwijze van de Stichting voor Bodemkartering. Dit
behoeft niet zo erg te verwonderen, aangezien wijlen
Dr Oosting ook zeer veel aan Stremme ontleend heeft.
Wel treft het ons, dat men als "Bodemtype" steeds
het "vegetatieprofiel" opgeeft, dus: "Steppenschwarzerde", "Brauner Vfeldboden", "Heideboden". In dit
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type wordt dan een onderverdeling gemaakt•op grond
van de mate van degradatie. Vochttrappen, humus en
textuur worden met

arcering en bijzondere tekens

aangegeven» Ook terreinsvorm en het voorkomen van
banken worden op deze wijze aangeduid, (sie o.a. de
bodemkaart van Bippen).
2. De beoordeling van de gronden voor de landclas
sificatie geschiedt geheel en al op grond van erva
ring, Ten dele is dit bijzondere plaatselijke erva
ring, maar grotendeels berust de beoordeling op al
gemene indrukken betreffende de mogelijkheden van be
paalde gewas3en op de betrokken gronden. Een bepaal
de problematiek over de juistheid van deze beoorde
lingen bestaat niet. Ten dele wordt dit natuurlijk
vergemakkelijkt door het meer stabiele karakter van
de landbouw in de meeste streken van Buitaland. Toch
sien wij hierin een aanwijsing, dat ook in ITederland
met het gebruiken van eenvoudige practische beoorde
lingen van de gronden, reeds zeer behoorlijke ge
schiktheid skaarten opgesteld kunnen worden.
3. Opvallend is de volledigheid van cle serie geschiktheidsclassificaties, meestal in de vorm van afgelei
de kaarten, die op basis van een bodemka rt gegeven
wordt. Zo omvat de publicatie over.Bipoen de volgen
de kaarten:
1. bodemkaart, 2. "Bewertungskarte" (bodemwaardering
in een 100-delige schaal), 3. drainage-bevloeiingskaart, 4 humusbehoeftekaart, 5. kalkbehoeftekaart,
6. kunstmestbehoeftekaart, 7. teeltgeschiktheidsen bewerkingskaart, 8. geologische kaart, 9*.ge steente exploita tiekaart, 10. bouwgrondfc:a.,rt (t.b.v. stede-
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bouw), 11. hydrologische kaart, 12. grondgebruiksen veldnamenfca rt. Een soortgelijke serie kaarten
vindt men ook in de publicatie over een "Gutsgemein
de in ïïiedersachsen". De meer recente bodemkarteringen worden op deselfde wijze bewerkt (zie tabel 3)
Zonder te willen beweren, dat in Neder
land met een dergelijke wijze van werken al het mo
gelijke gedaan zou zijn, menen wij toch, dat deze
methode voor een eerste benadering re ds belangrijke
resultaten kan opleveren. Pogingen in deze richting
zijn en worden trouwens than3 in Nederland gedaan.
Met name in de tuinbouw zijn daarmee reeds goede
resultaten bereikt. Daarnaast en in aansluiting daar
op zal het natuurlijk wenselijk zijn de verkregen ge
gevens in meer kwantitatieve vorm te brengen, wat be
treft de werkelijk te verkrijgen opbrengsten e.d.
Het is echter reeds een belangrijk voordeel als men
de juiste omvang van de te beoordelen verschijnselen
kent, Sn dit bereikt men goeddeels met de methode
zoals die o.a. door Ostendorff toegepast wordt.
Haast gedetailleerde bodemkarteringen en
de daarbij behorende bodemwa-.rdering in de vorm van
afgeleide' kaarten op grote schaal (1:5000, Is 10.000
e.d.) heeft men steeds in ieder land behoefte aan,
noodzakelijkerwijze globale, opnamen die het gehele
land omvatten. Het gevaar van het maken van deze
globale kaarten is steeds gelegen in het ondeskun
dig gebruiken van deze ruwe verkenningen, waardoor
telkens weer het gevaar ontstaat, dat de methodiek
van de bodemkartering geheel ten onrechte in discrediet wordt gebracht, (zie o.a. Taschenmacher,19^)
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G-eheel afgezien van de o.i. gevaarlijke politieke
implicaties die in de uitwerking schuilen, is de
globale behandeling van geheel Duitsland door
Strenme (1936) en Stremrne & Ostendorff (193?) in
teressant. Het gevaar van de uitwerking zit o.i.
in de wijze waarop men de classificatie gericht
heeft, t.w. op de wens (of noodzaak?) om niet uit
te gaan boven datgene wat in de bestaande bedrijfs
systemen en bij het bestaande cultuurtechnische
peil bereikt kan worden, daardoor wordt niet alleen
de vergelijking t.b.v. de migratie bim.en hat land,
maar ook de kwestie van de "Lebensraun" er bij ge
haald. Het verwijt, dat soms in Nederland aan de
bodemkartering en de daarbij behorende land classifi
catie gemaakt wordt, nl. dat men de zaken te statist
ziet, vindt hierin ongetwijfeld een voorbeold, van
het misbruik dat zou kunnen ontstaan. V/ij menen dit
in Nederland te kunnen omzeilen do^r:
1. te wijzen op de mogelijkheid van classificatie
op verschillende niveaux, zoals door een onzer naar
voren gebracht (Tink 1955).
2. de gemaakte classificaties periodiek te herzien,
om deze aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen
in de wetenschap zowel als in de practijk (het"rassenlijst-principe").
Dat men van de zijde van de BodenschStzung de
kartering van Stremme en Ostendorff niet als een
tegenhanger ziet, blijkt wel uit de publicaties van
Taschenmacher die zelf leerling van Strem te is en
interessant werk in deze richting heeft gedaan. In
het bijzonder wordt verwezen naar de do r hem uitge
voerde bodemkartering van het "Rittergut ICryzanki"

(Diss, Danzig 1930), met de daarbij behorende afgeleide
kaarten. Door hem wordt dan ook ten voordele van de
Bodenschfltzung in hoofdzaak aangevoerd, dat men een
éénvormig systeem in een korte tijd met een groot aan
tal medewerkers (800 groepen van 4-5 man) wilde maken
en dat men daarvoor een sterk schematisch systeem nodig
had. Men ziet de Bodenschfltzung blijkbaar als een ver
eenvoudigd systeem dat op dezelfde principes berust als
de meer wetenschappelijke bodemkartering.

Voor het uit

sluitende doel van de belastingaanslag kan dit wel min
of meer het geval zijn. De eenzijdige gerichtheid van
de Bodenschfltzung maakt echter het vervaardigen van goe
de afgeleide kaarten voor andere, b.v. cultuurtechnische
doeleinden

veel moeilijker terwijl bovendien de resul

taten daarvoor minder betrouwbaar zullen zijn; tenslotte
wordt de wetenschap door. dit werk niet vooruit gebracht.
Een volledige bodemkartering, zoals deze op de princi
pes van Stremme e.a. uitgevoerd wordt heeft ongetwijfeld
het bezwaar dat de opname langer duurt en ingewikkelder
is. Maar de resulaten zijn dan ook zo veelzijdig moge
lijk en vormen een goede basis voor een steeds voortgaan
de wetenschappelijke ontwikkeling. Ook in Nederland zoek!
men in bepaalde kringen vaak nog naar oplossingen, die
slechts tijdelijk en dan nog alleen voor één bepaalde
toepassing geschikt zijn, zonder zich voldoende de vooren nadelen te realiseren.

Geologie. Bodemkunde en Graslandvegetatie in het bezochte:
gebied van Württemberg
In bijgaand schematisch profiel is gepoogd, een

indruk te geven van de geologische opbouw van het "be
zochte gebied. Dit gebied ia gekenmerkt door de op
heffing van de lagen door de horst van het Schwarz wak
waardoor alle formaties hellen nar.r het zuidoosten.
Plaatselijk komen nog kleine slenken voor, zoals o.a.
bij Stuttgart, waar deze slenk van verscheidene kilo
meters breedte duidelijk in het terrein te herkennen
is. Op de bodem van deze slenk komt Lias voor, ter
wijl op de omringende heuvels de veel oudere forma
ties van het Eeuper dagzomen. De erosie die tijdens
en na de tectonische bewegingen in dit gebied heeft
plaatsgevonden, heef-',

-e harde gesteenten als

heuvelruggen en bergen uitgeprepareerd. Dit zijn
voornamelijk de zandstenen van Midden- en Boven Keuper
en de kalkstenen van het Malm, De kleistenen van de
zgn. "Lettenkeuper" en van het Lias zijn daarentegen
depressies, soms in de vorm van plateaux ( de
Lettenkeuper bij Stuttgart-Cannstadt). De dalvorming
schijnt hoofdzakelijk in het Tertiair plaats gevonden
te hebben. Zeer typisch is de onthoofding van het
prae-tertiaire Donausysteom door de insnijding van
de Neckar, gevolg van de verlaging v n de erosiebasis
de laatste door de vormkan de slenk van de Boven
Rijnse Laagvlakte.
In het Tertiair, dat aansluit bij de Zwitserse
Molasse, komen allerlei gesteenten voor. Ten dele
zijn dit breccies van Molasse en Nagelfluh. Ook komen
plaatselijk zanden en kleien van Pliocene ouderdom
aan de oppervlakte. Het Tertiair is in het algemeen
bedekt door moraines uit verschillende ijstijden,
waaronder vermoedelijk Risz en Würm de belangrijkste
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zijn» De oudere en de Jongere moraine-formaties zijn
te herkennen door het veel sterkere landschapsreliëf
van de laatste. Plaatselijk komen meerbodemafzettingsi
voor. Bij de Federsee sagen wij iets hiervan.
Loess treft men aan als bedekking van de Lettenlceuper» Dit wordt do r Prof. Ostendorff verklaard uit
het feit dat in het toendraklimar- t deze kloiplateaux
de enige plaatsen waren waarop zich enige begroeiing
kon ontwikkelen» Daardoor was hier voor de loess ge
legenheid om to blijven liggen, terwijl hij over de
andere formaties heengestoven zou zijn» Solifluctieverachijnse1en vindt men zowel in de loess als op an
dere plaatsen, o.a. aan de ónderheHingen v^n de
IL.lin-formaties van de Schwäbische Alb. Ten dele komen
de soliflue tic-verschijnselen ("Flieszerden") voor als
begrenzing van de verschillende loessdekken. Ook treft
men op de grenzen oude bodemprofielen (cherriezeinen,
strogele toendr- gronden) aan. Men onderscheidt 3 loess
dekken, die als loess I, II en III worden aangeduid
zonder da-r^-n e : n da tering te geven.
Tan
een duidelijke a •<tering die de loes ,:dekken al of niet
aan Llindel, Risz of Würm zou kunnen toewijzen is geen
sprake. Merkwaardig genoeg om te vermelden is, dat
men hier verkeert in het gebied van de riviertjes
G-ünz, Llindel, Risz en Würm waaraan de oorspronkelijke
ijstijdindeling is geschied. Door Prof. Ostendorff
wordt het besta-m van de Günzijstijd betwijfeld.
Zie voor geologische bijzonderheden de kaarten
vermeld in de ke. rtenlijst.
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De gronden, die op de verschillende geologische
fornaties ontwikkeld zijn, dragen dikwijls sterk de
sporen van de invloed van het moedergesteente. Het
meest typerend hiervoor zijn de rendzina's die op de
kalkstenen, vnl. van de Malm Bèta van de Schwäbische
Alb, voorkomen# Dit zijr

„ dunne donkerbruine

tot zwarte humuscarbonaatgronden (ongeveer 20 - 40 cm
grond) op een vaak fraai v/itte koIkateenondergrond.
In depressies zijn de gronden dieper, misschien door
colluviatie. De pH van deze gronden is betrekkelijk
laag (5-6), hoewel dicht daarbij in de grond kalksteen
voorkont. Dit wordt toegeschreven aan de seer hoge
regenval (1300-1500 mm per jaar) in dit gebied. Yolgais
Prof. Ostendorff zijn de rendsina* s ten dol..

Ie~rv-

deerd doordat ze jarenlang onder bos hebben gelegen.
Dit zou plaatselijk te zien zijn aan de meer "bleek
grijsbruine kleur van de bovenste 20.om t.o.v. de
meer bruinzwarte kleur van de daaronder gelegen laag.
In het algemeen liggen deze gronden nu in weiland en
gedeeltelijk in bos# Slechts zeer plaatselijk komt
wat akkerland voor# Dit is vroeger veel meer geweest,
zoals nog in de percelering te zien is# Het grasland
schijnt hier meer op zijn plaots te zijn# Dit is vnl.
een gevolg van het klimaat: 1300-1500 mm per jaar bij
een gemiddelde jaartemperatuur beneden 6° C. Tot in
Mei ligt hier, op een hoogte van 700 tot 1000 m b. zm9
vaak nog sneeuw. Dit heeft voor de BodenseïiStsung
tot gevolg, dat de plaatselijk dikwijls gunstige diepe
gronden met mooie structuur door klimaatsaftrek toch
laag gewaardeerd worden.

-20Doordat de bewoning hier geheel in de dorpen is
geconcentreerd, wordt practisch al het grasland, door
zijn verre ligging, alleen maar gehooid. Vaak is het
ook moeilijk natuurlijke drinkplaatsen voor het vee op
de "albM te maken, omdat men met een karstgebergte te
maken heeft.
Het grasbestand op de plaatsen, die we tijdens de
excursie bezochten, behoorde over het algemeen tot het
Mesobrometum. Hieronder vallen de graslanden, die op
kalkhoudende gronden met een over het algemeen dunne
verweringslaag voorkomen. Hoewel ze reeds onder vrij
droge omstandigheden aangetroffen worden, hebben ze nog
wel een behoorlijk gesloten zode.
Het belangrijkste in massaaandeel waren Bromus
erectus en Festaca rubra. Verder troffen we vele kruiden
aan, terwijl plaatselijk het gehalte aan vlinderbloemi
gen hoog was (ca 25fâ). Van de vlinderbloemigen kwamen
voor: Hyppocrepis comosa, Antkyllis vulneraria, Lotus
corniculatus, Medicago lupulina, Trifolium pratense en
Lathyrus pratensis.
Hoewel het bovengenoemde grasgewas een behoorlijke
voederwaarde heeft, is de landbouwkundige waarde toch
gering door de lage jaarproductie. Er zijn hier hooipajoducties van 1.5 - 2.0 ton hooi vastgesteld.
Wanneer de verweerde bodemlaag dikker is, wat zo
als eerder reeds gezegd zich voordoet in depressies
(colluviatiel) is de pH betrekkelijk laag en vinden we
dan ook een gedegradeerde variant van het Mesobrometum
Maar het percentage Festuca rubra hoger is en soorten
als Hieracium pilosella gaan optreden. Door bekalking en
bemesting kan men deze variant

veranderen in de richting
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van de associatie Arrhena theretum elatioris, waarbij
de Bromus ereotus practisch geheel verdwijnt, evenals
de Festuca rubra, In de plaats daarvan zijn Arrhena
therum elatius en Dactylis glomerata het belangrijkste
in massa geworden.
We konden dit laatste waarnemen op een proefveld
gelegen bij Böttingeijóp een hoogte van 970 m boven
zeeniveau* Op de vakken met een volledige bemesting
(van normale hoeveelheden) had men een opbrengstver
meerdering van 4,5 ton hooi verkregen. Op de onbemeste
vakken was de opbrengst 1,5 ton hooi.
Aangezien men door deze bemesting niet de normale
botanische samenstelling van het Arrhena theretum
hooiland verkrijgt, zoals we dit op lagergelegen plaat
sen vinden, noemt men het gezelschap "montaan Arrhena
theretum"• Men vindt er ook plantensoorten in, die
doen denken aan het landbouwkundig gezien, armere
Trisetetum.
Andere door ons bezichtigèe gronden die sterk
door het moedergesteente bepaald waren, zijn de klei
gronden op de Lias en op de. Lettenkeuper. Eerstgenoem
de doen zeer veel denken aan onze komkleigronden, zo
wel wat uiterlijke eigenschappen als wat gedrag en mo
gelijkheden betreft. Het zijn zware, meestal blauwgrij
ze, plastische en klevende kleigronden, met roestvlek
ken die ten dele fossiel lijken.
Op de 's winters

natte en zomers vochtig tot nat

te plekken vindt men op deze gronden graslanden, die
behoren tot het verbond Bromion rasemosi. Dit zijn hooi
landen met plantensoorten die wijzen op hoge bodem
vochtgehalten. Zo troffen we aan: Lychnis flos-cuculi,

-21aMyosotis scorpioides, Geum rivale en andere kruiden.
Van de grassoorten vielen vooral op: Holeus lanatus,
Cynosurus cristatus, Bromus racemosus, Festuoa praten
sis en Poa trivialis. Waarvan overigens slechts de
laatste twee op vocht wijzen»
Men kan op dit type grasland ter plaatse 5-6.5
ton hooi per jaar winnen. Door bemestingsproefveldenonderzoekt men, wat de mogelijkheden tot productiever
hoging zijn.
Het ligt niet in de bedoeling dit land te ontwa
teren, daar de ligging ervan t.o.v. de bedrijven zoda
nig is, dat het economischer is het als hooiland te
exploitóren.
Door dit hooiland te bemesten, denkt men er een
type grasland van te maken waar Alopecurus pratensis
de voornaamste plaats in zal nemen.
Oecologisch gezien is hiervoor momenteel de bodem
te nat. Door de hogere productie, die men in de bemest*
hooilanden zal verkrijgen, zal het waterverbruik toene
men en verwacht men minder natte omstandigheden; en dan
zou het wel mogelijk zijn de subassociatie Alopecurus
pratensis van het Arrhena theretum te ontwikkelen.
Men verkrijgt op de bemestingsproefvelden in dit
gebied opbrengstverhogingen van 50% bij de volledig
bemeste vakken (50 N, 50 P20 en 100 K20). Ook de bota
nische samenstelling is reeds verbeterd, vooral wat
betreft het gehalte aan vlinderbloemigen (o.a. Trifoli
um pratense). Bij de grassen is Festuca pratensis als
goedgewaardeerde grassoort duidelijk toegenomen. Van
de Alopecurus pratensis is echter nog niet veel te be
speuren. V/aarschijnlijk ligt het proefveld hiervoor
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nog te korte tijd (sinds voorjaar 1954).
Op de wat hogergelegen gedeelten in het terrein,
van deze kleigronden op de Lias, treffen we een iets
andere graslandvegetatie aan. We vinden hiernaast de
aanwijzers van vochtige tot natte omstandigheden, ook
aanwijzers van drogere omstandigheden. Van deze laat
ste noemen we Campanula patula, Anthriscus silvestris,
Briza media en Avena pubescens.
De kleigronden van de Lettenkeuper zijn gekenmerM
door hun typische donkerrode kleur. Het zijn betrekke
lijk zware gronden ven ogenschijnlijk vrij goede struo
tuur, met wisselende profielhoedanigheden, vooral wat
betreft de diepte. Vaak zijn deze gronden min of meer
vermengd (door solifluctie) met loess. Naarmate deze
gronden dieper zijn en meer loess bevatten worden ze
beter. De beste van deze menggronden worden gerekend
tot Zustandsstufe 3 en komen dan ongeveer op een waar
deringscijfer (L3V) van 65-73. De ondiepe gronden die
tot deze formatie behoren en die weinig of geen bij
menging van loess hebben komen in Zustandsstufen 5
en 6, met waarderingscijfers (LT 5V tot T6V) tussen
51 en 26. De betrekkelijk kleine boerderijen

(2 -

6 ha) op deze gronden zijn gemengde bedrijven. Men
ziet er vrij veel en betrekkelijk goede graangewas
sen (ook tarwe), maar weinig hakvruchten, vrij veel
leguminosen (klaver).

Wisselbouw komt hier algemeen

voor.
De percelen zijn over het algemeen klein. Men
schijnt hier toe te willen naar meer ruilverkaveling
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("Flurbereinigung"). Een van de problemen in het
bezichtigde gebied (Magstadt) was overigens de
vlucht van het platteland naar de zich sterk ontwik
kelde industrie in de omgeving.
De beste gronden van het gebied zijn de loessleemgronden. Plaatselijk kan het loesspakket meer dan
20 m dik zijn. Men vindt dan 3 verschillende loesslagen boven elkaar, gescheiden door bodemprofielen.
Een profiel bij Fellbach, dat wij bezichtigden is be
schreven door Ostendorff (1954). Het bodemprofiel in
de bovenste loess is een gedegradeerde chernozem. V/ij
kregen de indruk dat de degradatie zich ontwikkeld
had in de richting van een gray brown podzolic, al
thans wat de aanwezigheid van een textuur B-laag
betreft. De restanten van de chernozem waren in de
vorm van een enkele decimeters dikke bruinzwarte
humeuze horizon in de B-laag duidelijk te zien. Deze
vlak gelegen, vochthoudende en goed ontwaterde gron
den met een gedegradeerde chernozem zouden in de
Bodenschätzung in Zustandstsufe 2 komen. Men komt
dan tot de formule L2LÖ met waarderingscijfers tus
sen 83 en 91. Dicht bij Stuttgart vindt men hier
goede tuinbouwbedrijven, voornamelijk
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koud egrond stee1ten van groenten en klein fruit. Het
landbouwbedrijf is hier overwegend kleinhedrijf
(_+ 6 ha) met veel akkerbouw. De gronden hebben goede
graangewassen en kunnen ook goede suikerbieten voort
brengen. Als maximum bereikbare suikerbieten©:brengst
bij goede bemesting en verzorging werd 55 ton per ha
genoemd. Een aantal van de fijnere ha.ndelsgc.vsssen
(o.a. vlas) schijnen het hier slechts raatig te doen.
Onze indruk van deze goede loessieamgrond en ia, dat
ze, hoepel zeer goed, toch niet golijlamsrdig zijn
met onze beste zeekleigronden. Het zou de moeite
waard zijn om na te g?»sn in hoeverre hierbij kalifixa
tie o.i.d. een rol speelt. In ieder geval ia onze in
druk uit Nederland en België bevestigd, dat deze gron
den toch niet helemaal in de topklasse thuishoren.

5»

Enkele opmerkingen over de Landbouwhogeschool in
Stuttgart-Hohenheim en over de excursie met
Prof. StShlin en zijn medewerkers
De Landbouwhogeschool van Stuttgart-Hohenheim is
een van de oudste" van Duitsland. ;3ij werd opgericht
in 1$18 en gehuisvest in een buitenverblijf van de
toenmalige koning. Sindsdien zijn er vele mod-erne in
stituten bijgebouwd. Er behoort een terrein van onge
veer 370 ha bij, met proefboerderijen. './ij bezochten
het Institut für Pflanzenbau, waarvan Prof. Brouwer
het Hoofd is, terwijl ook Prof. StShlln daaraan ver
bonden is. Dit institmt is een soort combinatie van
plantenteelt (grasland en akkerbouw) en plantenver
edeling. './ij brachten een kort bezoek a n een deel
van do proeftuin van dit instituut voordot wij op

excursie gingen. Men was o.a. bezig met veredeling van
geschikte gras een voor hooiwinning en met gerstveredeling. De Nederlandse gerstrassen schenen ongeveer met
het proefveldgemiddelde overeen te komen. De nieuwste
eigen selecties leken (althans daar ter plaatse) aan
zienlijk beter.
Prof. StKhlin en zijn medewerkers, met wie wij
twee dagen op excursie gingen zijn vooral geïnteres
seerd in gras- en voederhouw. Zij zijn sterk plintensociologisch geïnteresseerd, ^it betreft o.a. de invloed
van bodem en klimaat op de pl^ntengesolscla-p; en van de
graslanden, ma-r ook de invloed van beriet ting, t.w.
x)
kunstmest en "gtüiö? vv'ij bezichtigden met. hen o.-~. enkele
practijkproefvelden waarbij NPK resp. NPUCa in verschil
lende combinaties en hoeveelheden beproefd .orden op
verschillende grond on. In het algemeen "bleek de gunsti
ge invloed van PK op de botanische samenstelling en
van H op de hoeveelheid. Natuurlijk apelen ook vocht
en temperatuurlcwesties een grote rol.
Interessant waren vooral ook de bezoeken die wij
aan twee landbone'bedrijven brachten» Dit zijn beide be
drijven met overwegend woidebouw, met hoogstens een
kleine oppervlakte akkerbouw voor eigen huishoudelijk
gebruik. Opvallend was vooral, dat de koeien hoogstens
enkele uren per dag buiten lcomen, en dat zij verder op
stal gevoederd worden. Het melken geschiedt geheel op
stal en grotende.-la machine 1. De mestwinning geschiedt
grotendeels in de vorm van "galteer ligt zeer weinigstro in da stallen, alle mest wordt zoveel mogelijk
naar de gierkelder gespoeld en tezamen met de gier over
het land gespoten. Hen maakt zeer veel werk van deze
x) een mengsel van gier met stroloze stalmest.
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giersyst©men, zowel de winning en bewaring als het spui
ten met buisleidingen over het land. Het gemaaide gras
wordt ten dele als vers garas meteen opgevoederd en ten
dele als hooi voor wintervoer bewaard. Op een boerderij
zagen zij een vrij efficiënte hooidrooginstallatie. Op
deze hooiwinning wordt ook sterk de nadruk gelegd aan
gezien het het enige voer is dat men geeft.
Het gras wordt bij 30 - 40 % vocht in het hooidroogvak gebracht. Met een motor van 5.5 pk en een
ventilator van ca 1.25 m diameter aandrijf, wordt de
buitenlucht aangezogen en door het gras, dat tot hooi
moet worden, geblazen. Er zijn dagen dat de relatieve
vochtigheid van de buitenlucht tot 40$ terug kan lopen,
zodat men dus goed kan drogen. Er zijn echter ook da
gen, dat de buitenlucht zeer vochtig is. Wanneer nu de
tenperatuur in het gras tot 38o

c

oploopt, gaat men

toch deze vochtige lucht er door blazen om zodoende
het gras af te koelen. Het vee maakte voor onze Neder
landse ogen een matige indruk. De producties schijnen
bij ongeveer 4000 kg melk per jaar, met een vetgehalte
van ca 3.9 te liggen. De zode van het grasland maakt
geen mooie indruk, uiteraard een gevolg van de geringe
beweiding.
De botanische samenstelling is wat de combinatie
der soorten betreft in grote trekken gelijk aan die van
onze betere graslanden. Het massa-aandeel aan goede
grassen is echter nog te laag (20-40$), terwijl het
percentage kruiden te hoog is (30-40$). Dit laatste is
in hoofdzaak een gevolg van de te geringe beweiding.
Het is bij de hoge neerslag, die men in deze gebieden
heeft (gem. 1300 mm.) echter moeilijk geregeld te wei
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den, daar men dan te veel last van vertrappen krijgt.
Toch bleek ons duidelijk, dat op een bedrijf, waar men
het vee meer in de weide liet, het percentage verbruik
minder was (15-25%) zonder dat de zode noemenswaardig
vertrapt was. Vooral het percentage Rumex acetosa en
- obtusifolino was minder. De Taraxacum officinale was
nog niet zo sterk teruggelopen.
Verder is gebleken, dat door een grotere verdunnûiç
van de "gttlle" met water, het percentage onkruiden ook
is terug te dringen. Men wijt dit aan een geringere
verbranding van de onder grassen als b.v. Poa trivialis
en Agràstis stolonifera, waardoor de zode meer gesloten
blijft.
Zonder dat men kunstmest stikstof er bij geeft,
werd op een voorbeeldbedrijf ruim 5000 kg Z.W. per ha
netto gemeten. Daarbij strooit men wel superphosphaat
in de mestgangen, zodat deze goed gemengd tezamen met
de "gttlle" op het land komt.
Het is gebleken, dat het grasgewas op deze "gfUle"
bedrijven tot 6 fo K20 in de droge stof kan bevatten.
Toch werd op onze vraag of in deze omgeving wel eens
Kopziekte voorkwam ontkennend geantwoord.

Waarschijn

lijk is het hoge gehalte aan CaO en MgO dat men hier
eveneens in het gewas vindt, oorzaak dat er toch een,
chemisch beschouwd, goed grasgewas wordt geproduceerd.
De hoge gehalten van laatstgenoemde mineralen zijn te
verklaren, doordat we met rijke (Kei?)leemgronden te
maken hebben, die veel nalevering van mineralen geven.
De beide bezochte bedrijven zijn een soort voor
beeldbedrijven. Men moet ze dus zeker niet in alle op
zichten als maatgevend beschouwen voor de normale be-
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drijven in de streek. De bedrijfsgrootte is ongeveer
8-10 ha. Het aantal grootvee-eenheden per ha is onge
veer 1^.
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Possile Schwarzerden und Waldböden in SüdWest
deutschland und ihre Bedeutung ftir die Dilu
vialgeschichte, Z.f.Pflanaenern., Düng.,
Bodenk., 65(110), Heft 1-3:62- 80, (1954).

Roescho d. en ?.ïlur^ndt

BodenschS tzung und Liegensch.; • ft.ik.'ta ter,
Oarl Heysianns Vering, Berlin, 1950

Rothkegel, «7.

Geschichtliche Entwicklung der Bodanbonitiaruagen und .,;esen und Bedeutung der deutschen
Bodensch,?Jtzung, E.ülraer, Stuttgvrt/2;" .Ludwigs
burg, 1-50.
Landwirtschaftliche Schätaungsleln^ 2te ver
besserte Auflage, 3.Ulmer, Stuttgart/a'Z.Lud
wigsburg, I952.

Stremne, H. en E. Ostendorff - Die bauerliche Siedlungskapazität des Deutschen
Reiches, Petermann'3 Geographische Mitteilungen
Ergänzungsband, • Heft 226 (1936) en Heft 2.28
(1937).
Taschennr-cher, '•!,

"Die bodenkundliche dertierang von landwirt
schaftlichen Betrieben nach der Methode
H.3tre::ines, ein neues Hilfsmittel fflr die
Anlage von Feldversuchen und die liebertragung
ihrer Ergebnissen auf grösseren'- alficken",
Ze&schr.f.PiTansenern.,Dünr.,Do a 12k.,2eil B
7te Jahrg.(1928), Heft 7: 301-315»
Entwicklung der Bodenkartierung land wirtschaftlicher Betriebe und die Möglichkeiten ihrer
praktischen Leistung, Diea. Danaig, 1030.
Sollen die Boden nach den Bodenbildonden Vor
gängen oder nach den Hauptf.aktoren der Boden
bild ins klassifiziert werden ?, Yerh.V.Koram.
der Int.Bodenkq Gesellschaft, Helsinki, 26-30
Juli 1938, Teil B; 15-23.

Taschenmacher, Y/,

- Bodensehatzungskarten 1:5000 ami dsn Srgetmissen der Bodensohätzung, Z.f.Pflunzene ia.,Düng.,
Bodenk., 65(110), Heft 1-3: 215-228 (1954)•

Tink, A.P.A.

- De betekenis van de landclassificatie in de
•oracti jk, verschijnt in Landbouwk. Tijd sehr.
^Landbouwweek).

Wackerf F,

- Die Reichsbodensch^tzung, Erläuterung de,s Ver
fahrens der Klasaenzeiohnen und Wertzahlen, t *
Petermanns Geographische Mitteilungen, Heft
HA2 (1943): 332-335.
- Ermittlung des Bodentyps für Profile der Bodensohatzungskarten, 2.f.Pflnnzeuern», Düng.,
Bedenk., 65(110), Heft 1-3 (1954): 2"'8-238.

Kaertenli.jst "behorende "bij het Yeaslag van een
Studiereis naar ïïest-l?uit aland« 6-II Juni 1955
1) Atlas V-.u ITiedersaehsen, de delen: I. Bodemkaarten,
II. Lnndbou-.vgeoehikthoidskaartenf III. Waterhuishou
ding, IY. Hydrologie, Y. Yindplaatsen en gesteen
ten ("Bs-30at&t te und Gestein-d").
2) Bodensch-îîtzur^c>;rten (Bodenkarten

der Grundlage

der Bodenschn.tzting) van reep. de Länder: ïïordrh^inWestfalen (blad Unna-Süd in Bibl. £>tibok-.-.), Hes een
(blad Gundernhausen in Bibl. Stiboke), Württemberg
(blad Hesslingen fotoeopieffn. Stiboka) qii Beieren,
op

3Chaal

1:5000.

3) Geologische Uebersiohtskarte von '.Vürttenberg und
Baden, etc., schaal 1:600.000, 1913 (in Bibl. Geol.
Lab. Vfegeningen).
4) Geologische Herte des Deutschen Reiches in 27 Bl£ttem, Sectie 26: Augsburg, schaal 1:500.000, Richard
Lopsius (in Bibl.Geol.Lab. Wageningen).
5)1'ichelinlca-'rt van Duitsland op cjclia 1 1:200.000 de
bladen 205, 206.

