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Prof. dr. C. H. Edelman en de bodemkunde
Toen prof. Edelman in 1933 aan de Landbouwhogeschool te Wageningen
werd benoemd, was er ogenschijnlijk niets dat erop wees dat hij van 20
grote betekenis zou worden voor de bodemkunde en wel zeer speciaal voor
de veldbodemkunde. Voordien had hij zich wel bezig gehouden met onder
zoekingen die van betekenis zouden kunnen zijn voor de grond en de bodem
kunde, maar zij hadden daarop niet rechtstreeks betrekking. Bedoeld zijn hier
het onderzoek op mineralogisch, geologisch en petrologisch gebied. Wel kwam
in zijn met Doeglas samengestelde publikatie over de petrologie van het
Nederlandse Tertiair en in zijn dissertatie over petrologische provincie in het
Nederlandse Kwartair zijn aanleg en belangstelling voor de studie van de
regionale verbreiding van bepaalde verschijnselen naar voren.
Door deze aanleg en belangstelling sprak het werk, dat Oosting in Wageningen op veldbodemkundig gebied begonnen was, hem sterk aan. Treffend
komt dit tot uiting in hetgeen hij in oktober 1942 naar aanleiding van het
overlijden van Oosting in dit tijdschrift schreef: 'Zijn aangeboren neiging tot
terreinstudie en zijn belangstelling voor prehistorie brachten hem al spoedig
op het spoor van allerlei belangrijke bodemkundige verschijnselen die in het
terrein gemakkelijk zijn waar te nemen, maar die de chemicus in het labo
ratorium ontgaan. Ook bleek hem spoedig, dat de verklaring van die ver
schijnselen veelal uit hun verspreiding in het landschap kon worden afgeleid'.
In deze uitspraken waarin hij in feite zijn eigen visie geeft op de betekenis
van terreinstudie en van — zoals hij dat ook wel eens uitdrukte — de be
wijskracht van de bodemkaart voor de verklaring van allerlei verschijnselen,
ligt een van de sleutels tot de betekenis van prof. Edelman voor de veld
bodemkunde.
Terreinstudie, gericht op het verband russen landschap en bodem, op het
vóórkomen en het veranderen, van het horizontale verloop dus van allerlei
bodemkundige verschijnselen binnen het landschap en in samenhang daar
mee, was een van zijn grote krachten. De resultaten hiervan, weergegeven
op bodemkaarten, leverden en leveren nog steeds verklaringen op, enerzijds
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voor het ontstaan van het landschap als zodanig en anderzijds voor het ont
staan van een aantal bodemkundige en landbouwkundige eigenschappen van
de grond. Door deze verklaringen was en is generalisatie mogelijk en worden
resultaten gevonden in het ene gebied, die overdraagbaar zijn naar andere
soortgelijke gebieden. Bodemkaarten ontstaan immers als resultaat van het
op bepaalde manier verzamelen en volgens een bepaald principe ordenen van
bodemkundige gegevens.

Prof. dr ir. C H. Edelman

Deze werkwijze vereist niet alleen kennis van de veldbodemkunde, maar ook
van wat men zou kunnen noemen 'omringende' wetenschappen, zoals de geo
logie, de sedimentalogie, de geomorfologie, de archeologie en de historische
geografie. Het onderzoek op deze gebieden was in ons land niet zodanig ge
vorderd, dat het voor de studie landschap -bodemgesteldheid veel resultaten
had opgeleverd. Dit had tot gevolg dat deze terreinen, door prof. Edelman
ook wel grensgebieden der bodemkunde genoemd, door hem samen met zijn
medewerkers vanuit de doelstelling van zijn werk verder moesten worden
ontwikkeld. Dit gold vooral voor de Kwartair-geologie. Op dit gebied was
echter zoveel te doen, dat er aan de studie van de bodemvorming, in de bodem
kundige zin des woords, de eerste tijd niet veel gedaan kon worden. Hier
aan kon pas goed begonnen worden in het begin van de jaren vijftig. Ter
onderscheiding van de studie van de bodemvorming in geologische en bodem
kundige, pedologische zin dus zijn in 1953 door prof. Edelman de begrippen
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Handschrift van prof. Edelman uit zijn col lege-dictaat Bodemkunde van de Verenigde Staten, 1953

geogenese en pedogenese geïntroduceerd. Ofschoon zijn grote belangstelling
en kracht altijd gelegen heeft op het gebied van de geogenese, heeft hij zich
toch ook veel beziggehouden met de studie van de bodemvorming in de eigen
lijke zin des wœrds. Vooral de invloed van de mens, vanaf de prehistorie
tot in het heden, en de biologie van de bodem hadden in dezen zijn grote
belangstelling. Op het gebied van de nederzettings- en ontginningsgeschie
denis deed hij samen met zijn vrouw een groot aantal publikaties het licht
zien. Zowel van de studie van de nederzettings- en ontginningsgeschiedenis
als van de bodembiologie had hij grote verwachtingen. Hij zag deze als een
van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in de bodemkunde.
Prof. Edelman was zeer sterk visueel ingesteld. Hij wou alles aan het land
schap, het bodemprofiel en aan de grond kunnen zien. Vandaar ook zijn
grote belangstelling voor de luchtfoto en de landschappelijke bodemkundige
interpretatie daarvan; een belangstelling die hij kon effectueren doordat dank
zij zijn invloed en medewerking bij het ITC te Delft een speciale afdeling
voor bodemkundige luchtfoto-interpretatie tot stand kwam. Dank zij deze
instelling had hij ook een grote belangstelling voor de micromorfologie van
de bodem. De ontwikkeling op dit gebied heeft hij zodanig gestimuleerd dat
Nederland het verzoek kreeg in 1961 een internationale werkbijeenkomst
over micromorfologie te organiseren.
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Bodemkunde en bodemkartering zijn door prof. Edelman nooit beschouwd als
doel op zich zelf. Bodemkaarten moeten niet alleen gebruikt kunnen worden
door wetenschapsbeoefenaars, maar ook door allerlei instanties, diensten en
personen die iets met de grond te maken hebben. De grondgebruikers zelf
dus, maar ook de instanties, die zich bezighouden met bestemming en ver
betering van de grond, dus voorlichtingsdiensten, cultuurtechnici, civieltechnici, planologen etc. Vandaar zijn ijveren ook voor de interpretatie van bodemkaarten, in de zin van afgeleide kaarten waarvan de geschiktheidskaarten voor
land-, tuin- en bosbouw en cultuurtechniek de meest bekende zijn. Vooral in
de begintijd van de Stichting voor Bcxiemkartering heeft prof. Edelman zeker
zoveel tijd gestoken in de toepassingen van bodemkaarten als in het eigen
lijke bcxlemkarteringswerk zelf. Zijn stelregel hierbij is echter altijd geweest,
dat deze interpretaties niet door de bodemkundigen alleen gemaakt nnx-ten
worden, maar steeds in samenwerking met deskundigen op het gebied van
die toepassingen. Voor de bcxlemkundigen is het al nnx-ilijk gentx-g hun eigen
vak g(x*d te doen en bij te blijven, zodat van hen niet ook nog een uitge
breide kennis van die toepassingsgebieden kan worden vereist. Bovendien ont
wikkelt zich die kennis ook in een snel tempo. Vandaar dat hij voor de inter
pretaties altijd zelf contact zcxht, of zijn medewerkers daartoe aanspoorde,
met teeltdeskundigen, cultuurtechnici, planologen en vele anderen.
Deze werkwijze had niet alleen tot gevolg dat de afgeleide kaarten zo gex-d
mogelijk tot stand werden gebracht, maar (x>k dat de resultaten van btxlemkartering snel hun weg vonden naar de gebruikers.
Zijn werkwijze, die steeds uitging van het verband btxiem-landschap, en zijn
stelregel, dat b<xlemkartering geen dot-I op zich zelf is maar altijd moet wor
den bedreven tegen de achtergrond van haar toepassingsmogelijkheden, heb
ben het werk van prof. Edelman en zijn medewerkers niet alleen nationaal
maar ook internationaal zeer grote faam bezorgd. Dit komt o.a. hierin tot
uiting dat in Nederland zo langzamerhand allerwegen Ixxlemkaarten gebruikt
worden. Internationaal is prof. Edelman dikwijls opgetreden als adviseur van
organisaties en afzonderlijke regeringen. Hiermee hangt samen dat zich een
grote vraag heeft ontwikkeld speciaal naar Nederlandse b<xlem kundigen.
Een beschouwing over de betekenis van prof. Edelman voor de b<x!emkunde
kan in een bestek als dit niet anders dan zeer onvolledig zijn. Ook een op
somming van de ongeveer 250 publikaties van zijn hand zou hem nog te kort
doen, wat betreft de vele onderwerpen waarmee hij zich heeft beziggehouden.
Dit artikel wordt daarom afgesloten in het volle besef, dat de betekenis van
prof. Edelman voor de bodemkunde nog zeer onvoldoende is getekend. Het
zou de moeite waard en volledig verantwoord zijn, zijn omvangrijk oeuvre
nog eens kritisch te bestuderen en te verwerken. Ongetwijfeld zou dan naar
voren komen, dat hij nog meer ontwikkelingen heeft voorzien die vcx>r de
bodemkunde uitermate belangrijk zijn, maar die men zich nu nog niet
realiseert.
F. \V. G. Pij Is
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Het gebruik van bodemkaarten voor
de Nederlandse landbouw
B. LV1.V MiUVLI.N,
Stiiblhig foor Badvmkjrti-riug IST1BOKA ), Binmkom
INLEIDING

Bixlemkartering is in Nederland een vorm van landbouwkundig onderzoek.
Het is gericht op het vermeerderen van kennis van de bodem. Een bodem
wordt daarbij omschreven als een tweeëenheid van een bodemprofiel en de
oppervlakte waarbinnen dat profiel vœrkomt.
Dit onderzoek omvat het bestuderen van de eigenschappen en kenmerken
van de in Nederland voorkomende bodemprofielen. Daarnaast bestaat het
uit het in kaart brengen en interpreteren van vlakken met eenzelfde bodem
profiel.
Na liet experimentele stadium gedurende de laatste oorlogsjaren gaf Edel
man (1915) bij het van start gaan van de bodemkartering een overzicht van
wat hij zich voorstelde van de betekenis van dit toen nieuwe onderzoek.
In het kort kwam deze toekomstvisie neer op de verwachting dat de bodem
kartering de kennis van de relatie tussen bodemprofiel en gewas aanzienlijk
zou vermeerderen. Het zou daarmee de basis kunnen vormen voor nader
onderzoek naar aanpassing van het gewas aan het profiel en naar verbetering
van het bodemprofiel zelf. Daarnaast verwachtte hij dat de bodem kaart een
grote overdrachtsmogelijkheid zou bieden van plaatselijk verworven kennis.
De landbouw is sindsdien in hoge mate gemechaniseerd, waardoor de reeds
aanwezige accentverlegging van hoge produktie naar efficiënte produktie is
versneld. Evenzo is cx>k de waardering van de bodem verlegd van produktieniveau naar de door de b<x!em beïnvloede produkrie-omstandigheden. De
hxxlemkartcring is gegroeid van incidentele studiekarteringen naar de systema
tische kartering van geheel Nederland. Wanneer we met deze achtergronden
de huidige betekenis van de bodemkartering afwegen tegen de toekomstver
wachtingen van prof. Edelman in 19 Î5, dan treden twee tendenzen naar voren.
Dank zij omvangrijke studies naar de relatie bodemprofiel-gewas (Van Liere,
19 iH; De Bakker, 1950; Van der Meer, 1952; Guray, 1952 e.a.) en later
naar het hanteerbaar maken van deze resultaten voor de praktijk (Veenenbos,
1950; Schelling, I960; Sonneveld, 1958; De Smet, 1962; Vink, 1964; Ente,
1963 e.a.) is de btxlemkartering aanvaard als een evenwaardige partner in
het gehele landbouwkundige onderzoek. Het grote aantal reeds uitgevoerde
karteringen heeft, v(x>rtbouwend op dit onderzoek, in belangrijke mate bijge
dragen de praktische kennis van de Nederlandse bodem te vermeerderen.
Anders is het gesteld met de uitgesproken verwachting aangaande de over
drachtsmogelijkheden op b(xkmkaarten. Lange tijd is het ontbreken van een
LétnJhouu iunJiç TijJubrifs 76—22
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uniforme, exacte beschrijving van de bodemeenhcden hiervoor een beletsel
geweest. Daardoor ontbrak de mogelijkheid op eenvoudige wijze bodemkaarten van verschillende gebieden te vergelijken. En evenzeer was het moeilijk
het bodemprofiel ter plaatse van de kennisbron te karakteriseren.
De in I960 verschenen Bixlemkaart van Nederland, schaal 1 : 200 000, de
'Nebo', kwam enigszins aan dit bezwaar tegemoet. De kleine schaal beperkt
echter het gebruik bij meer details vragende onderscheidingen in het profiel.
Een systeem van bodemclassificatie van de Nederlandse gronden wordt binnen
kort gepubliceerd (De Bakker, 1965). De voornaamste van deze classificatieeenheden worden bovendien toegelicht en beschreven door De Bakker in het
Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, 195-1 en
1965. Uit de classificatie is een legenda afgeleid, die geldend is voor alle uit
te voeren bcxlemkarteringen.
Omdat thans dus de elementen aanwezig zijn voor een vergelijking van
bcxlemeenheden over geheel Nederland, is in dit herdenkingsnummer van
prof. Edelman een nadere beschouwing van het overdrachtsaspect van de
Ixxlemkaart op zijn plaats.
Edelman (1956) zelf gaf bij zijn afscheid als Directeur van de Stichting
voor Bcxlemkartering reeds een toekomstvisie over de toepassing van de
bcxlemkaart en van de kennis van de bcxlem van Nederland.
r N' IC n L- ITC. A N'GShl'G RIPITN
Verbreiding
Het uitgangspunt vcx>r overdracht van kennis via een txxlemkaart is het feit
dat een zelfde b<xlemeenheid op verschillende plaatsen in Nederland voor
komt. Kennis in de vorm van een onderz<x-kresultaat, een ervaring of een
verschijnsel is in de landbouw vaak gebonden aan een bepaald btxlemprofiel.
Op een hxxlemkaart staan de b<x!emeenheden in hun natuurlijke verspreiding
weergegeven. Het is een eenvoudige pr<xedure deze eenheden stuk voor stuk
uit het patroon te lichten en apart op kaarten v<x>r te stellen. Bij de 1 : 50 000bodemkaarten, waarvan het eerste blad 13 West (Btxlemkaart van Nederland
schaal 1:50 000, 1961) onlangs is verschenen, zijn daarttx- ongekleurde
werkbladen verkrijgbaar. Zij vermelden alleen de symbolen in de omgrensde
kaartvlakken. Zulk een hodemspreidingskiurt biedt de mogelijkheid zich teoriënteren in de verbreiding van een bepaalde bxxlemeenheid. Zo blijkt uit
fig. 1 dat de oude bouwlanden in Drenthe regelmatig verspreid tussen de
madelanden dix>r de provincie liggen (Van Heuveln, 1965). In fig. 2 komt
naar voren dat eenheid 8 (— kalkrijke jonge zeeklei met aflopend of homo
geen profiel in matig zandige en lichte klei) het leeuwendeel uitmaakt van
het zeekleigebied van noordwest-Brabant (Van Diepen, 1965).
Oppert lakte
Naast deze kwalitatieve informatie over de verbreiding van een bodemeenheid
is het ook gewenst op de hoogte te zijn van zijn relatieve en absolute belang
rijkheid.
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Verspreiding van de oude bouwlanden in Drenthe

Een maat voor de relatieve belangrijkheid is de oppervlakte, die een bodem
eenheid beslaat binnen een bepaald gebied. Eventueel kan deze oppervlakte
uitgedrukt worden in een percentage van het totale oppervlak.
In de rapporten bij de kaartbladen van de Nebo staan de oppervlakken van
de bodemeenheden zowel in ha als in percentages vermeld, zie bijv. Drenthe
(Van Heuveln, 1965). Ook bij de bladen van de 1 : 50()()()-kartering worden
de oppervlakten vermeld. Van het kaartblad 43 West blijkt dan bijv. dat de
eenheden MnI5A, 25A en 35A te zamen voorstellende de kalkrijke poldervaaggronden met homogene en aflopende profielen in zavel en lichte klei
reeds 70 ci van het totale oppervlak beslaan.
Gelijk u\urJig b i Usi; rujJ

Een ander criterium voor de relatieve belangrijkheid van bodemeenheden is
de mate van gelijkwaardigheid tussen deze eenheden. In Amerika heeft Hole
(Bidwell «SC Hole, 1964) een methodiek ontworpen om op zuiver bodemkundige kwaliteiten van twee profielen de gelijkwaardigheidsgraad te bepalen.
handhttuu kundig, Tt/Jii hnfl 76—22
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'ig, 2

Verbreiding van de kalkrijke junge zeekleigronden nut een aflopend of homogeen pro
fiel in matig zandige en lichte klei (eenheid H NFBO) in nix)rdwest-Noordbrabant

In principe komt deze methodiek neer op het bepalen van het percentage van
een gemeenschappelijk kenmerk op het gemiddelde van dat kenmerk van twee
bodemprofielen. In fig. 3 zijn drie profielen geschetst waarvan alleen dedikte van het humeuze dek verschilt. De gelijkwaardigheid tussen A en B is
15 + 35
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Bodemprofielen in zand met een
lijkwaardige ondergrond. Type A
heeft 15 cm dek, type B 35 cm
en type C 65 cm
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la het algemeen zullen de bodemeenheden in meer dan een eigenschap ver
schillen. Door nu alle gelijkwaardigheidspercentages tussen de afzonderlijke
eigenschappen en kenmerken op te tellen, en te delen door het totale aantal,
komt er een algemene gelijkwaardigheidsgraad te voorschijn. Deze methode
behoeft voor het gebruik in de praktijk enige nuancering. Niet alle bodem
eigenschappen zijn landbouwkundig even belangrijk. De bovengrond zal een
groter gewicht toegekend moeten worden dan de ondergrond. Bovendien zul
len eigenschappen als lutumgehalte en gehalte aan organische stof zwaarder
dienen te tellen dan bijv. kleur.
Heeft men echter deze gewichten vastgesteld in overeenstemming met het
doel waarvoor de bodemeenheden moeten worden vergeleken, dan is deze
methode bijzonder eenvoudig toe te passen. Zijn de gelijkwaardigheidspercen
tages berekend, dan kan vervolgens nog een grenswaarde worden gesteld.
Binnen deze grenzen kunnen dan groepen worden geformeerd.
Spriidhigscirkel
Binnen een bcxlemeenheid kan het wenselijk zijn de belangrijkheid in abso
lute zin kwantitatief te benaderen. Wanneer bijv. op een kaartblad 900 ha
v(x)rkomt van een bepaalde eenheid, dan kan het groot verschil uitmaken of
die 900 ha in een blok ligt dan wel in 20 verspreide stukken variërend tus
sen 5 en 75 ha. Op een exacte wijze kan men de spreiding bepalen door het
zwaartepunt op te zoeken (Van Heuveln, 1965).
In fig. 4 zijn drie vlakken geschetst van een zelfde bcxlemeenheid op een
spreidingskaart. De oppervlakte wordt eerst geconcentreerd in een middelY
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Spreidingscirkel van een
in drie vlakken voorko
mende bodemeenheid
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punt. Wanneer nu de oppervlakte van de afzonderlijke vlakken gemeten is,
kan aan de coördinaten van de middelpunten een gewicht worden toegekend.
Na middeling worden de coördinaten van het zwaartepunt van deze spreidings
figuur verkregen. In fig. 4 is dit gedemonstreerd voor de abscis.
Door nu de afstanden tussen het zwaartepunt en de afzonderlijke middel
punten op te tellen en te middelen, wordt de straal van de spreidingscirkel
verkregen. En deze kan als maat gelden voor de spreiding.
In de praktijk zal meestal een centraal punt gegeven zijn in de vorm van
een streekcentrum of een centraal proefveld. In dat geval moet aan de af
standen tot de vlakmiddelpunten een gewicht naar de oppervlakken worden
toegekend om de spreidingsstraal te berekenen. In bepaalde gevallen zal het
zelfs nodig zijn de afstanden als gegeven te aanvaarden. Dit is bijv. het geval
wanneer het gaat om de bereikbaarheid van de afzonderlijke vlakken ten op
zichte van het zwaartepunt. Dan geldt de weglengte als afstand.
G rilligheidsstraal
Ten slotte kan de belangrijkheid binnen een bodemeenheid nog afgemeten
worden aan de mate van grilligheid van het kaartvlak. Een afgerond blok
is voor de praktijk belangrijker dan een even groot oppervlak met vele in
springende hoeken. Hetzelfde geldt bij de vergelijking van een zeer lang
gerekt vlak met een compact blok. Een kenmerk van grilligheid is een grote
omtrek bij een relatief klein oppervlak. De omtrek van een kaartvlak is een
voudig te meten met een curvimeter, zoals bij het kaartlezen gebruikt wordt.

OMTREK

Fig. 5
1052

Grillighctiisstraal van een kaart
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We kunnen nu zowel de oppervlakte als de omtrek van het kaartvlak uit
drukken in de oppervlakte en de omtrek van twee cirkels met hetzelfde mid
delpunt. Dit is in fig. 5 gedemonstreerd. De verhouding tussen oppervlak en
omtrek stelt nu een lijnsegment G voor dat de hoogte is van een rechthoek
met 2 R„ml,ck als basis en met dezelfde oppervlakte als het vierkant met
^oppervlakte als zijde (Van Heuveln, 1965). Eventueel kan deze grilligheidsstraal meegerekend worden bij de bepaling van het oppervlaktegewicht in de
spreidingsfiguur.
Samenvattend kunnen we stellen dat op een spreidingskaart de verbreiding
van een bodemeenheid kan worden afgelezen. Of men een of meer eenheden
op de spreidingskaart wenst voor te stellen is afhankelijk van de gelijkwaardigheidsgraad die nog aanvaardbaar is. De relatieve belangrijkheid van de
bodemeenheden kan in oppervlak worden uitgedrukt.
Op de spreidingskaart kan een cirkel worden berekend als maat voor de sprei
ding. De grilligheid van de vorm van het kaartvlak is uit te drukken in een
grilligheidsstraal.
OVERDRACHTSMOGELIJKHEDEN VOOR DE PRAKTIJK

In de praktische landbouw is de bodem niet alleen groei- en standplaats voor
het gewas, het is ook het contactvlak van grondbewerking en klimaat en de
uitwisselingszuil tussen grondwaterschommeling en beworteling. In overeen
stemming met deze functies heeft elke bodemeenheid een aantal kwaliteiten
en een aantal gebreken.
Wanneer we eerst uitgaan van de gebreken, dan dient men zich te realiseren
dat gronden met bodemgebreken in gebruik zijn genomen, omdat de betere
gronden niet meer beschikbaar waren. Het zijn dus meestal gronden met een
van nature ongunstige profielopbouw. Voorbeelden zijn een zeekleigrond met
een kniklaag, een rivierkleigrond met een heischeen of een zandgrond met
een oerbank. Daarnaast zijn verschillende goede gronden door het gebruik
in kwaliteit achteruitgegaan. Hiervan zijn de dalgronden een voorbeeld.
Bodemgebreken treden vaak plaatselijk op. De uitwerking ervan op de produktie varieert tussen misoogsten onder ongunstige omstandigheden tot een
lichte depressie.
Het is in klein bestek vaak moeilijk een bodemgebrek op waarde te schat
ten. Een kleine oppervlakte te midden van goede gronden tendeert naar een
schoonheidsfout. Naarmate de oppervlakte echter groter wordt, worden de
klachten luider. Het is in het belang van de individuele gebruiker dat des
kundige instanties een juiste indruk hebben van de omvang van zijn proble
men. En hier kan de bodemkaart een nuttige rol spelen. In eerste benadering
kan op de bodemkaart worden vastgesteld op welke eenheden de gebreken
optreden.
Door daarna gelijksoortige gebieden te gaan vergelijken kan ofwel de ge
zamenlijke omvang van het probleem worden benaderd ofwel een elders
reeds toegepaste verbeteringsmethodiek worden overgenomen. Aan de andere
LanJbouu iunjîç Tijdschrift 76—22
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kant krijgen ook de organen, die de verbetering moeten uitvoeren, in een
vroeg stadium een indruk van de omvang van de problemen die hun ter
oplossing zullen worden voorgelegd.
Een voorbeeld ligt in de veenkoloniën. Hier bleven in vergelijking tot andere
akkerbouwgebieden de opbrengsten achter. De problemen lagen op die bodem
eenheden, waar onder de bouwvoor geen bolster meer voorkwam maar wel
vast veen van een slechte kwaliteit, zoals in fig. 6 geschetst. Door het zakken
van het gehele niveau was de waterbeheersing moeilijk geworden. Van het
gebied is een bodemkaart gemaakt (De Smet, 1959), waarop duidelijk de
ondiepe dalgronden naar voren kwamen. Op deze kaart bleek ook dat de
situatie in de jonge veenkoloniën veel gunstiger lag dan in de oude, doordat
hier over veel grotere oppervlakten onder de bouwvoor nog voldoende bolFi#. 6
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ster aanwezig was. Een oplossing voor deze problemen ligt in het diepploegen van deze ondiepe profielen. Een van de cultuurmaatschappijen heeft daar
toe een kaart gepubliceerd, waarop de diepte van de zandondergrond in samen
hang met het ontginningsprofiel staat aangegeven (Ned. Heidemij, 1963). D't
voorbeeld is met vele andere aan te vullen. Ze hebben gemeen, dat ervaringen
en verschijnselen die met de bodem te maken hebben, veel sneller in hun
omvang bekend raken en tot een oplossing komen, wanneer ze gelokaliseerd
worden op een bodemspreidingskaart.
Bodemkwaliteiten
Naast gebreken hebben bodems ook kwaliteiten. Deze komen in het geding,
wanneer deze bij uitruiling zoals in ruilverkavelingen of bij bestemmings
veranderingen tegen elkaar afgewogen moeten worden. Wanneer bij de onder
handelingen hierover alle partijen een goed inzicht hebben in de verbreiding
van de bodemeenheden, kan dit een aanvaardbare oplossing stellig bevorderen.
Van de Nebo-kaart is een bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw
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afgeleid (Vink, 1964). Hierin is op zuiver bodemkundige eigenschappen ge
poogd een interpretatie te geven wat deze voor de vruchtwisselingssystemen
betekenen. Ook op de bodemkaart schaal 1:50 000 zullen de eenheden be
oordeeld worden op hun bodemkundige beperkingen.
Het rapport bij het kaartblad 43 West (Bodemkaart van Nederland schaal
1:50 000) is daar een voorbeeld van.
Ook hier wordt de kennis van beperkte gebieden via de spreidingskaarten ge
ëxtrapoleerd naar de gehele oppervlakte die een bodemeenheid bestrijkt.
Prognose
In de toekomst zullen de spreidingskaarten van waarde zijn om een prognose
op te stellen van het effect van zeer grote gebieden omvattende cultuurtech
nische maatregelen. In het klein is dit reeds het geval bij de waterbeheersings
maatregelen. Een peilverlaging in de lage gronden brengt consequenties mee
voor het grondwaterregime in de hogere gronden. Dit verschil in reactie zal
in versterkte mate gaan optreden bij klimaatsbeïnvloeding. Een voorproef
leveren reeds de tuinbouwgronden in de warenhuizen. In het open veld zal
niet de conditionering aan de gewassen kunnen worden aangepast, maar moe
ten omgekeerd de teeltmaatregelen met de geconditioneerde klimatologische
omstandigheden in overeenstemming worden gebracht. Hier zal een inzicht
in de verbreiding van de reagerende bodemeenheden noodzakelijk zijn om
de alternatieven van de conditionering tegen elkaar af te wegen.
OVERDRACHTSMOGELIJKHEDEN BIJ HET ONDERZOEK
Extrapolatie van kennis
Onderzoekresultaten, waarin het bodemprofiel een rol speelt, gelden meestal
slechts voor de bodem waarop ze verkregen zijn. De bodemspreidingskaart
maakt het mogelijk, nu een uniforme beschrijvingstechniek (De Bakker, 1965)
aanwezig is, de resultaten exact te extrapoleren over de gehele oppervlakte
van de betreffende bodem. Een voorbeeld is de studie van Wind & Hiddingh
(1963) over plaatgronden. Uit de Nebo-kaart kan de soreiding van de plaatgronden voor het gehele land worden afgeleid. OD het blad 43 West zouden
ze in meer details op het werkblad kunnen worden geschetst.
Veel onderzoekresultaten zouden een bredere en effectieve toepassingsmoge
lijkheid hebben als bekend was op welke bodemeenheid ze waren verkregen.
Uit eigen ervaring kennen wij proefvelden waar de uitkomsten van de proef
werden vertroebeld door bodemverschillen in het proefveld.
Probleemstelling en planning
In omgekeerde richting kunnen ook de problemen uit de praktijk per bodem
eenheid aan het onderzoek worden voorgelegd. Evenals in de research in de
industrie tekent zich ook bij het landbouwkundig onderzoek een tendens van
rentabiliteitsoverweging af. Enerzijds wordt het onderzoek een steeds kost
baarder aangelegenheid wil ze de vele en diepgaande praktijkproblemen tot
een oplossing brengen. Aan de andere kant wordt door een traditioneel geLanJbuuu lunJig Tijdschrift 76—22
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groeid researchapparaat noodzakelijk onderzoek gedupliceerd. Het lijkt logisch
te veronderstellen dat hiervoor te zijner tijd een planning zal worden ont- worpen. Het projectenboek van TNO (1962) is reeds een aanbeveling op
vrijwillige basis in deze richting. Voor die problemen, waarin het bodem
profiel een belangrijke rol speelt, kan de spreidingskaart voor de onderzoekinstanties een belangrijk gegeven inhouden welk rendement van de oplossing
kan worden verwacht. Hiermee kan door de toekenning van een bepaald ge
wicht een prioriteitenreeks worden opgesteld.
Voor planologisch onderzoek is het dikwijls gewenst van grote gebieden een
inzicht te hebben enerzijds in de kwaliteit van de gronden, maar anderzijds
in de verbreiding van het voor een speciaal doel geschikt bodemprofiel. Voor
beelden zijn uitbreidingsplannen. Hier moeten de waarden van landbouw
gronden worden afgewogen tegen situering van stedebouwkundige elementen.
OVERDRACHTSMOGF.LIJKHEDEN BIJ DE VOORLICHTING

Voor zover de voorlichting in consulentschappen is georganiseerd, kunnen de
bodemspreidingskaarten een inzicht geven waar en hoeveel van de aanwezige
bodemeenheden voorkomen. Wij hebben dit op een wat grotere schaal voor
de provincie Drenthe gedaan (Van Heuveln, 1965). Hierbij blijkt op eenvou
dige wijze op welke bodemeenheid of groepen daarvan in het consulentschap
het accent ligt. Zo blijken bijv. in het consulentschap Oost-Drenthe de dal
gronden en madelanden 80 % van de oppervlakte uit te maken. In het nabij
gelegen consulentschap West-Drenthe ligt het accent op de zandgronden.
Voeren we de onderverdeling in West-Drenthe wat verder door, dan wijzen
de spreidingskaarten in het midden een groot gebied aan met middelhoge
zandgronden, terwijl in het noorden en zuiden de hogere zandgronden over
wegen, zoals uit fig. 7 blijkt.
Aan de nog meer details leverende bodemspreidingskaarten kan een over
weging worden ontleend voor de keuze van de proefvelden. Immers door de
oppervlakken van de bodemeenheden tegen elkaar af te wegen kan een be
langrijkheidsrangorde worden opgesteld.
Een tweede gebruiksmogelijkheid biedt de spreidingskaart voor het uitruilen
van ervaringen. Over bodemeenheden, die binnen een consulentschap te wei
nig voorkomen om voldoende proefveldgegevens op te leveren, kunnen via
een algemene spreidingskaart van die eenheid inlichtingen uit andere con
sulentschappen worden opgevraagd.
Voor de landelijke consulentschappen bieden de spreidingskaarten de moge
lijkheid onderzoekresultaten snel en overzichtelijk door te geven naar die
gebieden waar de bodemeenheid van het onderzoek een belangrijke opper
vlakte beslaat.
Houdt de voorlichting ook een onderwijstaak in, dan kunnen met de bodemspreidingskaart alle details van de vaak als ingewikkeld beschouwde bodemkaart behandeld worden. De onbevredigende situatie, dat een bodemkaart
eerst vereenvoudigd moet worden voor hij voor onderwijsdoeleinden geschikt
is, kan hiermee worden ondervangen. Het landschappelijke patroon kan zo1056
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Globale verspreiding van de hoge en middelhoge zandgronden in het consulentschap
West-Drenthe

doende directer en dus beter aansprekend in zijn verschillende gebruiksfacetten
worden benaderd.
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Bodemkunde in ontwikkelingslanden
P. BUKINGH,
Afd. Tropische Bodemkunde van de Landbouwhogeschool, Wagenin gen

In enkele vroegere koloniale gebieden waar goede kernen van bodemkundig
onderzoek aanwezig waren, zijn de buitenlanders vertrokken en het onderzoek
is daarna meestal meteen in een impasse geraakt. In de meeste ontwikkelings
landen is men pas de laatste decennia met bodemkundig onderzoek begonnen.
Het opgang brengen van een redelijk functionerend bodemkundig instituut
is bijzonder moeilijk. De eerste stappen die men onderneemt, liggen meestal
op het terrein van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek, dat wordt uitgevoerd
in een nieuw laboratorium, waarin enkele gedeeltelijk in het buitenland op
geleide bodemchemici werken. In sommige laboratoria wordt meestal in
efficiënt, in een traag tempo en weinig deskundig gewerkt. Het verrichten
van de analyses wordt aan het lagere personeel overgelaten, waarbij weinig
leiding wordt gegeven en waarbij onvoldoende controle wordt uitgeoefend.
De analyse-resultaten zijn daardoor weinig betrouwbaar. Voor de bemestings
adviezen zijn zij ook van weinig waarde, want een adviesbasis gebaseerd op
proefveldgegevens ontbreekt. Meestal gaat het toch om mestbehoeftige gron
den, zodat dit probleem niet veel zorgen baart.
Het bodemkundig werk in een laboratorium is voor vele bodemkundigen in
een ontwikkelingsland wel aantrekkelijk; men hoeft niet het veld in, men
kan in een keurige kamer achter een groot bureau zitten, men loopt in een
witte jas rond. Dit geeft overwicht en status. Dure, ingewikkelde apparaten
voor het doen van gespecialiseerd onderzoek met bijvoorbeeld radio-isotopen
of röntgen-stralen zijn in dergelijke laboratoria aanwezig, ofschoon ze weinig
worden gebruikt en veelal na enige tijd kapot zijn. Dergelijke apparatuur
bepaalt blijkbaar de wetenschappelijke standing van een laboratorium. Ver
schillende analyse-methoden, die voor gronden in streken met gematigde kli
maten werden ontwikkeld, worden zonder meer op allerlei grondmonsters
uit de tropen en subtropen toegepast. Al deze in westerse ogen vaak onbe
vredigende toestanden in bodemkundige instituten moeten mijns inziens wor
den verklaard uit het ontbreken van een traditie op het gebied van onder
zoek en wetenschappen.
Het bcxlemkundig onderzoek in het terrein vindt men in vele landen weinig
aantrekkelijk. Een veldbodemkundige is veel van huis, hij werkt in weer en
wind, zijn handen en kleren worden vuil, het werk is erg vermoeiend. Daar
door geniet een veldbodemkundige weinig aanzien. Als gevolg hiervan be
perkt het onderzoek zich dan vaak tot het analyseren van grondmonsters,
welke door assistenten in het terrein zijn verzameld. De punten van monstername liggen dan in een wijd vierkantsverband. Aan de studie van het bodem
profiel en van de terreinsgesteldheid wordt geen aandacht geschonken.
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Zodra de ontwikkelingslanden met de uitvoering van projecten willen gaan
beginnen en daarvoor geldelijke steun van het buitenland ontvangen, moet
de bodemkartering, de bodemclassificatie en de landclassificatie op gang wor
den gebracht. Het ontbreken van deskundigen leidt tot het aantrekken van
buitenlandse bodemkundigen via internationale organisaties of het laten uit
voeren van onderzoekingen door buitenlandse ingenieursbureaus. Het toevoe
gen van "counterparts" aan buitenlandse specialisten heeft helaas slechts
zelden goede resultaten vanwege het grote verschil in bodemkundig niveau
tussen de specialisten en hun counterparts, om maar niet te spreken van
allerlei moeilijk definieerbare sociale gevoeligheden. De resultaten van dit
soort bodemkundig werk, die soms bijzonder interessant kunnen zijn, zijn
meestal ontoegankelijk, zodat niet alleen de bodemkunde als wetenschap er
weinig aan heeft, maar ook leren de bodemkundigen in eigen land er wei
nig van.
Een zeer grote handicap voor jonge, actieve bodemkundigen uit het eigen
land is de tegenwerking die zij ondervinden van collega's en chefs, vooral
als hun werk goede of geheel nieuwe resultaten oplevert. De collega's zien
in zo'n man een concurrent bij promoties, de hogergeplaatsten met een minder
goede opleiding zien in bekwame jongeren potentiële belagers van hun positie,
soms zelfs van hun broodwinning.
In veel ontwikkelingslanden bepaalt de overheid hoeveel studenten er mogen
gaan studeren. De bekwaamsten mogen dan eerst een keus maken. Zij kie
zen een studie in de medicijnen, fysica, chemie, rechten of technische weten
schappen, terwijl de minst begaafden dikwijls aan een landbouwfaculteit te
rechtkomen. Dit overheidsbeleid is uiteraard niet bevorderlijk voor het niveau
van de wetenschappelijk gevormde landbouwkundigen. Hier komt dan nog
bij, dat degenen die gaan studeren voor een groot deel stadsjongens zijn, die
van de landbouw, de boeren en het platteland weinig weten en daarvoor ook
weinig interesse kunnen opbrengen. Men kan zich zeer wel voorstellen, dat
deze personen na hun afstuderen aan werk op laboratoria de voorkeur geven.
In een jong bodemkundig instituut of laboratorium, dat uit de aard der
zaak nog van beperkte omvang is, moet men zich met allerlei bodemkundige
vraagstukken bezighouden, vooral als het land een ambitieus landbouw-ontwikkelingsplan gaat opstellen. Men moet dan de aandacht over vele pro
jecten en vele soorten gronden verdelen, zonder tijd te hebben voor enig
fundamenteel onderzoek. De wijze waarop men het bodemkundig onderzoek
in ontwikkelingsprojecten kan aanpakken, is vaak in het geheel niet bekend,
hetgeen grotendeels een gevolg is van het feit, dat hierover nog weinig is
onderzocht en gepubliceerd. Het valt dus niet te verwonderen, dat veel onder
zoek, nog afgezien van de wetenschappelijke standaard, onvoldoende aansluit
bij de bestaande problemen. Nog een moeilijkheid, waarvoor vele bodem
kundigen in ontwikkelingslanden zijn geplaatst, is het ontbreken van goede
bibliotheken met moderne handboeken en buitenlandse vaktijdschriften. Dit
is in vele landen een gevolg van het niet beschikbaar zijn van deviezen. Voor
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de academici is dit een grote handicap. De instituten worden wel voorzien
van reclamefolders van firma's, die technische apparatuur verkopen, hetgeen
er toe leidt dat men, ook al vanwege de standing, overgaat tot aanschaf van
de meest moderne hulpmiddelen, waaraan men echter lang niet altijd de
meeste behoefte heeft.
Het bouwen van een bodemkundig instituut en het inrichten van laboratoria
is werk waarvoor vele jonge, in het buitenland opgeleide bodemkundigen
komen te staan. Zij hebben hiermee geen enkele ervaring, terwijl er tijdens
hun opleiding in het buitenland geen aandacht aan is geschonken. Is het een
wonder, dat men ook op dit gebied de meest merkwaardige zaken kan tegen
komen ?
Als men de huidige stand van het bodemkundig onderzoek in vele ontwik
kelingslanden overziet en men bedenkt welke grote problemen in deze landen
moeten worden opgelost en welke enorme bodemkundige onderzoekingen nog
moeten worden verricht, dan krijgt men een gevoel van machteloosheid. Een
buitenstaander kan gemakkelijk zeggen wat er allemaal nodig is en hoe alles
zou kunnen worden gedaan, de uitvoering is echter verre van eenvoudig. Men
moet de moed, die sommige bodemkundigen in ontwikkelingslanden hebben
om hun land te helpen en te dienen bewonderen. Dat zij slechts een klein
deel van het werk, dat gedaan zou moeten worden, kunnen realiseren is niet
hun schuld.
Ik heb me wel eens afgevraagd in hoeverre en op welke wijze Nederland
aan één of enkele landen hulp zou kunnen bieden. De volgende gedachten
kwamen daarbij op.
Nederland zou een land, waar men een bodemkarteringsdienst wil gaan op
richten, kunnen hel oen door enkele bodemkundigen, zowel academici als
middelbare, gedurende een vijftal of meer jaren (men kan elkaar afwisselen)
ter beschikking te stellen en hen met voertuigen en technische hulpmiddelen
kunnen uitrusten. Jonge bodem kundigen uit het land zelf kunnen meewerken
en worden opgeleid. Een laboratorium voor routine-onderzoek van grond
monsters en een tekenkamer kan worden ingericht. Een of enkele analysten
en tekenaars uit Nederland kunnen meegaan en het werk goed op gang
brengen.
Iets dergelijks zou ook kunnen worden gedaan voor een onderzoekslabora
torium, waarbij de gehele uitrusting wordt aangeboden en waarvoor ook ge
durende een aantal jaren een academicus met analysten uit Nederland be
schikbaar zijn.
Belangrijk lijkt mij ook een bibliotheek met moderne handboeken en be
langrijke tijdschriften aan te bieden. Wij zouden gedurende een reeks van
jaren de abonnementen moeten betalen. Er moet hierbij worden gezorgd, dat
naast een eenvoudige centrale bibliotheek ook een tiental kleine "handbiblio
theken" met enkele handboeken en een aantal abonnementen worden aan
geboden, omdat men in een groot land literatuur beschikbaar moet hebben
op verschillende plaatsen. Deze literatuurvoorziening is vooral voor landen,
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waar de ontwikkeling reeds enige decennia aan de gang is, van bijzondere
betekenis.
De opleiding of verdere ontwikkeling van personeel zal ook de aandacht
moeten hebben. In het bijzonder geldt dit voor een kern van middelbaar
personeel. Naast de opleiding, die in het land zelf kan worden gegeven, in
dien daar een groepje Nederlanders werkt, dient ook aan speciale cursussen,
die zowel in het land zelf als in Nederland kunnen worden gegeven, te wor
den gedacht.
Op het gebied van de bemesting zou men voorbeelden kunnen gaan geven
door chemisch bodemonderzoek te combineren met bemestingsproefvelden,
aangelegd op veel voorkomende gronden. Het aanbieden of tegen geredu
ceerde prijs beschikbaar stellen van kunstmest, teneinde het gebruik daarvan
te bevorderen, en het geven van vœrlichting omtrent het gebruik zou even
eens kunnen worden overwogen.
Naar mijn oordeel zou een klein land als Nederland, naast het vele werk
dat op allerlei plaatsen in de wereld door Nederlandse bodemkundigen wordt
verricht, er ook toe moeten overgaan zijn bodemkundige hulp te concentreren
op één of enkele landen, waarbij de hierboven ontwikkelde gedachten mis
schien een uitgangspunt kunnen vormen.
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—
—

jaarabonnement Landbuuu kundig Tijdschrift
jaarabonnement l^ndbouu kundig Tijdschrift tn
Netherlands Journal of Agricultural Siioni-

ƒ tO
f

De abonnementsprijs voor het 'Netherlands Journal' blijft ongewijzigd.
IX- penningmeester,
ir. F. J. A. Detheriny
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De bodemkaart van Nederland,
schaal i : 50000, in kaartbladen"
The soil map of the Netherlands, scale 1 : 50,000, in sheets
Summary see p<Jge 107J
G. G. L. STEUR.
Stichting voor BoJemkartering ISTIBOKA I, Bentiekom
1.

INLEIDING

In de komende jaren zal door de Stichting voor Bodemkartering een bodemkaart worden uitgegeven op kaartbladen volgens de indeling van de Topo
grafische Kaart van Nederland, schaal 1:50 000. Het eerste kaartblad (43
West) is inmiddels verschenen en in de komende twintig jaar zullen regel
matig 3 à 5 bladen per jaar moeten verschijnen.
Immers reeds op 24 juni 1952 werd door de toenmalige Minister van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening, dr. S. L Mansholt, opdracht gegeven
tot het samenstellen van een bodemkaart van Nederland op schaal 1 : 25 000.
Op dat tijdstip was echter de opname voor de bekende Nebo-kaart, de bodem
kaart van Nederland, 1 : 200 000, nog in volle gang. Van enige vorm van
uitvoering van de kaartbladenkartering kon dus, alleen al in verband met de
personeelsbezetting, nog geen sprake zijn.
Het is de verdienste van prof. Edelman geweest, dat hij op een moment,
dat de Nebo-kaart nog moest worden opgenomen, het hiaat reeds had gezien
tussen de kleinschalige kaarten, waarvan op dat moment nog slechts de Voor
lopige Btxlemkaart, schaal 1 : 400 000 ( 1950) bestond en de detailkaarten,
voornamelijk schaal 1 : 10 000, die door studie- en opdrachtkarteringen ter
beschikking kwamen. Een systematische kartering op middelmatige schaal
zou een dergelijk hiaat moeten opvullen.
2.

CONSEQUENTIES VAN' EEN SYSTEMATISCHE BODEMKAART

Wil er sprake zijn van een systematische bodemkaart, dan zal de legenda
uniform moeten zijn vtx)r alle bladen gedurende de gehele duur van de op
name. Dit is een noodzakelijke en tegelijkertijd gevaarlijke eis. Men moet
immers de veroudering aanvaarden, waaraan de indeling onherroepelijk onder
worpen is als gevolg van de vooruitgang van de kennis, die aan iedere weten
schap eigen is.
Het streven zal moeten zijn de systematische kartering in een zodanig tempo
te voltooien, dat de onvermijdelijke veroudering het resultaat en de toepas
baarheid zo weinig mogelijk aantast. Dit aspect is mede van invloed geweest
op de uiteindelijke beslissing omtrent de schaal ran de kaart (par. 3).
* Ter illustratie is tussen p.
bij,gevoegd.
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Voor het vaststellen van een uniforme legenda, dat is dus een over het ge
hele land gelijke determinatie en benoeming van kaartvlakken met een gelijke
bodemkundige inhoud, is het in de eerste plaats nodig, dat gelijke bodem
profielen overal op uniforme wijze kunnen worden gedetermineerd en be
noemd. Daarvoor moest een systematische indeling van alle Nederlandse
gronden worden ontwikkeld, voordat de kartering op gang kon komen.
Prof. Edelman zag de noodzaak van een dergelijke systematiek zeer goed in,
ook al lag zijn voornaamste bodemkundige belangstelling zeker niet op dit
terrein en heeft hij steeds gewaarschuwd tegen het gevaar van verstarring
van de bodemkundige wetenschap. Reeds in een vroeg stadium belastte hij
enkele van zijn medewerkers met de uitwerking Van deze bodemkundige
systematiek, die de naam draagt van bodemclassificatie. In 1956 had dit werk
een zodanige omvang aangenomen, dat een afzonderlijke afdeling Bodem
classificatie werd opgericht voor de coördinatie van de bodemclassificatie van
Nederland. In 1958 werd het werk voorlopig afgerond en voor zover het de
systematische bodemkaart betrof, definitief afgesloten. In een speciale afleve
ring van dit tijdschrift (december 1959) is het Nederlandse Systeem van
Bodemclassificatie behandeld. Sedertdien is het op onderdelen nog aangevuld,
herzien en van een nomenclatuur voorzien. De publikatie zal binnen afzien
bare tijd zijn beslag krijgen.
De bodemclassificatie vormt de basis voor de legenda van de systematische
bodemkaart; de legenda is echter geen determinatie van bodemprofielen, maar
deelt kaartvlakken systematisch in en benoemt ze. Legenda en bodemclassifi
catie zijn daardoor niet identiek. Enerzijds gaat de indeling van de legenda
verder dan de bodemclassificatie, omdat deze laatste geen of onvoldoende
detaillering geeft, bijv. over de indeling naar het moedermateriaal, het kalk
en lutumgehalte en de profielopbouw. Anderzijds gaat de legenda minder
ver, omdat sommige classificatie-eenheden, hoewel bodemkundig of systema
tisch zeer belangrijk, zich minder goed lenen voor afbeelding op de gekozen
schaal. Ten slotte moet de legenda de mogelijkheid openen bepaalde een
heden, die zo intensief zijn verweven met andere eenheden, op een bijzondere
wijze op de kaart af te beelden (zie par. 4).
3.

DE SCHAAL VAN DE BODEMKAART

Aanvankelijk werd als vaststaand aangenomen — zoals dat ook door de Mi
nister was gesteld — dat de schaal van de systematische bodemkaart 1 : 25 000
zou zijn. Het is duidelijk, dat voor het intensief bebouwde Nederland een
bodemkaart van het gehele land, schaal 1 : 10 000, ideaal zou zijn. Het is
ook zonder meer duidelijk, dat een dergelijke kartering een uitzichtloze onder
neming is, die omstreeks 100 jaar zou vergen, met alle gevolgen van dien.
De logische consequentie was de stap naar de schaal 1 : 25 000. Toen het
voorbereidende werk in de loop van 1955 enige gestalte begon te krijgen,
bleek al spoedig dat ook een kartering op deze schaal een enorme last zou
leggen op het gehele apparaat van de Stichting voor Bodemkartering en dit
Landbouuhtrtdig Tijdschrift 76—22
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vrijwel geheel in beslag zou nemen voor de tijd van 30 à 50 jaar. De be
nodigde tijd zou kunnen worden gereduceerd door een globalere bodemkaart
1 : 25 000 te maken. Veel bodemkundig belangrijke gegevens zouden dan
achterwege dienen te blijven. Daarbij bleek, dat het verschil in mate van
detaillering met een bodemkaart, schaal 1:50 000, niet zo groot was, dat
de extra tijd en mankracht nog verantwoord was.
Een commissie uit het bestuur van de Stichting voor Bodemkartering, be
staande uit de heren ir. S. Herweyer (voorzitter), dr. ir. G. de Bakker, ir. H.
A. M. C. Dibbits en prof. dr. A. J. Pannekoek in samenwerking met de staf
van het instituut, adviseerde daarom na uitvoerige studie van de te besteden
kosten, tijd en mankracht tegenover de te verkrijgen resultaten de systema
tische bodemkaart van Nederland te maken op de schaal 1 : 50 000. Deze
kan bij de beschikbare bezetting in ruim 20 jaar worden vervaardigd.
De keuze van deze schaal heeft tot gevolg, dat ongeveer 1 waarneming per
i—8 ha moet worden gedaan, afhankelijk van de gecompliceerdheid van
het b(xlem patroon.
4.

DE SOORTEN ONDERSCHEIDINGEN OP DE BODEMKAART, SCHAAL 1 : 50 000

Op de bodemkaart zijn twee soorten kaarteenheden aangegeven, nl. enkel
voudige en samengestelde. Bovendien omvat de legenda nog een aantal toe
voegingen en een indeling van de gronden naar de waterhuishouding in de
vorm van grondwatertrappen.
De enkelvoudige of zuivere kaarteenheden vormen de basis van de legenda.
Het zijn morfometrische, d.w.z. naar zichtbare of meetbare kenmerken ge
definieerde eenheden, meestal onderverdelingen van de subgroepen van het
Systeem van Btxlemclassificatie. Zij worden gebruikt voor die kaartvlakken,
welke voor ten minste 70 % van hun oppervlakte voldoen aan de omschrij
ving van de betrokken kaarteenheid. Zij zijn verenigd tot een legendasysteem,
waarvan de hoofdzaken in par. 5 zullen worden besproken. Er zijn 260 enkel
voudige kaarteenheden onderscheiden, die in ruim 150 kleuren op de bodem
kaart worden afgebeeld. Ieder kaartvlak, dat tot een bepaalde kaarteenheid
beh<x)rt, is voorzien van een symbool, dat de belangrijkste elementen van de
indeling in de vorm van een code bevat.
Samengestelde kaarteenheden zijn asstxiaties van twee tot vele enkelvoudige
kaarteenheden. Zij worden toegepast op plaatsen, waar het patroon van de
bodemgesteldheid zo ingewikkeld is, dat weergave van de afzonderlijke een
heden op de schaal 1 : 50 000 niet meer mogelijk is. Associaties van twee
enkelvoudige eenheden worden voorgesteld door strepen in de kleuren van
de samenstellende eenheden in de vlakken aan te brengen en de symbolen
te combineren. Voor asstxiaties van vele enkelvoudige kaarteenheden worden
kleuren gekozen, die zich door het gebruik van bijzondere rasters van de
overige eenheden onderscheiden. Zij krijgen aparte symbolen. De samenge
stelde kaarteenheden worden naar behoefte geformeerd. Over hun uiteinde
lijke aantal kan thans nog geen voorspelling worden gedaan.
l^itidbouu i undig Tijdschrift 76—22
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Toevoegingen staan min of meer los van het complex van kenmerken, dat
typerend is voor een bepaalde kaarteenheid. Er komen bijvoorbeeld kleidekken
voor op zeer verschillende zandgronden; dunne stuifzandlagen liggen op vele
bodemeenheden, enz. Dergelijke min of meer zelfstandige kenmerken van
boven- en ondergrond zijn als toevoegingen aangegeven. Door deze facetten
van de bodemgesteldheid niet in de kaarteenheden in te bouwen, blijft de
legenda overzichtelijker. Er worden op de bodemkaart 1 : 50 000 25 toevoe
gingen onderscheiden, die steeds door een symbool worden aangegeven. De
belangrijkste hebben bovendien een signatuur (o.a. in de vorm van bepaalde
arceringen) gekregen, waardoor zij extra worden benadrukt.
De grond uat er hut s houding is van zeer groot belang, o.a. bij de beoordeling
van de geschiktheid van de gronden voor verschillende gewassen. Hoewel er
vaak een duidelijk verband bestaat tussen bodemgesteldheid en grondwater
regime, is dit lang niet overal het geval. Mede daarom wordt de grondwater
huishouding afzonderlijk op de bodemkaart aangegeven met eigen symbolen
en zo nodig aparte grenzen. Dit gebeurt door middel van gronduatirtrappen
(Gt), gedefinieerd met behulp van de gemiddeld hoogste (GHW) en de ge
middeld laagste (GLW) grondwaterstanden (tabel 1).
Tabel 1 Indeling naar grondwatenrappc-n (Gt)
Grondwatettcap (Gt)

I

II

III

IV

Gemiddeld hixigstigrondwaterstand * (GHW)

—

—

<40

> 40

Gemiddeld laapte
grondwaterstand * (GLW)

< 50

50—80 80—120 80—120

V
<40
>120

VI
40—X0
>120

VII
> 80
>120

" In centimeters beneden maaiveld

Door splitsing in verschillende soorten onderscheidingen is gepoogd de be
langrijkste elementen van de bodemgesteldheid zo duidelijk mogelijk voor
te stellen, zonder de 'leesbaarheid' van de bodemkaart te schaden.
5.

DE LEGENDA

Na de v<x>rlopige afsluiting van de uitbouw van de bodemclassificatie zijn
in het gehele land met dit systeem als basis in 1958 en 1959 een groot aan
tal proefkarteringen in specifieke gebieden uitgevoerd. Daarbij zijn proeflegenda's op hun merites getoetst, herzien en opnieuw getoetst. Dit heeft ge
leid tot het opstellen van een definitieve legenda, die in het voorjaar van
I960 werd vastgesteld en die daarna nog slechts op ondergeschikte punten
is gewijzigd en zo nodig aangevuld. In tie loop van I960 is de definitieve
opname in de verschillende provincies geleidelijk op gang gekomen. Het
eerste kaartblad is inmiddels voltooid en verschenen. In de loop van 1965/66
zal een zevental andere bladen eveneens worden uitgegeven (fig. 1).
1066
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Fi«. 1

Iruii-lin# in k-urtblaJcn van Je B.xlcmkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000

In hc-c bestek van dit artikel is het niet msfçelijk de opbouw en de samen
stelling van de legenda in zijn geheel te bespreken. Er moet worden vol
staan met een totlichting op de hoofdindeling en de uitwerking van enkele
voorbeelden.
l-énJkuHu l HnJiç TirJ't h'i<t Tft—22
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De 260 enkelvoudige kaarteenheden, waaruit de legenda is opgebouwd, zijn
verenigd tot 12 hoofdklassen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Veengronden (gronden, die binnen 80 cm voor minstens de helft van de dikte
uit moerig - materiaal bestaan).
Moerige gronden (minerale gronden met een moerige bovengrond of met moerige
tussenlagen).
Podzolgronden (minerale gronden met een duidelijke inspoelingslaag van humus
en/of ijzer, zoals vele hoge zandgronden).
Brikgronden (minerale gronden met een inspoelingslaag van lutum3) en ijzer,
zoals vele lössgronden en hoge rivierleemgronden).
Dikke eerdgronden (gronden met een meer dan 50 cm dikke, humushoudende
bovengrond die d(x>r de mens is opgebracht, zoals vele es- of enkgronden).
Kalkhoudende zandgronden (kalkhoudende gronden met weinig uitgesproken
bodemvorming, zoals vele zeezandgronden en de kalkhoudende duinen).
Kalkloze zandgronden (als 6, maar kalkkx>s, zoals lage dekzandgronden uit het
pleistocene gebied en stuifzanden).
Niet-gerijpte minerale gronden (slappe buitendijkse schorren en kwelders).
Zeekleigronden (de gronden uit het zeekleigebied).
Rivierkleigronden (de gronden uit het jonge rivierkleigc-bied).
Oude kleigronden (o.a. gronden uit het gebied van de rivierlemen, keileemverweringsgronden en enkele oude kleigronden uit de Achterhoek en Zuid-Limburg).
Leemgronden (o.a. lössgronden zonder uitgesproken b(xlemvorming).

Deze hoofdindeling is allereerst gebaseerd op de profielontwikkeling onder
invloed van de bodemvormende processen, die in het systeem van bodem
classificatie een aantal ordes vertegenwoordigen. Zo omvat de hoofdklasse
podzolgronden (III) uit de legenda alle gronden van orde 2 uit de bodem
classificatie, met uitzondering van de podzolen met een bovengrond van veen
of venig materiaal. De brikgronden (IV) uit de legenda zijn identiek met
de orde brikgronden uit de bodemclassificatie. De dikke eerdgronden (V)
zijn een deel van orde 4 (de eerdgronden).
Daarnaast is de legenda ingedeeld naar de aard van het mœdermateriaal.
Hoofdklasse I (de veengronden) is weer identiek met de veenorde uit de
bodemclassificatie. De hoofdklassen VI tot en met XII behoren alle tot orde 4
(eerdgronden) en 5 (vaaggronden) van de bodemclassificatie. Deze indeling
naar het moedermateriaal, die in de bodemclassificatie niet is gemaakt4, is
mede ingevoerd om de belangrijkste landschappelijke elementen tot uiting
te doen komen. Daardoor sluit de hoofdindeling van deze kaart duidelijk aan
bij de oudere bodemkaarten van het gehele land. Deze bodemkaart geeft al
De gebruikte, nituwe terminologie is grotendeels ontleend aan veldnamen en andere
toponymen, die door hun betekenis of de plaats waar zij voorkomen een zeker verband
hebben met de benoemde eenheid. In dit artikel kan hierop niet worden ingegaan.
Deze term wordt gebruikt voor de organische-stofklassen veen -f- venig.
3
Materiaal < 2 micron.
4
Een uitzondering vormt het extreme moedermateriaal veen, dat ook in de bodemclassi
ficatie de positie van een onderscheiding op het hoogste niveau inneemt (orde I).
1
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dus een duidelijk beeld van de natuurlijke landschappen, een beeld dat klas
siek is geworden sedert de uitgave van de eerste bodemkaart van ons land
in I860, die door dr. W. C. H. Staring werd vervaardigd.
De eerste onderverdeling, die in de legenda van de hoofdklassen VI—XII
wordt gemaakt, staat weer in direct verband met de bodemclassificatie. In ieder
van deze hoofdklassen wordt namelijk onderscheid gemaakt in eerdgronden
en vaaggronden, respectievelijk de orde 4 en 5 uit het Nederlandse systeem
van bodemclassificatie.
Een bijzondere positie neemt de hoofdklasse II, de moerige gronden, in. Deze
is om praktische redenen tot stand gekomen. In de eerste plaats zijn daar
door alle gronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlagen, die
veelvuldig naast en door elkaar voorkomen, bijeen gehouden. Voorts is be
reikt, dat een splitsing van venige rivierkleigronden en venige zeekleigronden
niet behoeft te worden gemaakt. Het is gebleken, dat dit in de overgangs
gebieden toch al bezwaarlijk te duiden verschil bij de venige kleigronden
op grote moeilijkheden stuit, terwijl deze gronden juist in het overgangs
gebied tussen zeeklei en rivierklei een grote oppervlakte beslaan.
De nadere onderverdeling van de legenda wordt slechts geïllustreerd met
enkele voorbeelden uit de podzolgronden en de zeekleigronden.
Hoofdklasse III, de podzolgronden, bestaat uit gronden met een inspoelingslaag van humus en/of ijzer, die aan bepaalde eisen van ontwikkeling en dikte
voldoet. Zwak ontwikkelde podzolen en podzolen, die zo ondiep zijn, dat de
belangrijkste kenmerken bij grondbewerking verloren gaan, worden dus niet
tot podzolgronden gerekend. Evenmin behoren tot deze hoofdklasse podzolen
met een dik klei- of zanddek of met een dikke laag opgebrachte grond (oude
bouwlanden). De moerige podzolen zijn in de hoofdklasse II ondergebracht.
De onderverdeling berust in de eerste plaats op de aard van de inspoelingshorizont. Bestaat het organische deel daarvan uit humus, voornamelijk in
moder-\orm (Jongerius, 1957), dan zijn het moderpodzolgronden (ook wel
bekend onder de namen bruine bosgrond, humusijzerpodzol, brown-podzolic
soil). In humuspodzolgronden bestaat de B-horizont uit disperse humus, al
dan niet met ijzer. In het verleden zijn ze ook wel als heidegronden of
(heide) podzolen aangeduid.
De humuspodzolgronden worden nader onderverdeeld naar de hydrologische
omstandigheden, waaronder zij zijn ontstaan. Deze hebben een duidelijk
stempel gedrukt op de profielontwikkeling, met name op die van de B-hori
zont. De onder droge omstandigheden gevormde podzolen hebben meestal
een duidelijk herkenbare uitspoelingslaag (A2) en een geprononceerde, dik
wijls vrij scherp begrensde B-horizont. Het criterium, waarop deze xeropodzolgronden worden onderscheiden van de onder vochtiger omstandigheden
ontstane hydropodzol gronden. is echter het voorkomen van ijzerhuidjes op
de zandkorrels direct onder de B-horizont. Deze ontbreken bij de hydropodzolgronden. Over de actuele waterhuishouding zegt deze indeling slechts
in zoverre iets, dat de xeropodzolgronden ook thans altijd droge gronden
handbauu kundig Tijdu krijt 76—22
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zijn; de hydropodzolgronden kunnen, ondanks hun hydromorfe kenmerken,
in hun huidige ligging zowel droog als nat zijn.
Op het volgende niveau worden alle podzolgronden onderverdeeld naar de
dikte van de humushoudende bovengrond (Al). Op dit niveau, dat overeen
komt met het subgroepsniveau van de bodemclassificatie, wordt ook de boofdroepnaam aan de kaarteenheden gegeven. Bij de hydropodzolgronden ontstaat
zo een indeling in veldpodzolgronden (met een dunne Al) en laarpodzolgronden (met een 30—50 cm dikke Al).
Alle podzolgronden worden ten slotte nog ingedeeld naar de grofheid van
het zand in fijnzandige (met een M50'' tussen 50 en 210 micron) en grofzandige (met een M50 > 210 micron). De fijnzandige gronden worden nog
onderscheiden naar het leemgehalte {% < 50 micron) in Icemarme en zuak
lemïge (< 17,5 % leem) en sterk lemige (> 17,5 % leem). De in deze
alinea genoemde indelingen leiden tot de vorming van de kaarteenheden.
Tabel 2 geeft nog een overzicht van de besproken indeling.
Tabel 2 Voorbeeld van de indeling van de podzolgronden

M0DERP0DZ0LGR0NDEN «'

Hoofdklasse IX, de zeekleigronden, omvat slechts die gronden uit het zee
kleigebied, die binnen 80 cm voor meer dan de helft uit klei (> H % lutum)
bestaan en die een niet-gerijpte, slappe ondergrond kunnen hebben. Het zijn
dus hoofdzakelijk de bedijkte gronden.
De hoofdklasse wordt onderverdeeld in eerdgronden met een zeer donker ge
kleurde, humushoudende bovengrond (bijv. meermolmdekken op oude zee
klei) en in v.utggronden met een meer 'normale' bovengrond, zoals vrijwel
alle gronden uit de jonge polders.
De vaaggronden worden verder ingedeeld naar de aard van de ondergrond
en het voorkomen van hydromorfe kenmerken. Op dit niveau wordt ook weer
5
Mediaan van de zandfractie: die korrelgrootte waarboven en waarbeneden de helft van
de totale gewichtshoeveelheid van de fracties 50—2000 micron ligt.
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de hoofdroepnaam gegeven. Aldus worden onderscheiden drechtvaaggronden
(op veen), nesvaaggronden (met een slappe ondergrond), poldervaaggronden
(o.a. met roest- en reductievlekken binnen 50 cm) en ooivaaggronden (zonder
roest- en reductievlekken binnen 50 cm).
Bij de zeekleigronden worden de poldervaaggronden (die bijv. ook in de
rivierklei worden onderscheiden) nader onderverdeeld naar.de aard van de
klei en het kalkgehalte in knip (klei met ongunstige eigenschappen, knippig
(idem, maar minder uitgesproken), normaal kalkarm en normaal kalkrijk.
Alle poldervaaggronden hebben ten slotte een indeling naar de verticale
profielopbouw (het profielverloop) en de bouwvoorzuuuirte. De profielverlopen kunnen globaal omschreven worden als een indeling naar het voor
komen van veen, zand, een kalkarme, zware tussenlaag, een kalkarme, zware
ondergrond en de homogene en aflopende profielen. De bouwvoorzwaarte is
ingedeeld in een aantal conventionele klassen naar het lutumgehalte (% < 2
micron). Tabel 3 geeft een schematisch beeld van deze zich vertakkende in
deling. De in de tabellen 2 en 3 voorgestelde laagste categorieën vertegen
woordigen de eenheden van de bodemkaart. Zij worden met de aangegeven
codes en met kleuren op de kaart afgebeeld.
Tabel 3 V<x>rbceld van de indeling van de zeekleigronden
"<
1 EERDGRONDEN <

drechtvaag- ^
gronden

nesvaag•
gronden
knip «*"

2 VAAGGR0N0EN<
poldervaog'gronden

-knippig
-normooi kalkarm«'^"
' normaa l kalkrijk

_ooivaag"gronden

2 <"

3/4 <
verloop X 7 iWoarte
bovengrond

Mn15 A ' )
Mn 25A 1 )
Mn3SA')
MntSA')

' ) symbool op de bodemkaart
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onderverdeling in dit voorbeeld niet nader uitgewerkt

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN DE KAART

Prof. Edelman heeft steeds de toepassingen van de bodem kartering als een
van de belangrijkste aspecten van het werk gezien. Ook voor deze kaart
hebben de opdrachtgevers zich afgevraagd, welke de gebruiksmogelijkheden
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zijn, al is in het verleden gebleken dat de mogelijkheden dikwijls veel gro
ter waren en op andere terreinen lagen dan de vervaardigers zich hadden
voorgesteld.
Er zullen in Nederland vele groeperingen zijn, die als potentiële gebruikers
van de bodemkaart 1:50 000 mogen worden gezien. Dit zijn o.a. geologen,
fysisch- en historisch-geografen, vegetatiekundigen, militairen, voorlichters
van de landbouw in brede zin, leraren in bodemkunde en aardrijkskunde,
cultuurtechnici en planologen.
Enkele facetten van de toepassingsmogelijkheden kunnen uit de reeds be
staande ervaringen worden toegelicht. Het is gebleken, dat voor grote waterbeheersingsplannen een txxlemkaart, schaal 1:50 000, in het algemeen vol
doende inlichtingen geeft over de bodemgesteldheid. De kartering van het
Waterschap Salland, die iets globaler is uitgevoerd dan de kaartbladenkartering, heeft dit aangetoond.
De vrij exacte omschrijving van de kaarteenheden heeft voor cultuurtechnici
het voordeel, dat zij kunnen vaststellen:
a. welke gegevens er zijn en wat zij inhouden
b. welke gegevens in een bepaald gebied, bijv. een ruilverkaveling in voorbereiding,
nodig zijn voor de meer gedetailleerde plannen
c. in welke gebieden van het betrokken blok deze gegevens moeten worden verzameld
en waar men kan volstaan met beschikbare inlichtingen van de 1 : 50 000-kaart.

Dit schept enerzijds de mogelijkheid tot een betere omschrijving van be
paalde opdrachten, anderzijds zal het kostenbesparend kunnen werken door
beperking van de oppervlakte, waarvan gedetailleerder gegevens nodig zijn.
Het beschikbaar zijn van een systematische bodemkaart heeft bovendien het
voordeel, dat men zich bij de voorbereiding van cultuurtechnische werkzaam
heden een globaal, dcxh goed omschreven beeld kan vormen van de bodem
gesteldheid.
Een andere toepassing vormt de geschiktheidsbeoordeling in verband met de
planologie. Reeds enige malen zijn ten behoeve van streekplannen globale
bodcmgeschiktheidskaarten vervaardigd, o.a. op een schaal 1 : 50 000. Dezeberusten echter op een veel minder gedetailleerde bodemkundige basis dan
de nieuwe bodemkaart zal verschaffen.
Het ligt in de bedoeling bij alle kaartbladen een geschiktheidsbe<x)rdeling
te geven voor akker- en weidebouw. In vœrkomende gevallen zal het in
overleg met de Stichting voor Bodemkartering steeds mogelijk zijn ook anders
gerichte geschiktheidsbeoordelingen of interpretaties voor andere doeleinden
te ontwerpen. Mede met het oog daarop wordt, behalve een in kleurendruk
uitgevoerde bodemkaart, ook een ongekleurd u t rkbLiJ uitgegeven
Daarop
zijn alle gegevens, zoals bodemgrenzen en codes, van de bodemkaart opge
nomen. Iedere gebruiker is daardoor in staat juist die facetten van de btxJemVerkoop en distributie van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, worden
verzorgd door het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (PUIXXj,
Gen. Foulkesweg la, Wapeningen.
6
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gesteldheid te doen spreken, welke voor zijn bijzondere doelstelling van
belang zijn.
Door deze wijze van presentatie hoopt de Stichting voor Bodemkartering te
bereiken, dat de nieuwe bodemkaart op vele gebieden van onderzoek, voor
lichting, uitvoering en onderwijs een nuttig hulpmiddel zal kunnen zijn.
SUMMARY
The soil map of the Netherlands, seule 1 : 50.000, hi sheets
One of the main tasks of the Soil Survey Institute is to prepare a systematic soil map of
the Netherlands on a scale 1 : 50,000. The first sheet has been published in 1964 and in
the next 20 years every year 3 to 5 sheets will be issued.
A systematic survey requires a uniform legend for the whole map. This legend is based
on the Netherlands system of Soil Classification, a genetic system on a morphometric
basis. Though a larger scale would be preferable, cn'y a soil map scale 1 : 50,000 can be
finished within a reasonable time.
On the map 260 single soil units, 25 additions and an unknown number of associations
will be distinguished in about 150 different colours. Hydrological conditions are indicated
separately on the map. The main divisions of the legend are based on soil genesis and
parent material. Subdivisions are made according to the thickness of the Al, the texture
of sand and day, the calcium-carbonate content and the kind of stratification in alluvial
soils.
A soil suitability classification for arable land and grassland is attached. It is also possible
to design classifications for other specific purposes. For this kind of work a black print
of the soil map is made available.
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Het structuurprofiel
A. JONGERWS,
Stichting voor BoJ cm tari crin g ISTIBOKA i, Bcnnckom

1. INLEIDING
Reeds zolang de bodemkunde bestaat, heeft men veel aandacht besteed aan
de structuur van de grond. Die — doorgaans fysische — onderzoekingen wer
den en worden nog steeds vrijwel alle op het laboratorium verricht. Daaren
tegen hebben er slechts zeer weinig morfologische veldstudies plaatsgevonden.
De hieruit ontwikkelde morfologische structuurclassificaties zijn daarenboven
doorgaans summier van opzet. Toen dan ook de bodemkartering in Neder
land op gang kwam, bleek het onmogelijk met de toen bestaande structuur
indelingen de bodemprofielen voldoende te karakteriseren en te differentiëren.
Op initiatief van prof. dr. C. H. Edelman werd daarom een morfologische
structuurclassificatie ontwikkeld, die niet alleen veel gedetailleerder is dan de
buitenlandse systemen, maar ook verschillende nieuwe indelingscriteria bevat
(Jongerius, 1957). Bij de ontwikkeling van dit systeem is uitgegaan van de
gedachte, dat de te onderscheiden morfologische eenheden zoveel mogelijk
pedogenetische en landbouwkundige informatie moesten geven. Dit is in zo
verre gelukt, dat — in tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt (Huls
hof c.s., I960) — de ontstaanswijze van de eenheden vrij goed bekend is,
terwijl tevens een globale rangorde van afnemende 'kwaliteit' is aan te geven.
Wat dit laatste betreft : het morfologisch onderzoek van de structuur kan
evenmin als het fysisch onderzoek een antwoord geven op de vraag of deactuele structuurtoestand al of niet gunstig is voor de ontwikkeling en op
brengst van een gewas. Wat het ene jaar goed is kan het volgende jaar vrij
slecht zijn. Echter is het mogelijk uit de morfologische kenmerken conclusies
te trekken over de dynamiek van de bodemstructuur, die van belang zijn voor
de beoordeling van de landbouwkundige mogelijkheden van de grond.
Nu is het echter zo, dat een profiel d(x>rgaans meerdere structuurhorizonten
bevat. Het ligt voor de hand dat men het structuurmorfologisch onderzoek
moet uitvoeren aan deze totaliteit. Deze, dus de verticale opeenvolging van
structuurvormen, is door Hulshof c.s. (I960) structuurprofiel gen(x*md, welke
term door Edelman c.s. (1963) is overgenomen. De eerste gnx-p onderzoe
kers gebruikte deze conceptie bij de bestudering van de relatie tussen de beworteling van appelbomen en de bodemstructuur, de tweede bij bodem gene
tisch onderzoek van stroomruggronden. Ook bij de Stichting v(x>r Bodemkar
tering wordt reeds meerdere jaren in steeds toenemende mate onderzoek ver
richt aan de structuurprofielen. Ons doel is het opsporen van nieuwe classi
ficatie-criteria voor de verdere uitbouw van de 1 : 10 000 kaartlegenda en het
verzamelen van aanvullende gegevens voor de 1 : 50 000 kaartbladenkartering die, waar dit nodig is, voor incidentele correcties van de 1 : 50 000 kaart
legenda kunnen worden gebruikt. Gezien het feit dat de structuurprofielen
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eerst in de lagere classificatie-niveaus als indelingscriteria zullen worden toe
gepast, ligt het voor de hand dat het onderzoek zich hoofdzakelijk richt op
het inbrengen van gegevens voor landbouwkundig belangrijke differentiaties.
Waarschijnlijk zullen deze hoofdzakelijk liggen op het gebied van de hydro
logie boven het grondwaterniveau en van de invloed van de mechanisatie
op de grond.
2. VOORBEELDEN VAN STRUCTUURPROFIELEN EN VAN HUN BETEKENIS
De structuurprofielen zijn te verdelen in twee hoofdgroepen, namelijk struc
tuurprofielen onder grasland en die onder akker- en tuinbouw. Tussen deze
groepen bestaat een essentieel verschil. In de structuurprofielen onder oud
grasland blijft de morfologie van de structuur door de jaren heen gelijk, of
er treden slechts zeer geleidelijke veranderingen in op. De profielen van de
tweede hoofdgroep daarentegen zijn gekenmerkt door grote fluctuaties in de
morfologie van de bovengrond tengevolge van verschillende factoren, zoals
de grondbewerking, het gebruik van zwaar materieel en het weer.
Aan de hand van enkele voorbeelden wordt een indruk gegeven van de moge
lijkheden die deze vorm van structuuronderzoek biedt.
2.1. Structuurpro fielen onder grasland
a. Ten oosten van Hauwert (Vier Noorder Koggen, N.H.) ligt een laag ge
bied, dat is opgebouwd uit Westfriese afzettingen die gedeeltelijk zijn bedekt
door een dunne laag kiekklei (zie voor een nadere beschrijving van deze
afzettingen o.m.: Du Burck & Ente, 1954 en Ente, 1963). In die sedimenten
hebben zich woudeerdgronden 1 en leekeerdgronden ontwikkeld, die over het
algemeen van het kalkarme type zijn. In beide kaarteenheden komen de vier
structuurprofieien voor, die zijn afgebeeld in fig. 1. Voor de verklaring van
de schematische weergave van de structuurtypen in deze en de volgende figu
ren 2ij verwezen naar de legenda.
Duidelijk is in de figuur te zien, dat de structuurgraad — d.w.z. de mate van
ontwikkeling van de structuurelementen (Jongerius, 1957) — van profiel A
naar profiel D toeneemt, terwijl de prismatische elementen van A naar D
kleiner worden. Door ervaring weten wij dat dit betekent dat het profiel A
vrij nat is, het profiel D relatief droog, terwijl B en C intermediaire posities
innemen respectievelijk naar de natte en de droge kant. Dat de hier op grond
van morfologische structuurkenmerken vastgestelde hydrologische verschillen
inderdaad bestaan, werd bevestigd door de resultaten van een herhaalde op
name van de graslandvegetatie.
' De termen woud- en k-ekeerd.iirond, alsmede waardveeniïrond (zie verder) zijn ontleend
aan de nieuwe Nederlandse bmlemclassificatie. Men verstaat er onder :
W'uudccrdgrond : kleigrond met een duidelijke, dikke (30—50 cm) A 1 en grondwaterverschijnselen binnen 50 cm - maaiveld.
LcrketrJf.ronJ : kleigrond met een duidelijke, dunne (15—30 cm) A 1 en grondwater
verschijnselen binnen 50 cm - maaiveld.
W"uardve^grond : veengrond met een kleidek dunner dan 40 cm, zonder A 1 of met een
A 1 dunner dan 15 cm.
Landb<iuu kundig Tijdschrift 76—22
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Nu is het terrein niet vlak: er komen hoogteverschillen tot ca. 1 m voor.
In overeenstemming met wat men op grond van het bovenstaande zou ver
wachten komt profiel A in de depressies voor, D in de hoogste terreingedeel
ten. Echter blijkt ook C in de laagtes te liggen, B daarentegen in de hogere
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terreingedeelten. Volgens de bij de kartering gebruikte grondwatertrappenindeling hebben de profielen A en C dan ook grondwatertrap II, d.w.z. een
glw (gemiddelde laagste grondwaterstanden) tussen 50 en 80 cm beneden
maaiveld, de profielen B en D de grondwatertrap III, soms zelfs V, d.w.z.
een ghw (gemiddelde hoogste grondwaterstanden) < 40 cm beneden maai
veld en een glw tussen 80 en 120 cm respectievelijk > 120 cm beneden
maaiveld. Uitsluitend afgaande op de grondwaterstanden, zou verwacht wor
den dat profiel C nat is en profiel B droger.
Dat de situatie in werkelijkheid eerder omgekeerd is, vindt zijn verklaring
in het volgende. In structuurprofiel C komt tussen 20 en 30 cm diepte een
sterk storende laag voor. Het is de zeer zware, sterk venige A-horizont van
de Westfriese Il-afzetting. Deze laag kan in de zomer sterk fragmenteren,
waardoor de capillaire wateraanvoer, zelfs indien het grondwater vrij hoog
staat, wordt verstoord. In type B daarentegen is de A-hozizont van de Westfriese II veel minder extreem ontwikkeld, terwijl daaronder — in tegenstel
ling tot type C — een humusarme kleilaag en de A-horizont van de Westfriese I-afzetting liggen. Deze lagen zijn samen niet meer dan 10 à 12 cm dik,
d(xh ze zijn voor de hydrologie van het profiel uitermate belangrijk, daar
ze in de droge tijd slechts zeer geleidelijk uitdrogen en weinig of niet frag
menteren. We menen hieruit te mogen afleiden dat, ook al zakt het grond
water in de zomer vrij diep weg, de capillaire wateraanvoer niet in ernstige
mate verstoord wordt.
Het bovenstaande illustreert zeer goed hoe het onderzoek van het structuur
profiel kan bijdragen tot een verdieping van de kennis van de betreffende
kaarteenheden en hoe het tevens de weg wijst naar een nadere differentiatie
op een lager classificatie-niveau. Immers, de in B en C optredende lagen zijn
te dun en in het geval van type C ook niet zwaar genoeg, om op het niveau
van de 1:50 000-kaartlegenda als differentiatiecriterium te kunnen dienen.
Bovendien is het de vraag of deze eigenschappen op deze kaartschaal karteer
baar zijn. Voor een 1 : 10 000-kaart ligt dit natuurlijk geheel anders. Dit te
meer, daar ook eerst op dit niveau de waterhuishouding van het profiel boven
het grondwaterniveau in de legenda zal worden opgenomen (de grondwatertrappen-indeling van de 1:50 000-kaarten heeft slechts betrekking op de
diepte van het grondwarerniveau), en de afwijkende lagen kennelijk een grote
invloed hebben op die waterhuishouding in deze gronden.
b. Het centrum van de Alblasserwaard bestaat overwegend uit venige en
humusrijke klei-op-veengronden. Deze worden in de nieuwe bodemclassificatie
waard veengronden genoemd. Vier daarin veelvuldig voorkomende structuur
profielen zijn afgebeeld in fig. 2. De profielen 2 A en 2 B hebben een topo
grafisch hogere ligging en een humusrijk kleidek, 2 C en 2 D liggen lager
en hebben een venig kleidek. 2 A, 2 C en 2 D behoren tot een zelfde eenheid
van de 1 : 50 000-kaartlegenda (ondergrond van bosveen), 2 B heeft een
ondergrond van niet-gerijpte klei. Alle profielen hebben de grondwatertrap II.
Het zal uit de figuur duidelijk zijn, dat er aanzienlijke struauurverschillen
tussen de vier profielen bestaan. Ten dele zijn die veroorzaakt door de verLandbuuu.tundig Tijdschrift 76—22
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schillen in organische-stofgehalte in het kleidek. Is dat hoog, dan overheersen
doorgaans afgerond-blokkige structuurvormen; is het (relatief) laag, dan tre
den de blokkige vormen op. Dit laatste is in de profielen A en B het geval.
Ook het feit dat A en B in de bovengrond beter ontwikkelde structuurvormen
hebben (hogere structuurgraden) dan C en D, is gedeeltelijk te verklaren uit
de verschillen in organische-stofgehalte.
De verklaring van de onderlinge verschillen tussen A en B en tussen C en
D is echter te zoeken in de hydrologie van de profielen. Uit de structuurmorfologie van A en C blijkt namelijk dat ze 'droog' zijn, B en D daaren
tegen 'nat' (de woorden 'droog' en 'nat' zijn hier niet in absolute zin ge
bruikt; het onderzoek naar de hydrologische rangorde van de structuurprofielen in het centrum van de Alblasserwaard is nog gaande); immers, A heeft
aanzienlijk hogere structuurgraden dan B, en hetzelfde geldt voor C, respec
tievelijk D. Ogenschijnlijk is deze uitspraak voor zover het profiel D betreft
niet correct. Daar toch komen in de bovengrond brede scheuren voor, en in
de laag daaronder structuurelementen die een zeer hoge structuurgraad heb
ben. Op deze kwestie komen wij nader terug.
Dat profiel A 'droogte'-kenmerken heeft, behoeft niet te verbazen. Het bosveen begint op ca. 35 cm beneden maaiveld, en de ghw is ca. 45 cm beneden
maaiveld, de glw is ca. 55 cm diep. Dus ligt het grondwaterniveau vrijwel
het gehele jaar in het veen, zij het slechts betrekkelijk dicht onder de kleimantel. Kennelijk is echter de capillaire wateraanvoer door het veen niet toe
reikend om de sterke fragmentatie in de klei te voorkomen. In profiel B is
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de situatie geheel anders: ghw is ca. 25 cm beneden maaiveld, glw ca. 50 cm.
Het grondwater staat ongeveer de helft van het jaar hoog, de andere helft
laag. Dit betekent, daar het kleidek 25 à 30 cm dik is, dat het grondwater
gedurende een groot deel van het jaar in rechtstreeks contact met de boven
grond staat. Daar bovendien de laag van 30—70 cm uit kleiig bosveen be
staat, zal ook gedurende de perioden van lage waterstand de 'opdrachtigheid'
groter zijn dan in profiel A.
Profiel C heeft een ghw van ca. 40 cm, de glw is ca. 55 cm. Het grondwater
staat ca. 7 maanden hoog. Het zuivere bosveen begint op ca. 30 cm beneden
maaiveld. De situatie komt dus sterk overeen met die van profiel A. Profiel
D echter heeft een ghw van ca. 17 cm, de glw is ca. 40 cm. Niet minder
dan acht maanden van het jaar staat het water hoog. Het zuivere bosveen
ligt op ca. 30 cm beneden maaiveld. Het grondwater staat dus een zeer groot
deel van het jaar in het kleidek. Dit is in goede overeenstemming met de
structuurmorfologische kenmerken van 'natheid' (zeer lage structuurgraad tot
'structuurloos') in de bovengrond. Het is zeer opmerkelijk dat deze kenmerken
zo duidelijk aanwezig zijn, niettegenstaande het feit dat het grondwaterniveau
gedurende ongeveer vier maanden per jaar gemiddeld 10 cm onder het klei
dek staat. Dit zou er op kunnen wijzen, dat de kritieke grens van de glw —
althans voor de venige kleidekken — tussen 10 en 20 cm diepte in het bos
veen ligt. Dat in profiel D aan de onderzijde van het kleidek een brokkellaag voorkomt, bestaande uit afgerond-blokkige elementen met een zeer hoge
structuurgraad, is niet in strijd met het voorgaande. Juist in zeer natte, laag
gelegen klei-op-veengronden ziet men soortgelijke verschijnselen zeer vaak.
De onderzijde van het kleidek heeft doorgaans zeer lang in een halfgerijpte
toestand verkeerd. Eén abnormaal lage stand van het grondwater of betrekke
lijk kleine verbeteringen in de ontwatering zijn dikwijls reeds voldoende om
in zulk materiaal een irreversibele krimp te doen optreden. Waarschijnlijk
zijn ook de brede scheuren in het bovenste gedeelte van het kleidek en de
platerige structuren in de profielen B en C op deze wijze ontstaan.
Het besprokene is een goed voorbeeld van het voorkomen van belangrijke
structuurmorfologische verschillen binnen één grondwatertrap in één kaart
eenheid, welke niet primair het gevolg zijn van de waterhuishouding boven
het grondwaterniveau doch van variaties binnen de grondwatertrap. Het is
meer dan waarschijnlijk dat de verschillen tussen de behandelde structuurpro
fielen ook in landbouwkundig opzicht vrij groot zijn. Dit zal echter eerst
definitief kunnen blijken uit de verdere resultaten van een gemeenschappelijk
onderzoek dat momenteel door verscheidene afdelingen van de Stichting voor
Bodem kartering (landclassificade, hydrologie, micromorfologie) in het cen
trum van de Alblasserwaard wordt verricht. Zeker is in ieder geval dat, moch
ten deze strucruurprofielen als indelingscriterium op een lager classificatie
niveau worden gebruikt, het zeer wel mogelijk zal zijn ze te 'vertalen' in
karteerbare kenmerken.
c. Een derde voorbeeld van structuurprofielen onder oud grasland is gegeven
in fig. 4 (profielen A-C). Ze zijn ontwikkeld in woudeerdgronden die gelegen
Landbouu kundig Tijdschrift 76—22
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zijn op de flank van de grote kreekrug ten oosten van Wognum. De pro
fielen vormen een textuur-reeks. Profiel A bevat tot 25 cm diepte ca. 23 %
lutum, van 25—50 cm ca. 35 %, dieper dan 50 cm wordt de grond geleide
lijk lichter. Profiel B bevat tot 30 cm diepte ca. 15 % lutum; dieper dan
30 cm neemt het lutumgehalte langzaam af. Het percentage lutum in pro
fiel C is over de gehele diepte nagenoeg constant, namelijk ca. 12. In fig. 4
is duidelijk zichtbaar, dat de ontwikkeling van de structuur in de prisma
horizont van A naar C zwakker wordt. Vooral blijkt dit uit de structuurgra
den van de afgerond-blokkige elementjes. De opvallend lage structuurgraad
in de bovengrond van profiel A is toe te schrijven aan vertrapping door vee.
2.2. Structuur proƒiel e n onder tikker- en tuinbouw
a. De profielen die zijn afgebeeld in fig. 3, kan men vinden onder akker
en tuinbouw in de reeds eerder genoemde woud- en leekeerdgronden oostelijk
van Hauwert. Gemakshalve zullen we ze structuurprofielen noemen, doch ze
zijn dit niet in de strikte zin des woords. Immers, zoals reeds eerder werd ge
steld, zijn de structuurprofielen onder akker- en tuinbouw gekenmerkt door
het feit, dat de morfologie van de structuur in de bewerkte laag voortdurend
verandert. Deze dynamiek kan groot of klein zijn, maar ze is er altijd. De
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beschrijving van de morfologie van de structuur in de bewerkte laag is dus
slechts een moment-opname, een schakel in een keten van beelden. Om een
structuurprofiel in cultuurland goed te karakteriseren, moet men de verschil
lende schakels kennen en in het bijzonder de eerste en de laatste. De afge
beelde profielen zijn enige van zulke schakels.
Alle vier profielen zijn eind juni 1962 beschreven en ze liggen zeer dicht
bij elkaar: B, C en D zelfs op één perceel. Ze zijn dus volkomen vergelijk
baar. De profielen A en B hebben een zelfde opbouw : in beide komen tussen
20 en 30 cm diepte zwaardere lagen voor met een uitgesproken fragmentatiestructuur. Echter bestaat er een aanzienlijk verschil in de structuur van de
bouwvoor tussen beide profielen: in A komen vrij hoge structuurgraden voor
en de grond is kluiterig, in B daarentegen is de bouwvoor grotendeels nage
noeg 'structuurloos'. A en B zijn dan ook te beschouwen als een relatief
'gunstige' respectievelijk 'ongunstige' exponent van een zelfde structuurprofiel.
Dat er zulke grote structuurverschillen in deze grond kunnen optreden, is het
gevolg van de slechts vrij matige structuurstabiliteit in de bovengrond en van
het voorkomen van de zwaardere lagen in het profiel. De woud- en leekeerdgronden in dit gebied zijn gekenmerkt door een uitgesproken anmoor-humusvorm (Jongerius, 1961). Deze is reeds lang geleden ontstaan, toen het gebied
nog uit moerassen bestond. Die anmoor-humus blijkt slechts weinig stabiliteit
aan de grond te geven. Onder grasland valt dit niet erg op: de vegetatie
vormt een afdoende bescherming tegen de structuurvernietigende werking van
de regen, en er is tevens een hoeveelheid de structuur stabiliserende humus
aanwezig die uit de afgestorven grasbladeren en -wortels is gevormd. Ploegt
men de grasmat om, dan verdwijnt de stabiliserende humus snel doch de
anmoor-humus blijft. Aan het oppervlak kan nu een duidelijk structuurverval
optreden (schifting van de grond, korstvorming). Een nog ernstiger vorm van
structuurverval zien we echter, indien in de bouwvoor wateroverlast heerst:
de grond zakt dan als het ware als een pudding in elkaar. In de profielen A
en B kunnen de zwaardere lagen onder de bouwvoor in de herfst en winter
zo dicht zwellen, dat ze de verticale waterafvoer sterk vertragen. Het ge
schetste structuurverval zal dan dus optreden. In welke mate de structuur hier
door verdicht zal worden, is afhankelijk van de duur van de wateroverlast
en van de uiteangstoestand van de structuur. De eerste factor is voor de pro
fielen A en B nagenoeg gelijk, de tweede daarentegen geheel verschillend.
De bovengrond van profiel A is onder droge omstandigheden in de herfst van
1961 geploegd en gefreesd, waarna er tulpen werden geplant. De bovengrond
van profiel B is geploegd in het voorjaar van 1961, waarna op deze grond
boren zijn verbouwd. Na de oogst werd de grond niet bewerkt; eerst in mei
1962 werden, om een zaaibed voor kroten te krijgen, de bovenste centimeters
ireschraapt (kluitige structuur bovenin profiel B). In de bouwvoor van pro
fiel B heeft in de lente en zomer van 1961 een geleidelijke verdichting van
de structuur plaatsgevonden. Die bouwvoor is dus in een reeds vrij sterk ver
dichte toestand de winter ingegaan, in tegenstelling tot die van profiel A.
Door de natte herfst en de natte dooi in de nawinter waren de omstandigLandbnuu kundig TijJxMf 1 76—22
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heden voor structuurverval zeer gunstig. Uiteraard heeft dit vooral in profiel
B ernstige gevolgen gehad.
Hoe sterk de invloed van de storende laag op de omvang van het structuurverval is, blijkt bij vergelijking van de profielen B, C en D, die zoals reeds
gezegd van één perceel afkomstig zijn. Het structuurverval is in C aanzien
lijk minder dan in B, doch de storende laag is ook veel minder ontwikkeld.
In D ontbreekt die laag geheel. De grond is slechts weinig verdicht: de
structuur in de bouwvoor is nagenoeg identiek aan die in de bouwvoor van
profiel A, niettegenstaande D vele maanden eerder is geploegd. Dit illustreert
wel zeer duidelijk hoe groot de verschillen tussen de structuurprofielen van
het akker- en tuinland kunnen zijn: een bouwvoorstructuur (A) die in de
ene reeks (profiel met storende laag) één der laatste schakels aan de 'gunstige'
zijde vormt, is in de andere reeks (profiel zonder storende laag) één der 'on
gunstigste' schakels (D).
Het behoeft na het voorgaande eigenlijk geen betoog, dat het onderzoek van
de structuurprofielen van het akker- en tuinland van zeer grote betekenis is
voor de bodemkartering. Het zal ons inzicht in de mogelijkheden en beper
kingen van de verschillende kaarteenheden ten aanzien van de grondbewer
king, het gebruik van zwaar materieel, de gewassenkeuze, de vruchtwisseling,
etc. aanzienlijk doen toenemen. Tevens geldt ook hier weer, dat er nieuwe
classificatie-criteria gevonden zullen worden voor de uitbouw van de 1 : 10 000
kaartlegenda.
Ongetwijfeld is de studie van deze structuurprofielen veel gecompliceerder
dan het onderzoek van die onder grasland. Toch mogen we verwachten, dat
binnen afzienbare tijd ook van de eerste vrij veel bekend zal zijn. Het veld
werk kan namelijk worden beperkt dank zij het microscopisch onderzoek van
slijpplaten van de grond. Hieruit zijn vaak vergaande conclusies te trekken
omtrent de dynamiek van de structuur (Jongerius & Jager, 1964).
b. Door de grondbewerking en het gebruik van zware machines kan ook de
structuur onder de bouwvoor worden beïnvloed. Het meest verbreide verschijn
sel van deze aard is het ontstaan van de ploegzool. Deze laag kan een zeer
ongunstig effect hebben op de waterhuishouding in de bouwvoor en op de
bewortelingsmogelijkheden van de gewassen. Het ligt dan ook voor de hand
dat bij het onderzoek van de structuurprofielen veel aandacht wordt besteed
aan de gevoeligheid van de gronden voor ploeezoolvorming.
Dat die gevoeligheid sterk uiteen kan lopen, blijkt uit de profielen D, E
en F in fig. 1. Ze komen voor in een tuinbouwperceel dat gelegen is naast
het grasland, waarin de profielen A. B en C worden aangetroffen. Profiel D
is de pendant van A, E van B en F van C. In alle drie gevallen is er een
nloegzool aanwezig. Deze hebben echter een geheel verschillende morfologie.
De ploegzool in profiel D is van weinig praktische betekenis, die in F daaren
tegen is sterk storend.
Reeds eerder merkten we op dat de profielen A, B en C een textuur-reeks
vormen. Dit is dus ook met D, E en F het geval, wat wil zeggen dat in deze
woud- en leekeerdgronden nabij Wognum een nauwe correlatie bestaat tussen
ï^nJhouu kunJix Tijdschrift 7 6—22
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de granulaire samenstelling en de aard en mate van ploegzoolontwikkeling.
Dit verband is een fraai voorbeeld van het feit, dat belangrijke structuurmorfologische profielkenmerken soms zeer eenvoudig met de boor kunnen
worden vastgesteld.
3. SLOTOPMERKINGEN

Het zal na het voorgaande duidelijk zijn dat het onderzoek van de structuurprofielen de kennis van onze gronden aanzienlijk kan verdiepen en een grote
bijdrage kan leveren aan de verdere uitbouw van de 1 : 10 OOO-kaartlegenda.
Dit laatste is uiteraard afhankelijk van het feit in hoeverre de structuurmorfologische indelingscriteria te 'vertalen' zijn in karteerbare kenmerken. Uit de
behandelde voorbeelden is gebleken, dat dit veelal wel mogelijk zal zijn.
Om het gestelde doel te bereiken zal echter een enorme hoeveelheid werk
moeten worden verzet. Het morfologisch onderzoek van de structuurprofielen
moet zich uitstrekken over de belangrijkste kaarteenheden. Het snreekt van
zelf dat deze werkzaamheden in nauwe samenwerkine tussen specialisten en
de karterende bodemkundigen worden verricht. Hetzelfde geldt voor de land
bouwkundige toetsing van de gevonden morfologische verschillen.
SAMENVATTING

Door het onderzoek van het structuurprofiel kan het inzicht in de landbouw
kundige waardering van de grond duidelijk worden verdiept. Er kunnen be
langrijke gegevens mee worden verkregen over bijvoorbeeld de waterhuishou
ding van het profiel en over de invloed van grondbewerking. Uiteraard is
deze conceptie ook voor de bodemkartering van grote betekenis. Immers, de
kennis van de 1 : 50 000-kaarteenheden wordt er belangrijk door verdiept en er
kunnen nieuwe classificatie-criteria voor de verdere uitbouw van de 1 : 10 000kaartlegenda mee worden opgespoord. Aan de hand van een aantal voor
beelden wordt dit toegelicht.
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Iets over de betekenis van de
geologie voor de bodemkunde
G. C. MAARLEVELD,
Stichting t oor Bodemkartcring (STIROKA l, Bennekom
INLEIDING

Het mag als algemeen bekend worden aangenomen dat de geologie haaf
grootste populariteit te danken heeft aan het opsporen en de winning van
voor de mens nuttige delfstoften als petroleum en steenkool. In een publikatie
samen met de Gentse hoogleraar Tavernier heeft prof. Edelman erop gewezen,
dat in het bijzonder de praktische toepassing van de geologie en de vraag
naar deskundigen op het terrein van petroleum- en Carboongeologie de voor
naamste aanleiding tot de bloei van deze wetenschap is geweest.
Door de op het hierboven genoemde gebied behaalde successen is de beteke
nis van de geologie voor de landbouw thans weinig bekend, hoewel men zich
ongeveer een eeuw geleden de grote betekenis ervan voor de landbouw wél
bewust was. Zo heeft Staring een geologische kaart van Nederland samen
gesteld, die bedoeld was als een begin voor de bodemkaart. De ontdekking
van de kunstmest had echter tot gevolg, dat men aan de gangbare, op hun
'natuurlijke' produktiviteit berustende, beoordeling van de gronden minder
waarde ging toekennen. Na het ontegenzeglijk grote succes dat met kunst
mest werd behaald, ziet men thans in dat — mits de voedingsstoffen voor
het gewas juist worden toegediend — de fysische toestand van het gehele
bodemprofiel de produktiviteit bepaalt. Deze herwaardering van de bodem is
in ons land vooral te danken aan het werk dat door prof. Edelman en zijn
leerlingen werd verricht.
In zeer vele publikaties en op bodemkaarten komt dan ook de grote beteke
nis van de bodem voor de landbouw tot uitdrukking. Het behoeft hier geen
nader bettx>g dat een bodemkaart niet identiek is aan een geologische kaart
van de oppervlakkige lagen. Dit neemt echter niet weg, dat er vele malen
een grote overeenkomst bestaat russen deze twee kaartsoorten. Voor holocene
afzettingen gaat dit in sterke mate op. Bij oudere afzettingen, waarin zich
door verschillende processen een bodemprofiel heeft ontwikkeld, is de relatie
geologie - bodemtype vaak minder in het oog vallend en kan een vrij groot
verschil tussen een geologische kaart van de oppervlakkige lagen en een
bodemkaart bestaan. Niettemin blijkt veelal bij aandachtige beschouwing van
de kaarten, dat vele grenzen op de bodemkaart samenvallen met die op de
geologische kaart. In het onderstaande willen we aan de hand van enige voor
beelden nagaan w at hiervan de oorzaak is.
OUDERDOM VAN EEN' AFZETTING EN HET BODEMPROFIEL

Br zijn verschillende voorbeelden bekend, waaruit blijkt dat het bodem prol^andbnuu iunJig 1'ijdicbrijt 76—22
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fiel onder invloed van de tijd verandert. Alleen al hierom is het voor de
bodemkundige noodzakelijk de ouderdom van een afzetting te kennen. Een
interessant onderzoek, waarbij deze invloed duidelijk naar voren komt, werd
in het Nederrijnse gebied, boven Bonn tot de Nederlandse grens, verricht
(Paas, 1962). De bestudeerde terrassen van de Rijn vertonen onderling vrij
aanzienlijke verschillen in hoogteligging. Het oudste te bespreken terras, het
Hoofdterras, ligt het hoogst. Hierin heeft zich in de loop der tijden een dui
delijk en diep ontwikkeld Red-Yellow Podzolic profiel gevormd. In een jonger
terras, het Onderste Middenterras, is een veel minder diep ontwikkeld RedYellow Podzolic profiel gevormd. De nog jongere Laagterrasafzetting bezit
geheel andere bodemprofieltypen en hierin komt onder andere het Grey-Brown
Podzolic profiel voor.
Een ander duidelijk voorbeeld van hetgeen gedurende lange tijd in een bodem
profiel veranderen kan, komt uit Noord-Duitsland. Hier vinden we als af
zetting van het landijs van de laatste ijstijd keileem met als karakteristieke
bodems Brown Podzolic en Gley-profielen.
Het landijs uit de laatste ijstijd is in Noord-Duitsland niet verder gekomen
dan waar thans Hamburg ligt. Het landijs uit de vóórlaatste ijstijd heeft een
veel verdere uitbreiding in zuidelijke richting gehad en bedekte bijvoorbeeld
ook ons land ten dele. Hierdoor treffen we in Noord-Duitsland naast keileem
uit de laatste ijstijd, keileem uit de voorlaatste ijstijd aan. Deze laatstgenoem
de keileem bezit duidelijk gebleekte horizonten en typische profielen met aan
roestvlekken-rijke geelgrijze en geelbruine door water beïnvkx-dc horizonten
(Stremme, I960). Fig. 1 toont de hoeveelheid oplosbaar FeX);, (volgens
Tamm) in beide keilemen. Hieruit blijkt duidelijk de grotere ijzerrijkdom
van de jongste keileem.
utt d> Ruitijd

Fig. 1
Oplosbaar FejO.i
(volgens Tamm) in ver
schillende horizonten van
keilemen van Würm- en
Rissomlerilom (uit: Stremme,
1960)

gr,,ï
grip.gMMMt
gebleekt «n g*r*duc.

Een ander voorbeeld treffen we in ons land bij terrassen aan. Was bij het
eerstgenoemde voorbeeld van de verschillende Rijnterrassen een grœt ver
schil in ouderdom aanwezig, bij de hier nog te bespreken terrassen van de
1086
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Maas is dit niet het geval. Zij stammen uit de Würmtijd en uit het begin
van het Holoceen. In fig. 2 ziet men links een deel van het oude zandland
schap dat door de Maas aangesneden is. Hierop vinden we naast stuifzanden
zonder proficlvorming onder andere humuspodzolen. Terras I, gevormd in een
deel van de Würmtijd vóór de B0llingtijd, bezit sterk gedifferentieerde pro
fielen met een rode of roodgele kleur beneden de humeuze bovengrond. De
terras Ill-afzetting is gedurende de Jonge Dryastijd (8900—8100 j. v. Chr.)
en het Preboreaal (8100—7500 j. v. Chr.) gevormd en bezit bodems met een
geheel andere kleur. Hier is de grond beneden het humeuze dek donker geel
bruin. Nog lager dan Terras III liggen de recente Maasafzettingen. Deze
gronden hebben onder het dek, vermengd met kolendeeltjes afkomstig van de
kolenmijnen, materiaal met een uniform bruine kleur.

Fig. 2

Blokdiagram van her terraslandschap nabij Kessel (Limburg), volgens Van den Broek
& Maarleveld (1963)

Hierboven werd slechts de aandacht gevestigd op kleurverschillen bij de bo
dems van enige Maasterrassen. Andere verschillen, zoals die in textuur, be
schreven door Van den Broek & Maarleveld (1963).
HERKOMST VAN HET AFZETTINGSMATERIAAL EN BODEMPROFIEL

Als voorbeeld van deze invloed nemen we materiaal van door het landijs om
hoog geperste pakketten, die in Midden-Nederland bij de stuwwallen in even
wijdig aan elkaar liggende stroken dagzomen. Het betreft hier witte zanden
afkomstig van rivieren die ons land uit noordoostelijke richting bereikten en
bruine zanden aangevoerd door de Rijn (fig. 3). In de witte zanden vinden
we in hoofdzaak humuspodzolen, in de bruine zanden Brown Podzolic pro
fielen (fig. 4).
De andere herkomst en de hiermede samengaande verschillen in korrelgrootte
(zie fig. 5), mineralogische samenstelling enz. zijn verantwoordelijk voor het
onderscheid in de profielvorming (Schelling, I960).
Een ander voorbeeld waarbij bovengenoemde verschillen eveneens een grote
rol spelen, wordt in de Gelderse Vallei en in het randgebied ervan aange
troffen. Zo bevatten de door Maarleveld & van der Schans (1961) als hoog
LanJbuuutunJig Tijdschrift "IG—22
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Fig. 3
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Fig. 5

Voorbeeld van het gehalte aan deeltjes < 2 ii en < 50 u
in een Brown Podzolic en een humuspodzolprofiel (Schel
ling, 1960)
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Fig. 6 Kaartje van een deel
van de Gelderse Vallei en om
geving (volgens Maarleveld &
Van der Schans, 1961)
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• •
Q __|J gebied met sterk ontwikkelde humuspodzolen
(overwegend- -bospodzol)
j" ,r-J-C.
Pape

dekzandgebied aangegeven zandgronden langs de stuwwallen meer witte be
standdelen (waarschijnlijk in hoofdzaak veldspaat) dan de lager gelegen zand
gronden (fig. 6). Volgens mondelinge mededeling van ir. J. C. Pape, Stichting
voor Bodemkartering, worden de zandgronden langs de stuwwallen veelal ge
kenmerkt door leemarme sterk ontwikkelde humuspodzolen. In het lager ge
legen deel (de eigenlijke Gelderse Vallei) treffen we in de ruggen, meestal
verscholen onder een oud bouwlanddek, eveneens een sterk ontwikkeld humuspodzolprofiel aan. Deze zijn echter volgens ir. Pape van aanzienlijk andere
aard en vertonen in sterkere mate de kenmerken van bospodzolen (zie ook
Edelman, 1954, 1963). De in de lage delen van de Gelderse Vallei voor
komende Gleygronden worden door de invloed van het grondwater bepaald.
TRANSPORTMEDIUM EN BODEMPROFIEL

Van belang voor de bodemprofielontwikkeling is verder ook de wijze waarop
een afzetting tot stand kwam. Zo maakt het een groot verschil of materiaal
door water of door wind werd vervoerd. Als voorbeeld is een windafzetting
gekozen, die veelvuldig op de stuwwallen wordt aangetroffen. Het is mate
riaal, dat in ruggen (fig. 7) werd gedeponeerd (de zgn. pseudo-osar). Ze zijn
in het allerlaatste deel van de Wiirmtijd in droge, hooggelegen en daardoor
vegetatie-arme gebieden ontstaan. Het zand van deze ruggen is afkomstig van
door water afgezette pakketten. In deze door het landijs gestuwde lagen
wordt in het midden en het zuiden van de Veluwe overwegend het Brown
Podzolic profiel aangetroffen. De windafzettingen bezitten daarentegen een
Landbouwkundig Tijdschrift 76—22
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Fig. 7

Kaart van een deel van de MiddenVeluwe (volgens Edelman & Maarleveld, 1944)

[IET"] zandruggen met overwegend humuspodzolprofiekn
r
] gestuwd preglaciaal met overwegend Drown Podzol ii-profielen

sterk ontwikkeld humuspodzolprofiel. Waarschijnlijk moet de oorzaak hier
van worden gezocht in de sortering van het materiaal door de wind. De fijne
deeltjes zijn door de wind hoog in de lucht opgenomen en op vrij grote af
stand weer afgezet. De grovere deeltjes werden door de wind nabij de opper
vlakte verplaatst tot dat ze in ruggen werden opgehoopt. Verder vindt door
het windtransport een sterke aantasting van de zanddeeltjes plaats. Na korte
transportafstand verdwijnen reeds de scherpste deeltjes, uitsteeksels van het
oppervlak, van een zandkorrel. Het zand krijgt dus een meer ronde vorm,
hetgeen mede van invloed is op de doorlatendheid van het materiaal.
BESLUIT

We willen deze voorbeelden voor de betekenis van de geologie voor de bodem
kunde niet beëindigen zonder er op gewezen te hebben, dat ook de grond
waterstand in hoge mate door de geologische opbouw van een gebied wordt
bepaald. Het behoeft hier geen nader betoog, dat een dikke kleilaag op geringe
diepte van de grootste betekenis is. Zelfs enige centimeters dikke laagjes kun
nen echter reeds bij een bepaalde ligging stagnerend werken en hierdoor de
grondwaterstand bepalen. Dit komt weer tot uitdrukking in de ontwikkeling
van het bodemprofiel.
Er is echter meer: het aanwezige micro-reliëf heeft zijn ontstaan aan be
paalde geologische omstandigheden te danken. Dit reliëf komt op de bodemkaart fraai tot uitdrukking, daar al naar gelang de hoogte ten opzichte van
de grondwaterstand een ander bodemprofiel is ontwikkeld. Het is interessant,
dat de oriëntatie en vorm van dekzandruggen gebonden zijn aan bepaalde
perioden. Zo hebben de ruggen uit de Oudere Dryastijd (± 10.400—9800 j.
v. Chr.) een noordwest-zuidoostelijke ligging en zijn zwak ontwikkeld. De
1090
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dekzandruggen uit de Jonge Dryastijd (8900—8100 j. v. Chr) zijn meestal
hoger en hebben een zuidwest-noordoost-oriëntatie. Kennis van deze geologi
sche bijzonderheden is voor de veldbodemkundige van belang en wel vooral
in verband met het uitzetten van een boorpuntennet.
We hopen aan de hand van enige voorbeelden duidelijk gemaakt te hebben
waarom er overeenkomst tussen geologische kaarten en bodemkaarten bestaat
of met andere woorden, waarom de geologie van zo grote betekenis is voor
de bodemkundige.
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Jaarverlag over 1964
In mei 1964 heeft de Studiekring voor Voorlichting wederom een drietal bijeenkomsten ge
houden in maart, mei en september. In het winterseizoen zijn de meeste leden te druk met
hun voorlichtende taak om voldoende tijd te kunnen vrijmaken voor studie. Op de vergade
ring van 25 maart sprak 's ochtends prof. dr. G. J. Kruyer, hoogleraar in de sociografie aan
de universiteit van Amsterdam over 'Evaluatie'. De discussie over deze inleiding ging voor
een belangrijk deel over de vraag of de evaluator alleen moet trachten te bepalen of de
gekozen voorlichtingsmiddelen het gewenste effect bereikt hebben of ook de keuze van
de doeleinden van het voorlichtingsprogramma moet analyseren. De keuze van de doel
einden is ongetwijfeld zeer belangrijk voor het effect van de voorlichting, maar menig
voorlichter wil de beoordeling van deze keuze aan zichzelf en zijn chef voorbehouden en
niet overlaten aan een buitenstaander. Bovendien is het de vraag of de onderzoeksmethodiek
in de sociale wetenschappen al voldoende is ontwikkeld om een objectief oordeel te kunnen
vormen over de juistheid van de keuze van de doeleinden, al zal de onderzoeker dikwijls
wel enkele onverwachte gevolgen van deze keuze op het spoor kunnen komen.
In de middagvergadering gaf drs. A. Peters, agrarisch-sociaal voorlichter van de KNBTB
een demonstratie van een voorlichtingsmethode met de dia-serie: 'Wie volgt ons op?'. In
een normale boerenvergadering geeft een spreker eerst zijn oplossing van een probleem,
daarna wordt er in de meeste gevallen gediscussieerd over de praktische bruikbaarheid van
deze oplossing. Met deze dia-serie wordt echter alleen het probleem gesteld, maar het zoe
ken van een oplossing hiervoor wordt aan de aanwezigen overgelaten. In dit geval werd
een gezin getoond, waar moeilijkheden ontstonden over de verdeling van een erfenis, zodat
vanzelf de vraag aan de orde komt: 'Hoe had dit voorkomen kunnen worden?'. Nadat de
aanwezigen hier een oplossing voor hebben gezocht, komt de deskundige met zijn infor
matie over dit probleem. Drs. Peters demonstreerde dat er vaak een grotere bereidheid
ontstaat om deze informatie te ontvangen, als men zich op deze wijze eerst bewust is ge
worden van het probleem. Hij liet nl. dezelfde dia-serie zien, die op de boerenvergadering
werd vertoond en vroeg toen aan de aanwezigen deze te evalueren. Dit vergrootte uiteraard
de belangstelling voor zijn ervaringen hiermee. Sommige aanwezigen meenden dat de dia's
veel te stuntelig waren getekend, maar de ervaring van drs. Peters was dat dit geen moei
lijkheden veroorzaakte. Hij had liever voor de beperkte middelen drie eenvoudige dia
series dan een zeer goede.
Tot slot zou drs. M. Brouwer van het Instituut voor Perswetenschap aan de universiteit
van Amsterdam spreken over: 'Evaluatie van de marathonuitzending 'Open het Dorp', maar
helaas was hij op het laatste moment wegens ziekte verhinderd.
Dit gaf de gelegenheid om wat meer tijd te besteden aan de discussies over de beide voor
gaande onderwerpen. Bovendien gaf dr. ir. A. W. van den Ban een korte inleiding over het
onderzoek naar de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden. Dit veroorzaakte een leven
dige discussie over verschil in methodiek van de landbouw- en de tuinbouwvoorlichting, die
mogelijk op een voluende bijeenkomst nog zal worden voortgezet.
Op 12 mei werden 'de voorlichtingsactiviteiten op de N.W.-Veluwe' besproken met de staf
van de Stichting tot Ontwikkeling van de N.W.-Veluwe. De problematiek van dit gebied
werd eerst belicht door de secretaris, drs. A. J. Hendriks, waarna in korte inleidingen door
zes stafleden de aandacht werd gevestigd op enkele verschillen in de aanpak hier en de
aanpak van de voorlichting elders. Op de N.W.-Veluwe wordt het werk van verschillende
diensten, die aan de ontwikkeling van dit gebied werken veel sterker gecoördineerd dan
elders door de regelmatige stafbesprekingen, waarin naast de secretaris, de socioloog en de
psycholooe van de Stichting ook wordt deelgenomen door medewerkers van de landbouw-,
huishoudelijke en agrarisch-sociale voorlichtingsdiensten en van het maatschappelijk op
bouwwerk. Dergelijke stafbesprekingen kunnen alleen leiden tot een goede coördinatie als
de medewerkers van de verschillende diensten de vrijheid hebben om hun werkwijze aan
te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Dit is ook een van de redenen, dat de cultuur
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technische dienst niet in deze coördinatie is betrokken, want de besteding van overheids
geld aan ruilverkavelingen moet uiteraard aan vrij strakke regels gebonden zijn. Het doel
van de voorlichting is een tweede aspect waarop de aandacht viel. Dit is hier duidelijk
de ontwikkeling van de mensen en niet alleen de verbetering van de bedrijfsvoering. Men
tracht dit o.a. te bereiken door de bevolking zelf zo sterk mogelijk te betrekken bij de
opstelling van het voorlichtingsprogramma.
Op 17 september gaf prof. dr. J. A. A. van Leent, hoogleraar in de sociale psychologie
aan de Landbouwhogeschool in zijn inleiding over 'Psychologische aspecten van de voor
lichting' een indringende analyse van het proces van voorlichting. Voorlichting tracht het
handelen van de mens te beïnvloeden door hem een andere kijk te geven op de mogelijk
heden en de middelen om zijn doeleinden te bereiken. Hiervoor is ihet noodzakelijk dat
de voorlichter goed aanvoelt welke doeleinden zijn cliënten trachten te bereiken. Niet zelden
benadert hij dit te eenzijdig vanuit zijn eigen professionele gezichtshoek. Alhoewel de
conservatieve en progressieve houdingen, waarover de laatste tijd van sociologische kant
veel is geschreven, zeker wel een rol spelen bij het aanvaarden van vernieuwingen, zijn
hiervoor toch ook allerlei andere factoren van belang, zoals de voorlichtingsmethode, de
instelling van de voorlichter en de persoonlijkheid van de cliënt. Het valt te hopen dat
het onderzoek er in de toekomst in zal slagen om aan te geven wat in een concrete situatie
de relatieve betekenis is van elk van deze factoren.
Op de middag van deze dag leidde ir. J. M. A. Penders, directeur Algemene Voorlichtings
zaken, de discussie in over 'Plattelandsjongerenvoorlichting'. Vrij algemeen was het gevoelen
dat de voorbereiding van de boerenzoons en hun aanstaande echtgenotes op hun toekomstig
ondernemerschap op het moment in Nederland te wensen over laat, waarschijnlijk meer
dan in Frankrijk. Speciaal voor deze groep zouden bedrijfseconomische cursussen gegeven
moeten worden, terwijl ook de individuele en de groepsvoorlichting meer aandacht zouden
moeten geven aan degenen, die op het punt staan een bedrijf over te nemen of die een
bedrijf hebben overgenomen. Incidenteel wordt op dit gebied uiteraard al heel wat gedaan,
maar een goede coördinatie tussen het landbouwonderwijs, de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, de agrarisch-sociale en economisch-sociale voorlichtingsdiensten van de standsorga
nisaties en de plattelands-jongerenorganisaties ontbreekt op dit gebied nog. Het is te hopen,
dat het gesprek hierover, dat binnen onze studiekring begon, zal worden voortgezet, zo
dat een dergelijke coördinatie bereikt wordt.
De waarde van onze Studiekring ligt voor een niet gering deel in de mogelijkheid van
een onderling gesprek, die zij biedt aan personen die op allerlei verschillende terreinen
van de voorlichting werken.
Het ledental van de Studiekring blijft regelmatig stijgen. Eind september bedroeg het 288.
Desondanks was het tengevolge van de stijgende kosten noodzakelijk om de contributie
te verhogen. Deze bedraagt thans ƒ 4,— voor de leden van het Koninklijk Genootschap
voor Landbouwwetenschap en ƒ 5,— per jaar voor degenen die daar geen lid van zijn. In
de septembervergadering vond een bestuurswisseling plaats. Prof. Van den Ban, die in be
langrijke mate heeft bijgedragen tot de groei van de studiekring blijft lid van het Bestuur,
maar is als secretaris-penningmeester opgevolgd door ir. H. P. de Bruin. Ir. Jepma wordt
opgevolgd door ir. B. J. Hof. Het bestuur is thans als volgt samengesteld :
ir. J. M. A. Penders, voorzitter
ir. H. P. de Bruin, Rijkslandbouwconsulent, Westsingel 58, Goes, secr.-penmngmeester
ir. J. Achterstraat
prof. dr. A. W. van den Ban
mej. J. P. Burema
ir. B. J. Hof
ir. C. J. J. Hooyman
mej. drs. A. van Lierop
ir. J. A. Vermaat.

.

.

de secretaris-penningmeester.

ir. H. P. de Bruin
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Plaatsingsbureau van het Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs
Generaal Foulkesweg 1, Wagen ingen
VACATURES
297. Ghana
C.hair oj Crop Husbandry and Horticulture
at the University of Ghana — the Assistant
Registrar, University of Ghana Overseas,
Office, 15 Gordon Square, London, W.C. 1;
or the Registrar, University of Ghana, P.O.
Box 25, Legon Accra, Ghana.
Ref. Nature, November 28, 19f>4•
298. China, Hong Kong
Entomologist, with an honours degree in
agriculture, horticulture or an appropriate
natural science, plus two years postgraduatetraining or experience, to undertake and
supervise agricultural research work and to
provide appropriate specialist advice and
assistance in the field of practical agricultural
entomology. The Appointments Officer,
Room 301, Ministry of Overseas Develop
ment, Eland House, Stag Place, London,
S.W. 1, quoting réf. RC 213/81/02.
Kef. Nature, November 28, 1964299. China, Hong Kong
Horticulturist, with a degree in agriculture,
horticulture or an appropriate natural science,
plus two years' postgraduate training or ex
perience, to undertake and supervise agri
cultural research work, and to provide spe
cialist advise and assistance in the field of
horticulture. The Appointments Officer,
Room 301, Ministry of Overseas Develop
ment, Eland House, Stag Place, London,
S.W. 1, quoting Ref. RC 213/81/04.
Ref. Nature, Not ember 28, 1964300. New Zealand
Ruakura Agricultural Research Station
Applications are invited for the undermen
tioned vacancy :
Vacancy B 13/2/12/4016: scientific Officer
or Senior Scientific Officer (Microbiology).
Salary: £ 985 to £ 2.025 per annum, sub
ject to qualification and experience, with
promotion on scientific merit. As outstand
ing officer could reach £ 3,100 a year.
Qualifications desired: M.Sc. in Microbio
logy or equivalent degree.
Preference will be given to an applicant
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with experience with Enterbacteriaceae.
Duties: responsibility for laboratory aspects
of an epidemiological study of Salmon
ellosis of farm livestock in Salmonella In
vestigation Unit.
Application forms and general information
are available from the High Commissioner
for New Zealand, New Zealand House, Haymarket, London, S.W. 1. Please quote re
ference B 13/2/12/4016.
Ref. Nature, November 28, 19<>4.
301. New Zealand
S. & l.R. Department
Applications are invited for the undermen
tioned vacancy :
Vacancy B 13/18/27: Scientific officer crop
research division, Lincoln.
Duties: Agronomic research on crop rota
tions, legume establishment in the South
Island, and soil fertility in relation to Plant
Breeding.
Other plant breeding sections of the Divi
sion include those on Cereals, Hops, Field
Crops, Potatoes, and vegetables, and other
sections are Biochemistry and Plant Physio
logy and Genetics.
Salary: £ 985 to £ 2.025 per annum.
Qualifications desired : good degree or equi
valent qualifications in plant science or agri
culture and experience in agronomic research.
Application forms and general information
are available from the High Commissioner
for New Zealand, New Zealand House, Haymarket, London, S.W. 1. Please quote re
ference B 13/18/27.
Ref. Nature, November 28, 7964.
302. China, Hong Kong
Plant Pathologist
Required to undertake and supervise agri
cultural research work and to provide appro
priate specialist advice in the field of prac
tical plant pathology. Candidates must hold
an honours degree in agriculture, horticul
ture or an appropriate natural science with
two years post-graduate training or expe
rience. Salary scale £ 1,575 to £ 2,865 a
year.
Candidates should apply for further details.
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giving full name, and brief particulars of
qualifications and experience, quoting RC
213/81/03 to: Appointments Officer, Mi
nistry of Overseas Development, Room 301,
Eland House, Stag Place, London, S.W. 1.
Ref. Nature, November 2H, 1964.
303. Sarawak
Oil Palm Agronomist
Required to open up and establish a new
experimental station mainly to be concerned
with oil palm and other crops new to Sara
wak, e.g. cocoa and hemp.
Candidates must hold a degree in agriculture
and have had postgraduate training, prefer
ably with previous experience as an agrono
mist. Salary scale £ ],6<80 to £ 2,905 a year
plus substantial terminal gratuity.
Candidates should apply for further details,
giving full name and brief particulars of
qualifications and experience, quoting RC
213/155/08, to Appointments Officer,
Room 301, Ministry of Overseas Develop
ment, Eland House, Stag Place, London,
S.W. 1.
Ref. Nature, November 2H. 1964.
30-1. New Zealand
Agriculture Department
Applications are invited for the vacancy
B 13/2/40/4012: Scientific Officer or Se
nior Scientific Officer, lnvermay Research
Station.
Salary: from £ 985 to £ 1,805 per annum.
Salary subject to qualifications and expe
rience with promotion on scientific merit.
Qualifications desired: B. Agr. Sc. or M. Agr.
Sc. Duties: to carry out field trials and fer
tilizer research projects, particularly dealing
with interactions of major and minor ele
ments, uptake of plant nutrients, and mea
sures of responses from different rates of
application.
Application forms and general information
are available from the High Commissioner
for New Zealand, New Zealand House, Haymarket, London, S.W. 1. Quote reference
B 1 3/2/40/4012 when inquiring.
Ref. Nature, Not ember 2H, 1964.
305. New Zealand
Agriculture Department
Applications are invited for the vacancy
B13/2/42/4014: Scientific Officer. WinchLand bouwkundig Tijdschrift 76—22

more Irrigation Research Station (Nr. Ashburton).
Salary: £ 985 to £ 2,025 per annum, sub
ject to qualifications and experience with
promotions on scientific merit.
Desired : M. Sc. or B. Sc. in Chemistry. Du
ties: carry out research into soil fertility and
plant nutrition under irrigation, with em
phasis on the nitrogen, phosphorus and sul
phur cycles.
Application forms and general information
are available from the High Commissioner
for New Zealand, New Zealand House, Haymarket, London, S.W. 1. Quote reference
B 13/2/42/4014.
Ref. Nature, November 28, 1964306. Cayman Islands
Entomologist
Entomologist required to undertake research
and control of nuisance mosquitoes, with
responsibility for the Laboratory, field and
Laboratory staff. Candidates must posses a
degree in zoology, postgraduate experience
in the ecology of mosquitoes and other
blood-sucking flies, and administrative ex
perience. Fixed salary of from £ 2,500 to
£ 3,500 per annum dependent on qualifica
tions and experience.
Please apply for further particulars, giving
full name and quoting RC 205/36/01, to
Appointments Officer, Ministry of Overseas
Development, Room 404, Eland House, Stag
Place, London, S.W. 1.
Ref. Nature, November 14, 1964307. Zambia
Research and Development (Timber)
Qualified engineer required, preferably with
some experience in timber, to head Research
and Development Department of copper
mines' subsidiary company in Kitwe. Re
search and Development programme includes
the setting up of a centre for strength testing
of indigenous timbers used for mining sup
port; durability trials in conjunction with
climate chambers; investigation and experi
ment in preservative treatment.
Please state age, education, qualifications,
experience, marital status, give some indica
tion of salary required and when available.
Replies to General Manager, Rhodesia Congo
Border Timber Company Limited, P.O. Box
1491, Kitwe, Rep. of Zambia, Centr. Afr.
Ref. Nature, November 14, 19641095
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308.

Dominica
Agricultural Superintendent
The Officer will be responsible to the Mi
nister of Trade and Production for the ad
ministration of the Agriculture Department,
for the agricultural development programme,
including general supervision and to act in
an advisory capacity. Candidates must hold
a degree in agricuture.
Salary £ 2,100 a year plus 12 Vi per cent
terminal gratuity.
Please apply for further details, giving full
name and brief particulars of qualifications
and experience, quoting RC 213/52/01 to:
Appointments Officer, Ministry of Overseas
Development, Room 301, Eland House, Stag
Place, London, S.W. 1.
Ref. Nature, November 14, 1964309. Eastern Nigeria
Lecturer (with an M.Sc. or Ph. D. in micro
biology or bacteriology, and experience in
parasitology) in Microbiology at the Univer
sity of Nigeria, Nsukka. The London Re
presentative, University of Nigeria, 33 Cra
ven Terrace, London, W. 2.
Ref. Nature, November 21, 1964.
310. Australia
Lecturer/Senior Lecturer (graduate in vete
rinary science, agricultural science or rural
science, with extensive postgraduate expe
rience and preferably a higher degree) in
animal husbandry at the University of Syd
ney. The Association of Commonwealth
Universities (Branch Office), Marlborough
House, Pall Mall, London, S.W. 1.
Ref. Nature, November 21, 1964.
311. Cayman Islands
Entomologist (with a degree in zoology,
postgraduate experience in the ecology of
mosquitoes and other blood-sucking flies,
and administrative experience) to undertake
research and control of nuisance mosquitoes,
with responsibility for the laboratory, field
and laboratory staff. The Appointment Of
ficer, Ministry of Overseas Development,
Room 404, Eland House, Stag Place, Lon
don, S.W. 1, quoting Ref. RC 205/36/01.
Ref. Nature, November 21, 1964.
312. Uganda
Scientific Officer or Senior Scientific Officer
East African Trypanosomiasis Research
Organisation
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Required to conduct research at the labora
tories in Tororo, on the ecology of Glossina
populations, with special reference to sam
pling methods and the factors determining
population density and their relations to
modern control methods. Candidates must
have a first- or second class honours degree
in a biological subject and aptitude for ori
ginal research; experience of field and labo
ratory entomological research techniques is
desirable.
Salary: (Scientific Officer), £ 1,221 to
£ 1,554; (Senior Scientific Officer) £ 1,617
to £ 2,097 per annum, plus 25 per cent ter
minal gratuity.
Please apply for further details, giving full
name, qualifications, experience and quoting
RC 217/2 14/02 to: Appointments Officer,
Ministry of Overseas Development, Room
301, Eland House, Stag Place, London,
S.W. 1.
Ref. Nature, November 21, 1964.
313/314. Trinidad
Universities of the West Indies
Applications are invited for (a) Lectureship
or (b) Assistant Lectureship in Agriculture
(Crop Husbandry), St. Augustine.
Applicants should possess a degree in agri
culture (or its equivalent) and preferably
some experience of teaching and research.
Tropical experience very desirable but not
essential.
Salary scales: (a) £ 1,450 by £ 60 to £ 1,810
by £ 80 to £ 2,290 p.a.; (b) £ 1,200 by
£ 80 to £ 1,350 p.a.
Detailed applications (six copies), naming
three referees to Secretary, Inter-University
Council for Higher Education Overseas,
33 Bedford Place, London, W.C. 1.
Ref. Nature, November 21, 1964.
315/318. C.S.I.R.O.
Division of Animal Health
Applications are invited for appointment to
the Organization's Division of Animal
Health Located at Parkville, Melbourne,
Victoria.
Salary: Experimental Officer Class 1, £A
1,458—£ 2,347 p.a. or Experimental Officer
Class 2, £A 2,450— £ 2,765 p.a.
Duties: The successful applicant will be
expected to assist in biochemical and bio
physical studies of animal viruses under
broad direction.
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Qualifications : applicants should have a
degree in Science with biochemistry as a
major subject and preferably also bacterio
logy.
Quote: Appointment no. 201/243.
Division of Plant Industry
Applications are invited for appointment as
Research Scientist with the Organization's
Division of Plant Industry, located at Can
berra, A.C.T.
The appointee will be required to investi
gate the growth of plants with particular
emphasis on pastures and crops in the field
as affected by reserves, sinks, light energy,
temperature, defoliation and other treat
ments.
Applicants should have a Ph.D. degree or
have had relevant postgraduate research ex
perience of equivalent standard and duration
supported by satisfactory evidence of re
search ability.
Dependent upon qualifications and expe
rience, commencing salary will be deter
mined within the ranges of Research Scien
tist, £A 2,445 p.a. to £A 3,105 p.a. or Senior
Research Scientist, £A 3,235 p.a. to £A 3,755
p.a. An applicant having outstanding quali
ties of leadership in research and/or emi
nence in his field could be considered for
appointment at a higher salary, up to a ma
ximum of £A 4,485 p.a.
Quote: Appointment no. 130/669.
Division of Animal Physiology
For Ruminant Nutrition Investigations
Applications are invited for a research ap
pointment with the Organization's Beef
Cattle Research Unit located at Brisbane,
Queensland. The Beef Cattle Research Unit
is attached to the Division of Animal Phy
siology which has its headquarters at Pros
pect, New South Wales.
The successful applicant will undertake a
research programme on the effect of nutri
tion on embryonic mortality; the work will
involve both laboratory and field experi
ments.
The appointee will be located at Brisbane.
Applicants should have a Ph.D. degree in
Science, Agricultural Science, Rural Science
or Veterinary Science, or have had appro
priate postgraduate research experience of
equivalent standard and duration supported
by satisfactory evidence of research ability.
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A special knowledge of endocrinology of
reproduction would be an advantage.
Dependent upon qualifications and expe
rience, the appointment will be made as
Research Scientist within the salary range
£A 2,445—£A 3,105 p.a., or Senior Re
search Scientist £A 3,235—£A 3,755 p.a.
Quote: Appointment no. 245/313.
Division of Plant Industry
Appointment of Geneticists
The Genetics group of the Division of Plant
Industry, Canberra, is engaged in research
in various fields of genetics, including theo
retical and practical aspects of plant impro
vement, quantitive inheritance, physiological
and developmental genetics, and molecular
biology.
Applicants should have a Ph.D. or have had
post-graduate research experience of equiva
lent standard and duration supported by
satisfactory evidence of research ability.
Dependent upon qualifications and expe
rience, appointment will be within the Re
search Scientist, £A 2,445 to £A 3,105 p.a.
range or Senior Research Scientist, £A 3,235
to £A 3,755 p.a.
Quote: Appointment no. 130/672.
Applications and stating full name, place,
date and year of birth, nationality, marital
state, present employment, details of qualifi
cations and experience, together with the
names of not more than four persons ac
quainted with the applicant's academic and
professional standing, should reach W. Hart
ley, Chief Scientific Liaison Officer, Austra
lian Scientific Liaison Office, Africa House,
Kingsway, London, W.Ç. 2.
319. England
Experimental Officer (with at least a B.Sc.
degree in biology and physics) for the Tro
pical Stored Products Centre based at the
Pest Infestation Laboratory, Slough, for re
search investigations on the importance of
moisture in stored products and the design
and suitability of new types of storage con
tainers. The Research Department, Ministry
of Overseas Development, Eland House, Stag
Place, London, S.W. 1, quoting reference
RE 255/230/01.
Ref. Nature, December 5, 1964.
320. Sarawak
Oil Palm Agronomist (with a degree in agri
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culture and postgraduate training, preferably
with previous experience as an agronomist)
to open up and establish a new experimen
tal Station, mainly to be concerned with oil
palm and other new to Sarawak, for example,
cocoa and hemp.
The Appointment Officer, Room 301, Mi
nistry of Overseas Development, Eland
House, Stag Place, London, S.W. 1, quoting
réf. RC 2 13/155/08.
Ref. Nature, December 5, 1964.
321. Mauritius
Agricultural Engineer
Required to design or modify and equip
ment for agricultural use in the Colony, to
design and install pilot mechanical plants
relating to indigenous agricultural develop
ment and for general consulting and engi
neering work. Candidates must hold either
a degree in agricultural engineering or me
chanical engineering with postgraduate qua
lifications in agricultural engineering. Some
practical experience is essential.
Salary scale £ 1,252 to £ 1,915 a year plus
terminal gratuity of £ 320 a year.
Please apply for further details, giving full
name and brief particulars of qu ilifications
and experience, quoting RC 21 3/11 1/01 to
Appointments Officer, Ministry of Overseas
Development, Room 301, Eland House, Stag
Place, London, S.W. 1.
Ref. Nature, December 5, 1964.
322. New Zealan I
Agriculture department
Applications are invited for vacancy B 13/
2/39:
Scientific Officer, Senior Scientific Officer,
Principal Scientific Officer or Senior Prin
cipal Scientific Officer.
Levin Horticultural Research Centre.
Duties: Carry out research and assist in
developing a programme of investigations
on glasshouse crops, tomatoes, cucumbers
and later ornamentals, covering propagation
methods, varietal testing, nutrition, water
requirements, soil sterilization and diseasecontrol, and the application of control and
environmental factors to commercial produc
tion of glasshouses crops.
Qualifications desired: degree in horticul
ture, plant science, agricultural science or
science with major in Plant and Soil Science,
particularly horticulture. Masterate with ho
nours and/or Ph.D. preferred.
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Application forms and general information
are available from the High Commissioner
for New Zealand, New Zealand House, Haymarket, London, S.W. 1.
Ref. Nature, December 5, 19(4323/326. Uganda
hXukerare University College
Applications are invited for the following
appointments in the Faculty of Agriculture :
(I) Lectureship in agricultural Economics
with special reference to either Agricultural
Marketing or Statistical Analysis (including
computer programming).
(II) Lectureship or Senior Lectureship in
Agricultural Extension. Knowledge of Farm
Management Analysis and experience of ex
tension and education in tropical peasant
agriculture advantageous.
(III) Lectureship in Rural Sociology to work
in conjunction with Agricultural Extension
and Farm Management specialists on prac
tical aspects of development in tropical pea
sant agriculture and human nutrition.
(IV) Senior Lectureship in Agricultural
Botany (Plant Pathology).
Salary scales: Senior Lecturer, £ 2,100 to
£ 2,660 per annum. Lecturer, £ 1,550 to
£ 2,350 p.a.
Detailed applications (six copies), naming
three referees to Secretary, Inter-University
Council for Higher Education Overseas,
H Bedford Place, London, W.C. 1, from
whom full details may be obtained.
Ref. Nature, December 5. 1964.
327. Uganda
Entomologists
Required to conduct investigations into tsetse
ecology and distribution, to plan and super
vise tsetse surveys and control and to train
junior staff in elementary tsetse biology.
Candidates must possess a degree in biolo
gical science, preferably an Honours degreein zoology.
Postgraduate experience in applied entomo
logy desirable.
Salary £ 1,266 to £ 2,328 p.a. plus 25 per
cent terminal gratuity.
Please apply for further details, giving full
name, qualifications, experience, and quoting
ref. RC 217/183/06 to: Appointments Of
ficer, Ministry of Overseas Development.
Room 301, Eland House, Stag Place, Lon
don, S.W. 1.
Ref. Nature, December 5, 7964.
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328. Malaya
Rubber Research Institute
Applications are invited for the post of
Research Ojficer, Division "A" in the Soils
Division of the Ruther Research Institute
of Malaya, Kuala Lumpur. Applicants should
have an Honours degree in chemistry or
boniny or agriculture and at least two years'
post graduate experience in plant nutrition.
The successful candidate will be required to
undertake work involving field and potculture studies on the nutrition of the rub
ber tree.
The salary scale for the post is I 1,100 by
£70 to £ 2,660 p.a.
Application forms and further information
may be obtained from the Secretary. The
Natural Rubber Producers' Research Asso
ciation, 19 Buckingham Street, Adelphi,

London, W.C. 2.
Ref. Nature, December 5, 1964.
329. Sarawak
Animal Husbandry Officer
Required to develop the livestock dealing
mainly with pig feeding trails and manage
ment. Candidates must hold a degree in agri
culture with extensive experience in prac
tical animal husbandry, preferably with tro
pical livestock.
Salary, £ 1,680 to £ 2,905 a year.
Candidates, who should write, giving full
name and brief particulars of qualifications
and experience, quoting RC 213/155/06 to:
Appointments Officer, Ministry of Overseas
Development, Room 301, Eland House, Stag
Place, London, S.W. 1.
Ref. Nature, December 5, 1964.

Gelieve een afschrift van de sollicitaties te zenden aan het Internationaal Agrarisch
Centrum, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen. Van de meeste van deze posten kunnen
nadere gegevens ingewonnen worden bij het Internationaal Agrarisch Centrum.

STUDIEKRING VCX)R STATISTISCHE TECHNIEK
(landbouwkundige Sectie der Vereniging voor Statistiek / Biometrie Society,
afdeling Nederland )
Op donderdag 11 januari a.s. heeft de Studiekring voor Statistische Techniek in samen
werking met de Landbouwkundige Sectie der V.V.S. en de afdeling Nederland van de
Biometrie Society een wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd, welke zal worden ge
houden in het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Prinses Marijkeweg 17,
Wageningen.
Het programma luidt alsvolgt:
11.00—12.00 uur
12.00—l i.00 uur
14.00—15.00 uur
15.00—15.15 uur
15. 1 5 —16.00 uur

prof. dr. ir. G. Hamming: Blunders bij het werken met groepsge
middelden
lunchpauze
dr. C. Levert: Statistische aspecten bij het vergelijkbaar maken van de
resultaten verkregen volgens niet volkomen identieke meetmethoden
theepauze
prof. ir. J. H. A. Ferguson: Enige toepassingen van de tweedimen
sionale normale kansverdeling

Dr. Levert zond ons bij de titel van zijn voordracht nog de volgende toelichting :
Het uiteindelijke getal dat de meetmethode (= instrument + techniek) levert, is een
schatting van de onbekende, ware waarde en als zodanig behept met systematische en toe
vallige fouten, die van instrument én persoon afhangen. Indien op vele plaatsen in de
wereld eenzelfde meteorologische grootheid volgens niet-identieke meetmethoden gemeten
wordt, rijst het probleem hœ de meetuitkomsten te 'herleiden', teneinde ze beter 'vergelijk
baar' te maken.
De hierbij optredende statistische kwesties zullen worden besproken.
De secretaris,
J. C. A. Zaat
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