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In 1979 is de Stuurgroep Erosie van de Landbouwhogeschool te Wageningen
een onderzoek begonnen naar de erosieproblematiek in een proefgebied
nabij Calatayud in de provincie Zaragoza, Spanje. Sinds de aanvang van
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liggende rapport beoogt ondermeer een deel van deze voorgaande onder
zoeksresultaten samen te vatten.
Met de resultaten van voorgaand onderzoek als bouwmateriaal, is vervol
gens voor twee sleutelgebieden een landevaluatie uitgevoerd en zijn
op basis daarvan landinrichtingsplannen opgesteld. De verslaggeving van
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hiermee een fundament voor verder onderzoek hebben gelegd.
Een onderzoek, zeker in een projectgroep, is onmogelijk zonder de hulp
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begeleiding en hun nimmer aflatend enthousiasme, zowel in'Munébrega als
r
•
in •Wageningen.

De heer J. Dijkerman voor zijnjaardevolle landevaluatie advffzen
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Sylvo Thesen voor zijn "ondergroei" adviezen.
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Huisden en Jan Koning, voor al het "begrip" dat ze opbrachten voor het
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1.

INLEIDING

1 .1

Doel en opzet van het onderzoek

Overeenkomstig de planning voor het jaar 1982 (zie EPPINK,L.A.A.J.,
e.a.,1982), is in het onde rzoeks-ge bied nabij Calatayud studie gemaakt
van de landbouwproblematiek ten einde voor de sleutelgebieden B en C
een landinrichtingsplan op te stellen.
In het algemeen komt het opstellen van plannen omtrent de herinrichting
van een gebied voort uit onvrede met de bestaande situatie. In de sleu
telgebieden B en C is sprake van een achtergebleven landbouw die onder
meer te kampen heeft met problemen met erosie en vochttekort. Het op
lossen van dergelijke problemen vereist een veelzijdige aanpak. Sociaaleconomische zowel als fysische factoren dienen hierbij aan de orde te
komen.
Ten einde inzicht te verkrijgen in de verschillende aspecten van de
erosieproblematiek in het onderzoeksgebied, zijn in het kader van het
Erosie Studie Project Zaragoza sinds 1978 een groot aantal deelstudies
verricht. EPPINK,L.A.A.J.,e.a.,1982 geeft hiervan een overzicht. Door
de in het verleden verkregen onderzoeksresultaten te bestuderen en bij
het opstellen van de landinrichtingsplannen voor de sleutelgebieden B
en C te verwerken, zou "Bouwen op Drijfzand" ertoe kunnen bijdragen dat
inzicht wordt verkregen in de samenhang en practische toepasbaarheid
van de verschillende binnen het ESPZ verrichte deelstudies.
Door het grote aantal tot nu toe verrichte deelstudies en de niet al
tijd eenduidige onderzoeksresultaten is de toegankelijkheid tot infor
matie niet groot. Daarom is besloten in dit onderzoeksrapport mede een
overzicht te geven van de voor het opstellen van landinrichtingsplannen
relevante informatie.
Bovendien bleek het noodzakelijk om over meer gegevens te beschikken
omtrent sociaal-econç®ische en teeltkundige factoren. Hiertoe is een
enquête onder de betrokken boeren gehouden en is getracht bij landbouw
instellingen en -instituten informatie in te winnen. Ook is aanvullend
onderzoek te velde verricht naar fysische factoren, waaronder de actuele
erosie, bewortelbaarheid, vochtleverénd vermogen, etc.
In een tweede fase van het onderzoek is met behulp van deze achtergrond
informatie een landevaluatie voor de sleutelgebieden B en C uitgevoerd.
Hiertoe is allereerst besloten welke de toekomstige ontwikkeling.van de
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landbouw in de regio zal zijn, ten einde te kunnen vaststellen welke
behoeften het toekomstige landgebruik in de sleutelgebieden B en C zal
hebben. Met het aldus geformuleerde ontwikkelingsmodel als uitgangspunt
is de fysische geschiktheid van landeenheden bepaald voor een aantal re
levante landgebruikstypen.
De resultaten van de landevaluatie, het toekomstige ontwikkelingsmodel
en de gegevens die in de inventariserende fase van het onderzoek zijn
verzameld, vormen het uitgangsmateriaal voor de landinrichtingsplannen.
In de derde, en laatste, fase van het onderzoek is voor sleutelgebied B
en C ieder afzonderlijk een landinrichtingsplan opgesteld.
In hoofdstuk 7« van dit onderzoeksrapport worden tenslotte aanbevelingen
voor nader onderzoek gedaan.
De bij dit rapport behorende bijlagen zijn afzonderlijk gebundeld in
een supplement.
Resumerend kunnen de doelstellingen van dit onderzoek als volgt gefor
muleerd worden:
- het verschaffen van inzicht in de verschillende aspecten van het
proefgebied in het algemeen en van de sleutelgebieden B en C in
het bijzonder, die ten grondslag liggen aan de huidige landbouw
problematiek en aan de problematiek van erosie.
- het bepalen van de geschiktheid van landeenheden in de sleutel
gebieden B en C voor toekomstig landgebruik.
- het opstellen van plannen omtrent een zo optimaal mogelijke her
inrichting van de sleutelgebieden B en C voor toekomstig agra
risch gebruik, waarbij de erosie tot op een aanvaardbaar niveau
dient te worden teruggebracht.
Analoog aan deze doelstellingen is ook in de verslaggeving een driede
ling aangebracht. In de hoofdstukken 1., 3- en 4* wordt getracht in
zicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het proefgebied.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5« de landevaluatie voor de sleutelgebie
den B en C beschreven. Daartoe wordt in paragraaf 5*2 gekozen voor een
ontwikkelingsmodel dat in de toekomst grotere, meer gemechaniseerde be
drijven voorziet, die zich voomamelijk zullen toeleggen op de teelt
van niet-geïrrigeerde landbouwgewassen.
Met gebruikmaking van de resultaten van de twee voorgaande onderzoeks
fasen wordt tenslotte in hoofdstuk 6. de landinrichting van de beide
sleutelgebieden bepaald.
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1.2

Het erosie Studie Project Zaragoza (FSPZ)

Ten behoeve van het onderwijs en onderzoek op het gebied van erosie
zijn door de Stuurgroep Erosie (een samen-werkingsverband tussen de vak
groepen Bodemkunde & Geologie, Bosteelt, Cultuurtechniek, Weg- en
waterbouwkunde en Irrigatie) in'het verleden reeds drie projecten in
Spanje gerealiseerd in samenwerking met de Bodembeschermingsdienst (Servicio de Conservación de Suelo, S.C.S.)» onderdeel van het Instituto
Nacional para la conservación de la Naturaleza (ICONA).
Het huidige project, het Erosie Studie Project Zaragoza (ESPZ), ging in
1979 van start nadat in 1978 het vooronderzoek was uitgevoerd (zie
EPPINK,L.A.A.J.&SPAAN,W.,1978).
De algemene doelstellingen van dit meerjarig onderzoek zijn:
- verwerven van inzicht in de samenhang tussen oorzaken, werkingen
en gevolgen van watererosie
- creëren van mogelijkheden voor studenten om deel te nemen aan
een concreet erosie-onderzoek
- leveren van een bijdrage aan de oplossing van erosieproblemen
- bijdragen aan de evaluatie van in het verleden genomen erosiebestrijdingsmaatregelen
- het verkrijgen van praktische ervaring in het opstellen van erosiebestrijdingsplannen waarin landbouwkundige, bodem- en bosbouw
kundige, civiel- en cultuurtechnische en sociaal-economische as
pecten zijn geïntegreerd
Voor verdere informatie over het ESPZ in het algemeen, wordt verwezen
naar de desbetreffende voortgangsverslagen (EPPINK,L.A.A.J.,e.a.,1980,
1981,1982).
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1•3

Situering van het proefgebied

In overleg met ICONA werd. als projectgebied de provincie Zaragoza,
grootte 17.200 km , gekozen (zie fig. 1.1 en 1.2).
Het projectgebied ligt in het NO van Spanje en het centrale gedeelte
wordt gevormd door de NV-ZO lopende Ebrovallei met daarin de provincie
hoofdstad Zaragoza (zie EPPINK,L.A.A.J.,e.a.,1980,1981 » 1982).
Figuur 1.1 Situering

van

het

projectgebied

Figuur 1.2

Het

projektgebied

Binnen dit projectgebied werd in de buurt van Calatayud een onderzoeks
gebied gekozen, grootte 13.000 ha., dat gelegen is in een slenk in het
Iberisch randgebergte (zie paragraaf 1.5) en wordt ingesloten door:
-

de
de
de
de

ljin Calatayud - La Viluena
lijn La Viluena - Acered
lijn acered - Montón
rivier "Jiloca"
figuur 1.3» Situering van
onderzoeksgebied

onderzoeksgebied

proefgebied

N
0
u

10
j

15
_J

Î

(naars BROUWER,H.de,e.a.,1982)
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In het onderzoeksgebied is een zo representatief mogelijk proefgebied
geselecteerd, zijnde het stroomgebied van de "Arroyo de Valdemargos",
met een grootte van ca. 1800 ha.
Het proefgebied wordt ingesloten door de plaatsen Munébrega, Maluenda
en Olvés (zie fig. 1.4).

figuur 1.4* situering van het proefgebied en de sleutelgebieden

(naar: BROUWER,H.de,e.a.,19B2)

Binnen dit proefgebied zijn vijf

sleutelgebieden uitgekozen voor

gedetailleerd onderzoek. Op de sleutelgebieden B en C vordt in hoofd
stuk 3 nader ingegaan.
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1.4

Klimaat

Het gebied rond Calatayud heeft een mediterraan klimaat met een sterk
continentale inslag, samenhangend met de hoogteligging (600-900 m.).
Klimaattype volgens Koppen: Csa/Da.
Temperatuur
Het temperatuurverloop over het jaar is weergegeven in tabel 1.1.
In Calatayud zijn maximum temperaturen van 41 °C en minimum tempera
turen van -13°C geregistreerd. Gemiddeld komen in Clatayud 57 dagen
per jaar met vorst voor.
Tabel 1.1 Teaperatuurrerloop over bat jaar in Zaragoza (stad) ea Calatayud (1« °C)
Calatayud (19*8-1966)
Jan

Geaidd. teap,
Qeaidd. aas. teap.
oeaidd. aia. taap.

5.1
9.*
0.9

«taragou
ueaxdo. teap,
ueaidd. aax. teap.
óeaidd. ain. teap.

6
10
z

Tebr

u.6
11.6
1.5
a

12
5

Mrt

Apr

Mai

Juni
19.6
2b.7
12.9

17
23
11

21
27
1**

9.7 12.6 lb.2
15.3 lö.l 22.9
*.1 b.2 9-6
10
lb
5

1)
19
0

Juli Au«
2*.Ö 22.5
30.9 29-9
15-5 15.3
2*
31
17

2*
>0
17

Oct

Nor

Dec

Jrnmr

19.* 13.9 9.0
2b.3 19.9 15.8
12.b 6.0 <».3

5.8
10.3
2.2

13.8
19.6
7.8

15
20
10

10
IV
6

7
10
3

14.6
19.8
9-2

Sept

20
26
1*

lag
De gemiddelde jaarlijkse neerslag rond Calatayud bedraagd 430 mm.
Het gemiddelde aantal regendagen bedraagt in de winter 21, in het
voorjaar 21, in de zomer 15 en in de herfst 20.
Tabel 1.2 geeft de neerslagverdeling over de maanden van het jaar
weer; tabel 1.3 de maximale dagneerslagen.
a»er hat jaar

Tabal 1.2 Neer«lagv*J
Jaar fcaaod
Jaa
19*1
öo
19*2
15
50
19*3
0
19**
18
19*5
19*6
19*7
19*8
19*9
1950
1451
1952
1953
195**
19;?
1*5»
W?7

I9:>d
19k-ï
1 *o0
tem Jaela

30
16
51
1*
2*
H?

10
b
11
'0
112

r>br
l*
20
1*?
20

1
11
95
15
18
7
l1*
4
ö

Apr
??
71

30
i*

32
U
36
15
52
*6
22 . 1*
15
22
30
72}
oC
t,
*2
iCo
27
1*

15

7

'•ü

10

He

5-*

•s

?.

2"
U

Z-1

Art
}o
b9
«••1
lo
n

1'

3'*
u:

Imm)

Hai
83
2*
37
8b
3*
• 02
7*
36
93
6*
;c
t
*

1

Juni
*p
*7
*0
29
1*

Juli
60
7
9c

53
28
9
31
*0
y?

7
50
12
38
1*

10
29
25
26
32
32

*.J

?*

123

2

31

b

Aug
+o

60
11
35
10

j.3

>«<*

1

*>b

'b

•jU

•/
«rt

t»

iéO

132

«•

-

•6

ia 'Clatayud ovar da periode 19*1 - I960

U

2*

V/

(naar: BROUWER,H.de,e.a.,1982)

WO

3o

2

12

o

1">

*1

c,

>

V

?Ü

eet
12
2*
9
*2
5

Nov
22
2b
2
17
tb

Dec
lb
1*
*0
13
20

Jaar
?oo
*12
390
35*
21b

*2 19
6* 2d
12 2*
10* 20
23 9
«*9 6?
12 12
1*» ol
8
13
36 53

60
7
2
3?
26

2*
1*
>0
ld
oö

*56
*58
299
*33
3ofc

102
95
51
10*

2a
18
6

10
*0

92
60
128
106
96
131
117
1>8
152
108

»ept
36
35
31
56
3

ld
52

10
OÖ
3"

do *1
39 10e

-5
«•2
25
lb
26
31

509
299
382
*ü8
53Ô

1*
2
136
52
32

558
*91
**3
715
*01

••b

33

26

3*

*31

123

al
?t

HO

20

Hbs.

aaaadneeralag
86
71
90
8b
*6

66
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Tabel 1.5 'txiaéie a-2/n«. T3 • as*n . -.1 1
-'••r
:*»1
:>*2
19*3
19***
19*5

'»and Jan
1?
iJ
11

19*to
19*7
19*3
19*9
1950

2c

1951 .
1952
1955
195*

)

U
1)
Lo
10
10
16
ó
3
e

«or

Z, - T

ia.nd ir. Jaiai:«yua o<rtr

Nov
6
10
1
5
3*

Dee
10
6
11
6
10

10
3
2
10
12

10
S
10
6
12

36
23
25
37
21

10
6
2
10

10
12
B
10

35
20
29
*3

3o
23
12
37
21

2b

5
10
10
26
12

10
9
25
10
15

2*
23
10
19
12

10

0
è
3
20

5?
d
26
22

30
1*

20
20
17
1

22
5
12
9

30

i:
IC
10
3

12
ii

P

lo
IJ
**0
19

7
15

«»

10
10
25
17
1*

12
Ó
10
0
11

10
5
1
2

9
11
2
*3

2J
13
23
à

-

Oct
10
10
5
18
2

2o
1
1*

l'v
10
lô
1

10

iept
17
11
15
25
3

-»UB
2*
37
6
10
6

' »X

^«1

19*1 - 195*

Jaii
30

-cr

•

periode

Juni
ü
U
10
13
3

".r:

V

it

0

10
a
15
13

«*

*

16

lb

10
10
3
*

29
3

.«je. dftffneerslag
30
3?
2b
*0
3*

In het proefgebied, zijn drie Thiess zelfregistrerende regenmeters
opgesteld, teneinde een indruk te verkrijgen omtrent de neerslag
verdeling en vooral -intensiteit in het proefgebied. Figuur 1.5
geeft een indruk van een regenbui die door de pluviograaf te Munebrega geregistreerd is.
Figuur 1.5: Pluviograa d.d. 4 mei 1980 te Munebrega

4

Verdamping
Uit de beschikbare gegevens van Zaragoza (over 56 jaar) is de poten
tiële evapotranspiratie per maand uitgerekend met de formule van
Penman. Zie hiervoor tabel 1.4. Volgens de Thornthwaite waterbalans
zou het neerslagtekort voor Calatayud 400 mm per jaar bedragen.
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Tabel l.*f

ETapotranspiratieverloop o*er het jaar in ZâTâjoM (atad) (m)

Jan

Febr

Hrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sept

20

33

72

9&

1*0

171

195

165

95

Oct

No»

D«o

J««r

5*

22

15

1082

(naar BROUWER,H.de,e.a.,1982)
Wind.
Een karakteristiek element van het klimaat in het Ebrobekken is de
wind. Sléchts gedurende een klein gedeelte van het jaar (2 mnd) is
er geen wind van betekenis. De overheersende wind is de "Cierzo", die
vanuit het NW een koude, droge lucht aanvoerd, afkomstig van het Cantabrische kustgebergte.

1.5

Geologie

1.5*1

Inleiding

Ongeveer de helft van het Iberisch Schiereiland wordt gevormd door de
Meseta, een hooggelegen tafellandschap met een oppervlakte van ca.

2

230.000 km . De Meseta bestaat uit een groot massief van graniet dat
gevormd is in het Precambrium en Paleozoïcum. Het is grotendeels door
Mesozoische en Tertiaire afzettingen bedekt. Tabel 1.5 geeft een over
zicht van de geologische geschiedenis van het Iberisch Randgebergte.

tabel 1.5s Geologische geschiedenis van het Iberische Randgebergte
HOOFDTIJDPERK

PERIODE

GEBEURTENISSEN

TIJDVAK
Holoceen

FAd'Z:

Ontstaan huidige drainagepatroon
Ontstaan jongere planatievlakken

Kwartair

Erosie Mio- Pliocene afzettingen
Pleistoceen

Verdere opheffing in fasen
Opdrogen depressies
Ontstaan Pliocene planatievlakken
Alleen depressies gevuld

Plioceen

Ontstaan Jalon en Huerva
Overlopen en opdrogen meer
Begin opheffing

Kenozoïcum

Klimaat wordt arid

Alpiene

Groot meer aanwezig

oro ^e \ e c e

Ontstaan meer
Tertiair

Klimaat wordt meer humid
Mioceen
Afzetting breccies en conglome
raten
Klimaat semi-arid
Ontstaan Slenk van Calatayud
Oligoceen
Eoceen
Paleoceen

Krijt
Mesozoïcum

Jura
Trias
Perm
Carboon

Afzetting van Trias, Jura en
Krijt tegen het Iberisch
Randgebergte
ontstaan Iberische Randgebergte
Ontstaan algemene vorm van de
huidige Meseta

Ordovicium
Cambrium
Precambrium

oro^ne^e

Caledonisclie

Devoon
Paleozoïcum
Siluur

Herc^Tiisché

Ontstaan massief van de Meseta

oro .;enese
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figuur 1.6: Gebergteketens van het Iberischs Schiereiland

De algemene vorm van de Meseta en haar begrenzingen (de gebergteketens)
is tijdens de Hercynische orogenese tot stand gekomen (zie tab. 1.5)»
In het Mesozoïcum wérd dit Hercynisch systeem geërodeerd en daalden
grote delen tot beneden zeeniveau.
In eerste instantie vond in deze dalingsgebieden sedimentatie plaats
van Bundsandstein-formaties (Trias). Dit zijn voornamelijk continentale
puinwaaierafzettingen. In later tijden werden er sedimenten van mariene
oorsprong gevormd: Keuper en Muschelkalk (Trias), en andere kalkhoudende
formaties in het daaropvolgende Jura en Krijt.
In het Tertiair, tijdens de Alpiene orogenese, kwamen weer grote delen
boven zeeniveau te liggen. De sedimentatie kwam tot een eind en de jonge
afzettingen (Trias, Jura en Krijt)' werden geplooid en tegen het oude
massief samengedrukt. Zo ontstonden het Andalusisch Gebergte, het Cata
laans kustgebergte en de Pyreneëen (zie figuur 1.6). Het Cantabrisch
kustgebergte is van veel eerdere datum (gevormd tijdens Caledonische
orogenese), evenals het uit het Hercynicum daterende Iberische randge
bergte (zie tabel 1.5).
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1.5-2

Het bekken van Calatayud

In het Iberisch Randgebergte, vooral bestaande uit Paleozoïsche gesteen
ten, ontstond tijdens het Mioceen een langwerpige depressie: het bekken
van Calatayud. Het Iberisch Randgebergte wordt door deze slenk in twee
ën gedeeld (zie fig. 1.7)»
In het toen heersende semi-aride klimaat voerden vlechtende, efemere
rivieren grote hoeveelheden stenig en lemig materiaal aan, dat in de
lagere gedeelten van het bekken werd afgezet. Deze, in latere perioden
met kalk verkitte, formatie dagzoomt aan de randen van het huidige
proefgebied als het Miocene Conglomeraat. Door tectoniek kunnen in de
ze conglomeraten verschillen in laaghelling voorkomen.
figuur 1.7s Ligging van het bekken van Calatayud en de Ebrovallei
met de belangrijkste geologische formaties.
(afgeleid uit de geologische overzichtskaart van
het Iberisch Schiereiland, schaal 1:1.000.000 )

LEGENDA

ra

ö

EB

Stad

Pnoombrium

Brtufcion*

Roloozoicuffl
Trios

I . M

G"»

Jura

[

KalkpkrtMu

Krijt

I

Gmkmoq'SC** grant
Rivitr
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1.5*3

Het Mio-Pliocene meer

In het midden van het Mioceen werd het klimaat meer humid. Door grotere
aanvoer van water ontstond in het toen afvoerloze bekken van Calatayud
een meer, waarin dikke kleipakketten op de conglomeraten tot afzetting
kwamen.
In het laat-Mxoceen en het Plioceen werd het klimaat vervolgens weer
heter en droger, waardoor het bekken gestaag leeg-dampte. Er ontstond
een playa met evaporitische afzettingen van kalken, gipsen en andere
zouten. Figuur 1.8 geeft de sequentie van achtereenvolgens afgezette
evaporitische formaties grofweg weer.
figuur 1.8« Schets van de belangrijkste evaporitische formaties
zoals die in het bekken van Calatayud dagzomen

figuur 1.9s Schematische dwarsdoorsnede door het bekken van
Calatayud

Tijdens deze laat-Miocene en Pliocene afzettingsfase vond een tectonische opheffing van de Meseta plaats, waardoor gebieden aan de rand
daarvan (het Iberisch Bandgebergte bijvoorbeeld) scheefgesteld werden.
Deze differentiële opheffing resulteerde erin dat het bekken van Cala
tayud in NO-richting scheefgesteld werd, en ter plaatse van de ZW-keten
van het Iberisch Randgebergte sprake was van een sterkere erosie. De
hoeveelheid klastisch materiaal dat in die tijd in het bekken is af
gezet is derhalve in het ZV-gedeelte groter dan elders in het bekken.
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figuur 1.10: Geologische kaart van het onderzoeksgebied en omgeving
(afgeleid van de geologische kaartbladen Daroca en
Zaragoza, schaal 1:200.000)

LEGENDA

EZ

Precambrium
Ftaleozoicum

EB

Trias
Jura

I

Krijt
Mioceen

O • O
* O

Conglomeraat
Gips
Kalkplateau
Kwartair
Meer
Stad
Breukzone
Geologische grens
Rivier

Evaporitische afzettingen in het proefgebied (zie fig. 1.11)
- Randkalken:
Tegen het conglomeraat, aan de randen van het toenmalige miocene
meer, zijn kalkafzettingen gevormd door de activiteit van kalkalgen in ondiep, moerassig millieu. De kalken komen voor in la
minae, thinbedded structuren en ook in dikkere banken. Tussen de
kalkafzettingen komen dunne kleilaagjes voor (seizoensfluctuatie?).
De verbreiding van deze afzetting in het proefgebied is gering.
- Overgangszone:
Door de activiteit van stromend water eh door golfslag tegen de
oevers van het toenmalige miocene meer is het gedeelte van de
randkalken dat tegen het conglomeraat aan lag omgewerkt. De over
gangszone ligt als een wig op het conglomeraat en gaat lateraal
over in de randkalken.
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figuur 1.11: Schematische weergave van de opeenvolgende evaporitische
afzettingen in het proefgebied
Caabriun
Conglomeraat
.Overgangszone
Handkalken

- Kleiserie:
In het toenmalige miocene meer werd op plaatsen waar het millieu
rustig genoeg was klei afgezet. In de loop van de tijd is een
groot deel van de meerbodem met een continué laag afgedekt. Het
materiaal is afkomstig van het Iberisch Randgebergte, waar het
als verweringsresidu uit schalies gevormd is. In het proefgebied
dagzoomt deze formatie slechts zeer plaatselijk; in de ondergrond
zetten de kleilagen zich echter onder de evaporieten voort.
- Gipsserie;
In het centrum van het bekken is tenslotte gips afgezet. Meer
naar de randen toe zijn de gipsen als dunne laminae in afwisse*,
ling met klastisch materiaal afgezet. Naar het centrum toe is
het materiaal in steeds dikker wordende pakketten afgezet, waar
bij navenant minder klastisch materiaal tussen de gipslagen is
afgezet.
Op plaatsen waar sprake was van een sterke dynamiek in tempera
tuur en dus vochtgehalte, werd gips afwisselend gedehydrateerd
tot anhydriet en weer gehydrateerd tot gips. Onder zulke omstan
digheden werd een fijn-korrelig type gips gevormd, slecht uitgekristaliseerd en na diagenetische verharding bros.
Onder gematigder omstandigheden, bijvoorbeeld in diepere gedeel
ten van het bekken, konden zich plaatvormige, goed uitgekristal
liseerde gipslagen vormen. Bij latere tectoniek lieten deze goed
uitgekristalliseerde gipsen zich plastisch vervormen. Derhalve
hebben zich in dit type gips weinig diaklazen gevormd, hetgeen
consequenties heeft voor de bewortelingsmogelijkheden op dit
substraat.
- Mergel serie:
In een latere periode is het bekken van Calatayud, nadat het ge
durende lange tijd practisch droog gelegen heeft (playa-situatie),
blijkbaar opnieuw volgelopen. Onder het toen heersende klimaat
moet sprake zijn geweest van een grotere aanvoer van bicarbonaat,
getuige de mergel- en evaporitische kalkafzettingen die over de
gipsserie zijn afgezet. Van die laatst genoemde kalkafzettingen
is in het proefgebied niets meer terug te vinden. De strategrafisch lager gelegen mergelserie dagzoomt nog uitsluitend in stei-
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le hellingen, waar de gemakkelijk erodeerbare mergelserie wordt
afgedekt door een meer resistente pleistocene formatie.
Buiten het proefgebied, in het centrum van het bekken van Cala
tayud, treft men nog dikke pakketten kalksteen aan, gelegen op
de eerder genoemde gipsen.
In de schematische dwarsdoorsnede van het bekken ran Calatayud, zoals
weergegeven in figuur 1.12, valt vooral de asymetrische dalopvulling op
De ZW-keten van het Iberisch Randgebergte bestaat vooral uit leisteen
en zandsteen. Door de reeds eerder genoemde differentiële opheffing van
het gebied is in het Tertiair deze ZW-keten veel meer aan erosie bloot
gesteld dan het geval was met de NO-keten van het Iberisch Randgebergte
Als gevolg daarvan is het ZW gedeelte van het bekken van Calatayud met
een aanzienlijk grotere hoeveelheid klastisch materiaal opgevuld.
Dit had weer tot gevolg dat het meer verder in het NO kwam te liggen,
zodat het grootste deel van de evaporieten daar aangetroffen worden.
figuur 1.12: Schematische dwarsdoorsnede door het bekken van
Calatayud, in de buurt van het proefgebied
(naar BROUWER,H.de,e.a.,1982)

/ \ Paleoisch gesteente
r

' -y o | C o n g l o m e r a a t

J Gips
j Kalk

- 16 -

figuur 1.13s

Afgedekte geologische kaart van het proefgebied
(naar BROUWER,H.de,e.a.,1902)

/««

> »

figuur 1.14s

Pliocene en Kvartaire
in het proefgebied
(naar BROUWER,H.de,e.a.,1982)

LEGENDA
E B P i i o o n » glacis
Era P i . u t . pianotitvla*
m n o i o c e n > dalopvulling

I
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1.5.4

Plio- en Pleistoceen

Zoals hiervoor al vermeld is, zette in de tweede helft van het Mioceen
een differentiële opheffing in van het Iberisch Randgebergte. Deze pe
riode van opheffing zette zich gedurende het Plioceen en Pleistoceen
voort. Doordat het hele gebied zo'.n 65O-IOOG meter hoger kwam te liggen
kwam een eind aan de vorming van lacustriene afzettingen in het bekken
van Calatayud.
Tijdens de opeenvolgende fasen van opheffing en scheefstelling werden
de Tertiaire formaties in het proefgebied aan erosie blootgesteld, ge
paard gaande met sedimentatie in de lagere delen. Zo ontstonden ver
schillende planatievlakken die elk een periode van opheffing, versterkte
erosie en sedimentatie vertegenwoordigen. Bij elke volgende opheffings
fase werden in het verleden gevormde planatievlakken door dalvorming
versneden.
De afzettingen uit het Plio- en Pleistoceen bestaan uit relatief dunne
lagen (2-8 meter) hoekig, slecht gesorteerd materiaal. Het zijn erosieproducten van het Iberisch Randgebergte (zandsteen, leisteen, kwartsiet
en residuaire kleien).
Door vroegere bodemvorming zijn in deze glacis-resten op veel plaatsen
petrocalcics gevormd, soms met een dikte van 2 meter. Deze calcretebedekking heeft in het Holoceen zo'n glacisrest tegen erosie beschermd.
Men treft derhalve in het proefgebied verschillende niveau's van oude
planatievlakken aan, door differentiële opheffing scheefgesteld onder
een hoek van jf 5$* Zie ook paragraaf 1.5.6: Geomorfologie.
1.5.5

Holoceen

Aan de geologische opbouw van het proefgebied zijn in de jongste perio
de alluviale en colluviale (dal-)opvullingen toegevoegd.
De colluviatie hangt waarschijnlijk samen met de occupatie van :het ge
bied door de mens. Ontbossing ten behoeve van de landbouw en brand- en
bouwhout voorziening heeft het proces van erosie en sedimentatie ver
sterkt. Opvallend zijn in dit verband de colluviale landbouwterrassen
in de gipslandschappen.
De geologische opbouw van het proefgebied wordt geïllustreerd door de
figuren 1.13 en 1.14.
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1.5.6

Geomorfologie

Zoals vermeld in de voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk stammen
de meeste afzettingen in het proefgebied uit het Mioceen, waarbij de
klimaatsveranderingen van grote invloed waren. In het oorspronkelijk
vrij ongestoorde Mio-Pliocene meer (zie 1 -5•3) konden daardoor van tijd
tot tijd terrestrische afzettingen de lacustriene afzettingen bedekken.
Door dit fenomeen zijn pijnwaaier- en modderstroomafzettingen op en
tussen de kalksteen/mergelafzettingen terechtgekomen. Deze uitwiggende
lagen van grof, hoekig kwartsietrijk materiaal in een veel fijnere ma^
trix van siltig en kleiig materiaal, zijn veelal door kalk verkit.
Rode conglomeraten, kleien en silten wijzen op fluviatiel-lacustriene
omstandigheden tei-wijl de grijze kleien, mergels en gipsen op een lacustrien evaporitisch millieu wijzen. In paragraaf 3.3 zal nader op de
bodemgesteldheid van deze series worden ingegaan.
Pedimentontwikkeling
Aan de voet van het Iberisch Randgebergte werden door vlechtende rivier
en de Miocene conglomeraten als alluvial fan afgezet. Het vlakke sedimentatiegebied waar de verschillende alluvial fans samenvloeien wordt
"bajada" genoemd. Meer bekken-inwaarts vormde zich een playa onder ari
de omstandigheden (zie figuur 1.15).
figuur 1.1p: Blokdiagram van een pediplain

Van deze pediment-bajada-playa situatie zijn hedentendage nog delen van
de bajada (nl. de conglomerate») en de playa (in de vorm van de evaporitische sedimenten) terug te vinden. Pedimenten aan de voet van het
Iberisch Randgebegte zijn door conglomeraten overdekt.
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Planatie
Zoals reeds is opgemerkt, is gedurende het Plioceen en Pleistoceen
sprake geweest van een differentiële opheffing van het Iberisch Randge
bergte. Tijdens deze opeenvolgende fasen van opheffing en scheefstelling
werden de Miocene conglomeraten en lacustriene sedimenten in het bekken
van Calatayud door dalvorming versneden en vervolgens onder aride om
standigheden afgevlakt tot een peneplain. Hierbij zijn erosieproducten
uit het achterland (Iberische keten en bijbehorende pedimenten) als een
deken over de Miocene afzettingen terecht gekomen; bij een volgende in
snijdingsfase vervolgens weer verder bekkeninwaarts getransporteerd.
Zo ontstonden verschillende planatievlakken, in het specifieke geval
aangeduid met de term "glacis", die elk een periode van opheffing, ver
sterkte erosie en sedimentatie vertegenwoordigen. Bij elke volgende op
heffingsfase werden vroegere glacis door dalvorming versneden.
Het proefgebied kan globaal naar hoogte-ligging en aard van het moedermeteriaal in vier niveau's worden onderverdeeld (zie fig. 1.16 -

1.19)*

- De hoogste delen van het proefgebied bestaan uit de vroeg-Miocene
conglomeraten en zijn gelegen boven de 85O meter in het oostelijk
gedeelte (richting Olvés) en boven de 810 meter in het westelijk
gedeelte (richting Munébrega).
De conglomeraatrug bij Olvés ligt direct tegen het geconsolideer
de gesteente van het Iberisch Randgebergte aan. Deze paleozoïsche
gesteenten zijn vooral kwartsieten, leisteen en zandsteen, waar
van de kwartsieten de hogere ruggen in de bergketen vormen (Pena
Olvés). Bij Munébrega wordt de conglomeraatrug gescheiden van de
Iberische keten door de waarschijnlijk tectonisch bepaalde barranco de la Caflada (Munébrega ligt in het dal van deze barranco).
De Miocene conglomeraten van dit hoogste niveau zijn niet bedekt
door jongere afzettingen, zijn goed doorlatend en dus relatief
erosiebestendig. Lokaal is sprake van lichte bodemvorming.
figuur 1.16: Locatie van de onderschei den schematische dwarsdoor-
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figuur 1.17: geologische dwarsdoorsnede A-A'

- Het tweede niveau dat in het proefgebied te onderscheiden is,
ligt op een hoogte van 780 meter en bestaat uit resten van een
glacis van Pliocene ouderdom. Deze bevat dus resten van één van
de eerste erosiestadia die plaats vonden nadat een eind gekomen
was aan de lacustriene sedimentatie.
De hoogte waarop deze glacisresten te vinden zijn is variabel,
aangezien het oorspronkelijke erosie oppervlak in bekkeninwaartse
richting afhelde en bovendien door scheefstelling van het hele
gebied dit effect nog eens is versterkt. De hoogteligging van
dit Plioceen glacis varieert grofweg van 780 meter in het ZW tot
710 meter in het benedenstroomse gedeelte van het proefgebied.
De bijbehorende laag-helling is + 5%.

figuur 1.18: geologische dwarsdoorsnede B-B'
E3 mèntle of cow« y*nl
GS9»"fy fill with pebbles and stones
m ullty fill with pebbles

De meest markante resten van deze pliocene glacis zijn terug te
vinden op de ZO-waterscheiding van het proefgebied, nabij Olvés,
op de langgerekte rug die de waterscheiding vormt tussen de twee
hoofdgeulen van het proefgebied en op de Subida.
De resten van deze glacis liggen bijna overal op Mio-Pliocene
mergelafzettingen en kunnen variëren in dikte van 2 tot 8 meter.
Het materiaal is vrij hoekig en slecht gesorteerd. Het bestaat
uit blokken zandsteen, leisteen en kwartsiet in een matrix van
fijner materiaal en is oorspronkelijk afkomstig van de pedimenten van de Iberische keten en van de Miocene conglomeraten.
Ten dele zijn in deze pliocene glacis door vroegere bodemvorming
harde banken (calcretes of petrocalcic*s) gevormd (zie par. 3.3).

^'

,*>
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figuur 1.19? Geologische dwarsdoorsnede OC'

- Het derde niveau bevat de Pleistocene planatievlakken. Ook. in
het Pleistoceen zijn er meerdere erosiestadia geweest, waardoor
verschillende niveau's zijn ontstaan. Deze niveau's zijn niet
eenvoudig samen te vatten onder één en dezelfde hoogteliggiging.
Globaal liggen ze echter op een hoogte tussen de 600 en 67O meter.
Het materiaal van deze pleistocene glacis onderscheidt zich van
z'n Pliocene equivalent doordat het beter afgerond is en kleinere
fragmenten bevat. Dit is te verklaren uit het feit dat dit mate
riaal over een grotere afstand en gedurende meerdere opeenvolgen
de erosiecycli getransporteerd is geweest. Het materiaal is dan
ook voor een belangrijk deel afkomstig van de Pliocene glacisresten, welke toentertijd door dalvorming werden versneden.
- Het vierde niveau dat in het proefgebied te onderscheiden valt
is dat van de vroeg-Holocene puinwaaier afzettingen en Holocene
dalopvullingen. De uitgestrektheid van deze afzettingen is het
grootst in de laagste gedeelten van het proefgebied. Het materi
aal is meer afgerond, beter gesorteerd en bevat minder grote ste
nen dan het geval is bij de erosieresten van de hogere niveau's.
In figuur 1.16 is alleen de verbreiding van de holocene dalop
vulling aangegeven. De vroeg-Holocene puinwaaierafzettingen
ontbreken op dit kaartje; deze afzettingen zijn op de bodemkaart
(bijlage 1.2) terug te vinden als eenheid H.
Zoals blijkt uit de ligging van de sleutelgebieden B en C (zie fig.3.1)
zijn in sleutelgebied C globaal alle,4 niveau's terug te vinden, terwijl
in sleutelgebied B sprake is van recent gevormde dalbodems in een overi
gens ernstig versneden landschap.
De geomorfologie van de sleutelgebieden hangt hier dan ook sterk mee
samen. Zie hiervoor paragraaf 3.2.
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1.6

Bodemgesteldheid van het proefgebied

In deze paragraaf zullen de bodemtypen, zoals die in het kader van het
ESPZ beschreven zijn, globaal behandeld worden. In paragraaf 3*3 wordt
meer specifiek ingegaan op de bodemgesteldheid van de sleutelgebieden
B en C.
Aangezien alle voorkomende bodemtypen kalkrijk zijn (behoudens een en
kel ontkalkt profiel) en een groot aantal daarbij ook gipsrijk zijn,
is in deze paragraaf een twee-deling gemaakt: allereerst worden kalkrijke bodems behandeld (1.6.1) en hun verbreiding in het proefgebied
(1.6.2), vervolgens worden de gipsrijke bodems beschreven (1.6.3 en
1.6.4).
1.6.1

Kalkri.jke bodems

Kalkrijke bodems ontstaan ófwel in kalkrijk moedermateriaal, öfwel
door laterale aanvoer van calciumcarbonaat, dat door uitspoeling
elders via grondwaterstroming in het bodemprofiel terecht is gekomen.
Indien sprake is van een kalkrijk moedermateriaal, vormt het klimaat
als bodemvormende factor de randvoorwaarde: de neerwaartse waterbewe
ging xs te gering om het kalkrijke moedermateriaal diep te ontkalken;
onder het heersende klimaat blijven deze bodems kalkrijk.
Indien sprake is van laterale aanvoer van calciumcarbonaat in overi
gens niet-kalkrijk moedermateriaal, vormt de topografische positie
van het pedon de belangrijkste bodemvormende factor, in samenhang met
het klimaat: er moet sprake zijn van kalkrijk moedermateriaal elders,
dat door een neerwaartse waterbeweging calciumcarbonaat verliest,
waarna calciumcarbonaat ha11 ingafwaart8 tot precipitatie komt.
Bodemgenese
Onderscheidt drie verschillende processen:
a. ontwikkeling van het epipedon
b. ontkalking
c. accumulatie van calciumcarbonaat
ad a. Kalkrijke bodems kunnen drie typen van epipedon bezitten:
- Mollic:
Goed ontwikkelde strudtuur: kruimelig, granulair en erg stabiel.
Vormt zich onder subhumide en semi-aride omstandigheden, bij een
voldoende hoge productie van organische stof.
- Ochric (chroma 3«5)*
Meer hoekige structuur, minder granulai.ce agregaten, minder sta
biel. Vormt zich onder semi-aride en aride omstandigheden, met
geringe productie van organische stof.
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- Ochric (chroma en value hoger dan 4)!
Dun epipedon met zwak ontwikkelde structuur, weinig stabiel.
Er is sprake van een arid klimaat, met nauwlijks productie van
organische stof, of van jonge profielen, kenmerkend voor erosielandschappen.
Dit type van bovengrond is over het algemeen zeer slempgevoelig;
korstvorming treedt veelvuldig op.
ad b. Ontkalking van het profiel is een functie van de hoeveelheid neerslag,
hellingpercentage en ruwheid van het bodemoppervlak en van de waterdoorlatendheid van het profiel.
Mergelgronden zijn slecht doorlatend door hun siltige textuur en daar
door weinig stabiele structuur. Deze gronden ondervinden daardoor wei
nig uitspoeling van calciumcarbonaat en zijn door de relatief sterke
run*-off zeer erosiegevoelig.
In een meer humid klimaat zal in het algemeen de mate van ontkalking
van een profiel toenemen. Hiervan kan in het bijzonder sprake zijn op
meer permeabele, en dus ook minder erosiegevoelige, moedermaterialen.
Indien sprake is van ontkalking in de A en B horizont, kan er een tex
tuur B gevormd worden. In oorspronkelijk kalkrijk moedermateriaal zal
de baseverzadiging van kleimineralen namelijk hoog zijn; klei zal niet
dispergeren en zich residuair accumuleren in een Bt-horizont.
ad c. Door percolatie van water in een profiel en bijgevolg ontkalking van
de bovengrond, kan .sprake zijn van accumulatie van calciumcarbonaat
in de lagere gedeelten van het profiel. Er vormt zich een horizont,
die de volgende morfologische eigenschappen kan bezitten:
- de horizont voldoet niet aan de taxonomische eisen van "soft
powdery lime", calcic horizon of petrocalcic horizon, maar
heeft wel in enige mate geaccumuleerde calciumcarbonaat;
de verdeling van CaCC>3 in een dergelijke horizont is diffuus
of enigzins geconcentreerd in een pseudo-mycelium;
de kleur van de betreffende horizont is weinig lichter dan die
van andere horizonten
- "soft powdery lime":
er is sprake van meer dan 5 vollume procenten herkenbare secun
daire carbonaten, die zacht genoeg zijn om met een vingernagel
gemakkelijk te doorsnijden in droge toestand;
in het algemeen komt "soft powdery lime" voor als kalkhuidjes
op aggregaten of stenen of in poriën etc.
- Calcic horizon:
de horizon is tenminste 15 cm dik, heeft een ^CaC03 hoger dan
15$» ie niet dusdanig verhard dat de horizont niet oplost in
water, en:
.
heeft tenminste meer dan 5$ CaCO-j meer dan de onderliggende
C horizont, of:
heeft tenminste 5 vollume procenten herkenbare secundaire car
bonaten, als baarden, concreties of "soft powdery line"
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- Petrocalcic horizon:
een calcic horizon kan onder (semi-)aride omstandigheden irrever
sibel indrogen, dusdanig dat sprake is van verkitting tot een
harde, massieve, continue bank
Fysische eigenschappen
De volgende aspecten van kalkrijke gronden zijn van belang:
a. textuur
b. vochtleverend vermogen
c. waterdoorlatendheid
ad a. Het bepalen van de textuur levert als complicatie op, dat ook calciumcarbonaat textuurelement kan zijn. Bij conventionele methoden wordt bo
demmateriaal voorbehandeld met HCl, teneinde verkittende bestanddelen op
te lossen en klei te dispergeren. Hierdoor is men echter niet in staat
om het textuuraandeel van calciumcarbonaat te bepalen.
Dit probleem kan enigzins opgelost worden door in eerste instantie niet
met HCl maar bijv. met NaCl voor te behandelen (dispergeren van klei) en
de textuur te bepalen, waarna de textuur nog een tweede maal op conven
tionele wijze bepaald wordt. Het verschil in de resultaten van beide be
palingen geeft een indruk van de verdeling van kalk over de textuurfrac
ties.
Een belangrijke textuurfractie is de zg. "active lime": calciumcarbonaat
partikels, kleiner dan 16 mu meter. Active lime vertoont door z'n ge
ringe afmeting colloïdale eigenschappen. Er is tot dusverre echter nog
geen bevredigende bepalingsmethode voor deze fratie gevonden.
ad b. Calciumcarbonaat heeft twee tegengestelde effecten op de vochtkarakteristiek van kalkhoudende gronden. Enerzijds bezitten kalkrijke gronden
over het algemeen een goede structuur (mits bovendien sprake is van
voldoende colloïdale deeltjes), waardoor meer water vastgehouden kan
worden. Anderzijds vormen zich CaCO^-huidjes rond agregaten en kleimineralen, waardoor het specifieke oppervlak waaraan waterretentie
plaats heeft afneemt.
ad c. De waterdoorlatendheid van kalkrijke gronden is over het algemeen hoog
(mits voldoende colloïdale deeltjes aanwezig zijn om een goede struc
tuur te realiseren). Indien de gronden meer CaCO^ bevatten dan +15$,
slaat kalk neer in de poriën, waardoçr de waterdoorlatendheid weer af
neemt.

- 26

•Hft
to

o

A

a e

.O
C
a

•

CO
fi

I a s
> O O

c
ce
c «> U -o «

O
O -H 4»
a,
a rH "Oa CO O +•a rH
H T) H 111 •** M
a O o rH L| M o
a e o as o
ft
>»
fl5
®
O
® B -O c O
a! U»
S o « » © M M
-ric aa •
-H
M M M M u
•HC, -»Hft -HCU -h
(H a
«
0
H
to fee to.* to
NHi
MIN
Kill
fi O M c
O

•M ® fc« 4* f-H

O Ü CTJ » B)

U"> TS
• 0C •
*—

to.*! a.* >»

m

I +

•*

to <0 to to cto to
•Hc -tHc >Hc «Hc <r4
-Hc o
X M M X X*
e
M M M M M M
"O9
TJ9a "Oaa "Oaa "Oaa *oaa
a
fi fi fi fi
e fi fi
T3a
o• «-• >* lT\ C _

(M
cfeo Ouo.
Jrf
O

OO^T-UN^
OO
\0
m I I I I I I
I I
TT
o• *-• lT\ O
OO
<r- ON
« I I 1 1 1 • lT\Il
< n o o »- c\j < »

to o
C T*3
•M
*H O

ft rH 4

4*o J3a «o
4*1^1 «I

«Mlol a

a
•a

¥
m

fi

I

13
B«
•
e
<6

(0
-*

•tfO 4»Q,
fi aa
o
u
o +»
O• uo
CM a
*-•• *tfcO
t3a •r>
e
t4O NH
O
> ca
c a

a|
•Cl

te

«I
<-4|
o,
s*l «o

to

a
r-4
a
•H
4-1O
U
a.
M

+

s

1

,0

j*

¥
¥M

fi
fi
m

•-3

m

6

O

0
w

3
3
4»
M
a
E-

M

»J
•J
(0

.O
C
O

o »

d
CO

rJ
•M
tn

m

XI

ol

a

O

c

M

to

-3«H

o

• OO

C4

(öu>o
O
rH
O

•H
CO

in

t5a rH
«
•H «
4>
ja

•Ö
•rt

a
aa
' as
-d0
m
-O
B

0

to
B
•H
0

•»

rt

r-4
a

O.
t.
aS
C0) 4»3
•rl
>
a 0
4*
d -HB
X

0

P-.

TUi
0)
a
+>
t.
0

ft

0
B

(4fll
3
P
4»
5b •<H

+»

4»

0

j*

0

•pHC

o B

u a
ft
4» (4«
a o)
A -*s
c<6 T3a
> O

CL,

•d
u
aa
4*
(4
0o,
0
(Ac

•O
U

(4
O®
•p
fn
O
a

ts

u

o
a
o
c

ceu

U

4»

ato

+»

L,
O

ft
o
c

nfr
c
a)

«ÖU.

tS
u

a

e

U

§ 5

»4O
M

Ob
M

u
0
M

u
O

fi

+»a
(4O
ao.

U
O
M

U rH

u
o
M

& :

_L

8
o• »aa
o •*>

t4
Op.
0

e
e
•»
s §h 4»
u ta
+»2 i
H +*
eS co
8.5
6| ta <h
r—I
(4 rH aa TSa
É4O rH
> OO >a oo "O0 o.
X3 O
a c
ts a
«

ti

C
H
W
y HK
3m rHa
a 4»
>> te
••H O
as ja
0

r-4
OoU ^
a)
> a
Q) 'f*
•ö
S>B B

rO

aB
CM

aB
CM

I

1

l

,^

a aBa
%d
dr* 0
0

C

r«

J3a
aaB

a

X)
0
0
• iH

to
0
rH
O
a

0

0
a
•H

C

4»
•> 0
4»

(4
a
0

•HO.
O

am "•*a

4>

«M <-H
a o«
a<4ri Oc

ta
te
u

a
e
0
rH
to

rt •0aa

0
0

to

•H

a
a i
» 6
B -H a
•r4 rH a
•Ö
»4 •M
0«3 »—'

a
B

0
tó

*

a

ti

-H

O
4»
0
•*
rH
-H
co

a

•H
(4
a
0
•H
a
rH

1

u
O
SE

a
H
O

a

•S

a
"Öa

22
&>
a
o
u
>

2.:

4»t «5O
a C
Vttöm ^ta»4
0 (0
te fi
Sa

§

i

u
c
C 4» P
»4a ae5>
aO «a 0
a (h (5

4» +>

ce;

ta

aB MrH
>a -Ha
4>a 'ho
a o.
jaa ac
on
o«

- 27 -

Chemische eigenachappen
Ten aanzien van kalkrijke gronden kunnen in het algeneen de volgende
opmerkingen gemaakt worden:
- Ca^+ slaat met PO^- neer tot Apatiet, hetgeen het rendement
van foefaatmeststoffen aanzienlijk vermindert.
- Ca^+ bemoeilijkt de opname, door plantenwortels van Kalium en
Magnesium door antagonistische werking.
- Ca^+ wordt preferent geadsorbeerd aan het adsorptiecomplex,
waardoor andere kationen van het complex verdrongen worden en
gemakkelijk kunnen uitspoelen.
- CaCO_j verhoogt de pH van de bodemoplossing tot boven de 7» het
geen de mobiliteit van microelementen sterk verlaagt.
Ingeval van toedienen van NH^-meststoffen (in droge gebieden
veelvuldig toegepast), wordt het rendement van de meststof
door ammonificatie yerlaagd.
Taxonomie
Kalkrijke gronden kunnen volgens USDA,1975 geklassificeerd worden onder
de volgende sub-orders en great groups:
Xerochrepts, Argids, Orthids, 3endolls, Xerolls, Xeralfs en
Xerofluvents.
Volgens het FAO-classificatiesysteem (FAQ,1974)1
Fluvisols, Rendzinas, Yermosols, Xerosóls, Regosols, Castanozems
en Cambisols.
Het voorkomen van een Calcic horizon is een diagnostic kenmerk. Indien
deze horizon niet voorkomt, maar wanneer het profiel wel secundaire carbonaten bezit, krijgt het het additionele profielkenmerk "soft powdery
lime".
1.6.2

Kalkrijke bodems in het proefgebied

Op een enkele uitzondering na zijn alle bodems in het proefgebied kalkrijk. Daarenboven is een deel van die gronden ook gipsrijk; deze laatste
groep bodems wordt later (par. 1.6.3 en 1.6.4) behandeld.
In 1979 en 1980 is het proefgebied gekarteerd op een schaal van 1:10.000
De resulterende bodemkaart is te vinden in bijlage 1.2
Tabel 1.6 geeft inzicht in het gehanteerde klassificatiesysteem:
- Bodem series zijn gedefinieerd door een combinatie van fysiografie
en moedermateriaal en door de aard van profielontwikkeling.
Ten aanzien van de combinatie van fysiografie en moedermateriaal
wordt een onderscheid gemaakt tussen bodemseries, ontwikkeld in
situ en bodemseries die in colluviaal materiaal zijn ontstaan.
De aard van de profielontwikkeling beperkt zich tot kalk- en
gipsaccumulatie en in een enkel geval ontkalking.
- Binnen bodemseries zijn fasen onderscheiden op grond van boordiepte, stenigheid en topografische liggig.

Ter. asnzien van de bodemgenese in het proefgebied, valt op dat:
- Alle bodems in het proefgebied hebben een Ochric epipedon. Dit
vind z'n oorzaak xn de constante verjonging van de profielen,
hetgeen kenmerkend is voor een erosielandschap, en de geringe
productie van organische stof.
- Slechts de oudste bodems, ontwikkeld in conglomeraat-moedermate
riaal op de hoogste gedeelten van noord-hellingen, zijn ontkalKt.
- In sommige gevallen is spraice van een calcic horizon (ni. de lien C-serie). In de P-serie is vrijwel overal een fossiele petrocalcic horizon aanwezig op minder dan 1-g- meter diepte.
Voor het overige manifesteert accumulatie van CaCCL zich in de
vorm van icalkbaarden.
Voor een beschrijving van de in tabel 1.6 genoemde series wordt verwe
zen naar paragraaf 3-3«
Evaluatie
De aanwezigheid van veel kalk in een profiel heeft naast enkele voorde
len nogal wat nadelen: beperkte hoeveelheid beschikbaar vocht en beper
kingen ten aanzien van de nutriënten beschikbaarheid.
In het proefgebied zijn vrijwel alle bodems kalkrijk. Indien er geen
andere beperkingen zijn, zoals een sterke helling, stenigheid, etc.,
worden deze gronden voor landbouw gebruikt. Irrigatie is de enige moge
lijkheid om deze kalkrijke gronden te verbeteren. Verder kan men de be
schikbaarheid van nutriënten verbeteren door toedienen van kunstmest.
Hierbij zou het rendement van bladbemesting hoger zijn dan van het toe
dienen van kunstmest via de grond.
1 .6.3

Gipsrijke bodems

Oipsnjke bodems ontwikkelen zich op gipshoudend moedermateriaal.
De in het proefgebied voorkomende gipsformaties bestaan uit een
afwisselende stratigrafie van gips-laminae en laagjes klastisch mate
riaal (klei of leem). De diKte van de gipslagen en die van de leemlagen kan variëren. Voor gips komen diktes voor van enkele centimeters
tot 20 à 30 centimeter. In het laatste geval is sprake van diicbankige,
fijnkorrelige gips (zie 1.3). Voor de laagjes klastisch materiaal ko
men diKtes voor tussen 1 en 15 cm.
Bodemvorming
Aangezien gipsrijke gronden in het algemeen zeer weinig moge lij«heden
scheppen voor plantengroei, staat de bodemvorming op een laag pitje.
Onder bepaalde omstandigheden Kan sprake zijn van enige aanrijKing
van de bovengrond met organische stof.
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Uitspoeling, en daarmee "ontgipsing", kan onder meer humide omstandig
heden pla.ts hebben. Gipsgronden zijn in het algemeen echter weinig
doorlatend voor percolerend water. Uitspoeling van gips zal daardoor
zelfs onder'humide omstandigheden een langzaam verlopend proces zijn.
Het enige bodemvormende proces dat algemeen in gipsgronden voorkomt is
secundaire gipsaccumulatie en accumulatie van calciumcarbonaat. Dit
kan zich manifesteren in de vorm van gipsnesten, gipsknollen, gipspoeder en gipskorsten; accumulatie van calciumcarbonaat in de vorm van
spots, mycelia, baarden en nesten.
Fysische eigenschappen
In gipsrijk moedermateriaal in situ is de strategrafie van afwisselend
gips en leem bepalend voor veel van de fysische eigenschappen. Dit is
anders in gips-colluvia, die bestaan uit een matrix van lemig en kleiig
materiaal en fijnkorrelige gipspartikels.
De volgende vier aspecten van gipsgronden zijn van belang:
a.
b.
c.
d.

vochtbeschikbaarheid
bewortelbaarheid
structuurstabiliteit
nachtvorstgevoeligheid

ad a. Ten aanzien van het bepalen van het vochtgehalte van gipshoudende bo
demmonsters, kan het volgende worden opgemerkt:
Gips dehydrateerd bij een temperatuur boven de 40°C. Het is daardoor
niet mogelijk gipsmonsters grafimetrisch op vochtgehalte te bepalen
volgens de conventionele methode na drogen bij 105°C. In plaats daarvan
wordt de beschikbare hoeveelheid bodemvocht bepaald door het vochtgehal
te bij verschillende pP-waarden te meten.
Gegevens uit Syrië wijzen op een vochtgehalte van 13-22# in een nietgipshoudende bovengrond, en 15-31# vocht in een gipshoudende onder
grond. Deze waarden zijn van toepassing op poedervormige gips; wanneer
sprake is van krisalllijnen gips, kan de vochtbeschikbaarheid terug
lopen tot 5-15#* pP-bepalingen aan gipsmonsters in het proefgebied
hebben als resultaat opgeleverd: 33# vocht in colluviale gipsbodems.
De vochtbeschikbaarheid in gips-moedermateriaal in situ, met een af
wisselende stratigrafie van kristallijnen gips en leem, wordt bepaald
door de bewortelingsmogelijkheden (zie hierna), de dikte van de leemlaagjes en de hoeveelheid water die in het profiel kan infiltreren
en door de leemlaagjes kan worden vastgehouden.
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ad. b. In gips-moedermateriaal worden de mogelijkheden voor plantenwortels om
hierin te wortelen bepaald door het al dan niet bereikbaar zijn van tus
sen de kristallijnen gips-laminae gelegen klastisch materiaal. Hierbij
spelen een tweetal factoren een rol:
~ leemlaagjes dagzomen aan het maaiveld (zie fig. 1.20)
•ter plaatse kunnen plantenwortefs het dagzomende leemlaagje ex
ploiteren door lateraal in het moedermateriaal te wortelen;
•de dikte van het te exploiteren leemlaagje bepaald hoe succesvol
de plant hierin is;
.bovendien is het mogelijk dat houtige kruiden door wortelactivi
teit en door diktegroei van wortels dunne kristallijne gipslaminae breken en verpulveren, waardoor op ten duur een meer bewortelbaar profiel ontstaat.
- kristallijne gipsbanken bevatten diaklazen (zie fig. 1.21)
.indien het afzettingsmillieu aan bepaalde voorwaarden voldeed
(zie 1.5*3), kon een fijnkorrelig, slecht uitgekristaliseerd en
na diagenetische verharding bros type gips ontstaan;
• dit type gips komt overwegend voor in de vorm van dikke (,20 à
30 cm.) banken, in een afwisselende strategrafie met klastisch
materiaal; door latere tectoniek of door druk-ontlasting hebben
zich in dit type gips vele diaklazen gevormd;
.plantenwortels kunnen via deze diaklazen in het moedermateriaal
doordringen en de tussen de gipsbanken gelegen leemlaagjes ex
ploiteren.

figuur 1.20: Schematische weergave van bewortelingsmogelijkheden
op een moedermateriaal van plastisch vervormbare gips,
4-n een afwisselende strategrafie met laagjes klastisch
materiaal

:GIPS

»KLASTISCH
MATERIAAL

In tegenstelling tot het gips-moedermateriaal in situ, bezitten de colluviale gipsgronden geen structurele weerstand tegen beworteling. Hier
is namelijk geen sprake van kristallijne gips in banken of laminae.
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figuur 1.21s Schematische weergave van de bewortelingsmogelijkheden
op een moedermateriaal van fijnkorrelige, dikbankige,
brosse gips; gipsbanken in een afwisselende strategrafie met lagen klastisch materiaal.

ad c. Aangezien nauwlijks van een bodemprofiel sprake is in geval van gipsmoedermateriaal in situ, beperken we ons wat betreft de structuurstabiliteit tot de colluviale gipsgronden.
De structuurstabiliteit van deze gronden is zeer laag. De textuur is
overwegend silt-loam, en door de marginale omstandigheden voor planten
groei en de constante verjonginging, is nauwlijks sprake van organische
stof in het profiel. De bovengrond van colloviale gipsgronden is dan
ook uiterst slempgevoelig; veelal vormt zich een harde slempkorst.
Hiermee samenhangend is de waterdoorlatendheid van gipsgronden over het
algemeen laag (30-100 cm/dag), indien dicht onder het bodemoppervlak
gelaagdheid optreedt zeer laag (5-10 cm/dag).
De geringe structuurstabiliteit brengt bovendien zuurstofgebrek met
zich mee. Tekenend hiervoor zijn de amandelboomgaarden op gipscolluviale
terrassen. Bomen die direct boven een terrasrand staan zijn vaak het
best ontwikkeld.
ad d. De combinatie van lichtgekleurde bovengrond, hoge reflectie als gevolg
van een slempkorst en geringe warmte capaciteit als gevolg van geringe
vochthoudendheid, maakt gipsgronden bijzonder nachtvorstgevoelig.
De topografische ligging van de colluviale dalen versterkt dir effect
nog eens: koude lucht verzameld zich in de laag gelegen, geïsoleerde
dalen.
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Chemische eigenschappen
Uit de literatuur blijkt dat voor diverse gewassen problemen ontstaan
bij gipsgehalten boven de 25$. De opname van essentiële voedingselementen wordt dan verstoord. Hiervan is de competatieve remming van Ca ten
opzichte van K en Mg het meest van belang.
De CEC van gipsgronden is over het algemeen gering, als gevolg van het
geringe gehalte aan colloïdale bestanddelen. Bovendien wordt het aan
wezige adsorptiecomplex door Ca gedomineerd.
Ondanks deze effecten van gips op de beschikbaarheid van voedingselemen
ten, bestaat de indruk dat de hoge osmotische potentiaal van de bodem
oplossing de grootste boosdoener is. Gips is redelijk oplosbaar in water
en veroorzaakt aldus een extra vocht-stress in gronden die toch al een
gering vochtleverend vermogen hebben.
Of ook sprake is van "active gypsum", in analogie met "active lime"
(zie 1.6.1), is niet bekend.
Taxonomie
Gipsrijke gronden kunnen volgens USDA,1975 ingedeeld worden bij:
Gypsic Xerochrepts
Volgens PAO,1974 behoren gipsrijke gronden tot des
Gypsic Rendzinas
1.6.4

Gipsrijke gronden in het proefgebied

In bijlage 1.2 is de bodemkaart van het proefgebied, schaal 1:10.000,
te vinden. Tabel 1.6 is de bijbehorende legenda. Hieruit blijkt dat
gips-moedermateriaal onderscheiden wordt (bodemtype Y), en de daarvan
afgeleide gipscolluvia (bodemtype Y' en X).
Van enige profielontwikkeling is nauwlijks sprake, uitsluitend accumu
latie van secundaire gips in de vorm van nesten, knollen, gipspoeder
en gipskorsten. Ook kan sprake zijn van uitspoelen van gips. Met name
het bodemtype X heeft een lager çipsgehalte dan het Y'-materiaal, van
welke het afkomstig is.
In het proefgebied zijn de belangrijkste problemen ten aanzien van het
landbouwkundig gebruik van gipsgronden het geringe vochtleverend vermo
gen, sterke slempgevoeligheid, slechte gaswisseling in het profiel als
gevolg van dikke slempkorsten en slechte structuur in het algemeen en
ingeval van moedermateriaal in situ: slechte bewortelbaarheid als ge
volg van gelaagdheid.
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Deze factoren, gecombineerd met een groot nachtvorstgevaar in de dalen,
dragen ertoe bij dat de productiviteit van gipsgronden in het proefge
bied laag is. Irrigatie in de dalen zou de productie kunnen verhogen.
In ieder geval is een intensivering van de landgebruikstypen zinloos
indien dit niet gepaard zou gaan met een verhoging van de beschikbare
hoeveelheid water.
Ten aanzien van de kristallijne gipshellingen kan worden opgemerkt dat
deze zich niet voor landbouwkundig gebruik lenen. Zoals al vermeld is,
zijn de bewortelingsmogelijkheden voor natuurlijke vegetaties of voor
aanplant van bos beperkt. Het zal van de mate van verbrokkeling, de
dikte van de laagjes klastisch materiaal en de steilheid van de helling
afhangen hoe succesvol planten zijn in het zich handhaven op gipsmoedermateriaal.
Een opvallend detail is het vegetatiepatroon op gips-moedermateriaal in
sleutelgebied E (zie fig. 3.1). De bewortelingsmogelijkheden worden hier
beperkt tot dagzooende leemlaagjes zoals in figuur 1.20 is geïllustreerd.
Dit manifesteert zich in bijna geometrische patronen van smalle vegeta
tiebanden aan het maaiveld. Buiten deze smalle vegetatiebanden is het
bodemoppervlak geheel vrij van vegetatie; hier dagzoomt goed uitgekristaliseerde, plaatvormige gips.
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1*7

De vegetatie van het proefgebied

1.7.1

Oorspronkel i.jke cl imax-vege tat ie typen

Spanje was van oorsprong een bosrijk land, behoudens enkele delen die
daarvoor te droog zijn. Dit valt af te leiden uit het natuurlijk millieu, de ecologische eisen van in aanmerking komende soorten en uit
oude geschriften (BUSINK,R.,1982).
In de prövincie Zaragoza komen van oorsprong de volgende vier climaxvegetatie typen voor (naar: ZWETSLOOT,H.,1979)!
-

het Quercus ilex - bos
het Pinus halepensis - bos
het Juniperus thurifera - bos
natuurlijke steppevegetaties

Quercus ilex (steeneik)
Q/ilex heeft z'n optimum in een mediterraan klimaat, bij een neerslag
tussen de $00 en 1200 mm/jaar en een hoogte tussen de 700 en 1200 meter
boven zeeniveau (in de provincie Zaragoza althans). De steeneik heeft
een grote ecologische amplitude. De soort ontwikkelt een krachtig wortel
stelsel en heeft een sterk regenererend vermogen door opslag vanuit on
dergrondse delen. Q.ilex is bestand tegen extreme temperaturen en tegen
droogte (tot 300 mm/jaar), maar is niet erg tolerant jegens gips of ge
reduceerde omstandigheden. De groei is zelfs onder gunstige omstandig-,
heden gering.
Beneden de 700 meter gaat het steeneikenbos geleidelijk over in het
Pinus halepensis - bos als climax-vegetatie. In extreem droge gebieden
op kalk en op gips ondervindt Q.ilex ook concurentie van P.halepensis.
In extreem koude gebieden, boven de 1200 meter onder extreem droge om
standigheden op gips, gaat het steeneikenbos over in het Juniperus thu
rifera - bos.
Pinus halepensis (aleppoden)
Het optimum van aleppoden bevindt zich bij een mediterraan klimaat met
een neerslag van ca. 500 mm/jaar op een hoogte tussen de 800 en 900 me
ter boven zeeniveau, op kalkloze bodems. Hoewel deze omstandigheden in
de provincie Zaragoza slechts weinig voor komen, vormt de soort beneden
de 7OO meter hoogte in het algemeen toch de climax-vegetatie.
P.halepensis heeft namelijk een grote ecologische amplitude, is tolerant
jegens gips en kalk in de bodem en resistent tegen warmte en droogte.
De aleppoden verdraagt echter geen strenge vorst.
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Tussen de 600 en 700 meter hoogte komt een overgangsbos van nature voor
met zowel P.halepensis als Q.ilex. In extreem droge gebieden op gips
ondervindt de aleppoden ooncurentie van JuniperuB thurifera. Ook gemengd
bos met J.thurifera en P.pinaster komt van nature in de provincie Zara
goza voor (KUYPER,J.,1982).
Juniperus thurifera (sabina)
De sabina is een conifeer die bestand is tegen zeer barre omstandighe
den. Sabina is een kensoort van de climax-vegetatie op een hoogte van
meer dan 1000 meter en onder extreem droge omstandigheden op gips.
Uit het oogpunt van erosiebestrijding is deze soort bijzonder geschikt
om te worden aangeplant in gebieden waar de omstandigheden voor P.hale
pensis ongeschikt zijn. De-Spaanse bosdienst heeft bij wijze van expe
riment de afgelopen jaren op enkele plaatsen J.thurifera aangeplant
(CERVERA,R.,1982).
Natuurlijke steppevegetaties
In de drige, zoute en gipsrijke gebieden in het Ebrodal rond Zaragoza
wordt de climax-vegetatie gevormd door gips- en/of zouttolerante soort
en. Het betreft hier voornamelijk dwergstruiken en kruiden, met slechts
een geringe bodembedekking. Ook komen sporadisch de boomsoorten P.hale
pensis en J.thurifera voor.

1.7.2

De degradatie van de oorspronkelijke bosvegetaties

Van de oorspronkelijke vege tatie typen is tegenwoordig niet veel meer
over. De ontbossing ving reeds in vroege tijden aan. Met de vestiging
van de Romeinen werd de oorspronkelijke sedentaire leefwijze op het
Iberisch schiereiland vervangen door georganiseerde, grootschalige land
bouw ten behoeve van de voedselvoorziening van het Romeinse rijk.
Een tweede periode die een belangrijke invloed had op het natuurlijk
millieu was die van de Moorse overheersing en de daarop volgende Reconquista. De Moorse cultuur bracht het platteland welvaart door de intro
ductie van nieuwe landbouwmethoden. De bevolkingstoename en de uitbrei
ding van het landbouwareaal brachten opnieuw grootschalige ontbossingen
met zich mee.
Een tweede factor die de degradatie van bestaande vegetatietypen nog
eens versnelde, was de schapenhouderij. Ten tijde van de Reconquista
speelde de schapenteelt een belangrijke rol voor de Spaanse koningen.
Dit mobiele bezit was gemakkelijk tegen roof te beschermen en minder
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gevoelig voor de sterk wisseldende prijzen op de Europese markt, zoals
het geval was met bijvoorbeeld de graanprijs. De schapenteelt werd in
die tijd bedreven op basis van transhumance, waarbij de kudden op en
neer werden gedreven tussen zomerweiden in het bergland en winterweiden
in de vlakten. Ten gevolge van de steeds heviger strijd tussen schapenhouders en akkerbouwers, verenigden de eersten zich in 1273 in de Mesta,
een organisatie die zich in de loop der eeuwen een steeds grotere macht
wist te verwerven ten koste van de akkerbouwers.
0
O
Toen in de 15 en 16 eeuw Spanje een steeds grotere koloniale macht
werd, nam de vraag naar hout ten behoeve van de scheepsbouw, en in min
dere mate de mijnbouw en glasindustrie, schrikbarende vormen aan. Ge
paard gaande met een enorme bevolkingstoename resulteerde dit in een
vrijwel volledige ontbossing van het Iberisch schiereiland.
In de daaropvolgende eeuwen droeg een systematische overbeweiding, afgewosseld door perioden waarin de akkerbouw weer wat aantrok, ertoe bij
dat de landdegradatie door erosie een enorme omvang aannam.
In de 19

eeuw, tenslotte, werden ten tijde van de Desamortización ook

de laatste arealen bos bedreigd door ontginning ten behoeve van groot
schalige landbouw. Het betrof hier de, onder invloed van het Liberalis
me, wettelijk verplichtte publieke verkoop van gronden die voorheen in
handen van adel en clerus waren gebleven. De inmiddels opgerichtte
Spaanse bosdienst, 'Patrimonio Porestal del Estado, drong erop aan dat
in de definitieve wet van 1855 (Leyes de Desamortización) een bepaling
werd opgenomen waarin bossen van verkoop werden uitgesloten. Hier be
gint dan ook de geschiedenis van de moeizame herbebossings- en bodem
beschermingscampagnes van de Spaanse overheid.
Een belangrijk aspect van de degradatie van oorspronkelijke vegetatie
is, naast in cultuur name van gronden, overbeweiding door schaapskudden
en kap ten behoeve van scheepsbouw en industrie, tevens de behoefte aan
bouw- en brandhout van de plaatselijke bevolking.
De wetgeving van 1855 legde weliswaar de verkoop van bossen aan banden,
waardoor deze minder gemakkelijk ontgonnen konden worden, maar kap van
hout voor huishoudelijk gebruik ging tot zeer recentelijk in steeds
sterkere mate voort. De introductie van propaangas en van alternatieve
bouwmaterialen heeft deze ontwikkeling de laatste jaren tot stilstand
gebracht.
(Gegevens ontleend aan: SLICHER VAN BATH,B.H.,i960 en BUSINK,R.,1982)
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1•7•3

Erial- en matorralvegetatie

De huidige vegetatietypen in het proefgebied zijn degradatie- en
regeneratiestadia van de oorspronkelijke climax-vegetatie. In de hoogst
gelegen delen is die oorspronkelijke vegetatie het steeneikenbos. Bene
den de 700 meter gaat de oorspronkelijke vegetatie geleidelijk over in
het Pinus halepensis - bos. Of op de kristallijne gipsen in de lagere
delen van het proefgebied van oorsprong ook bos heeft gestaan, is niet
duidelijk (BUSINK,R.,1982).
Vegetatiekundig is een onderscheid te maken tussen degradatiestadia van
de oorspronkelijke climax-vegetatie en sponatne vegetaties die te be
schouwen zijn als regeneratie stadia in de richting van een eventuele
toekomstige climax-vege tatie.
De in 1.7.2 beschreven degradatie van de oorspronkelijke bosvegetaties,
leidde tot het ontstaan van verschillende de gradatie stadia, bekend onder
de namen: "maquis" (eerste degradatie stadium, vegetatiehoogte 4 tot 6 m),
"garrigue" (volgende degradatiestadium, 1 tot 2 meter hoog) en "tomillar" (dwergstruikjes en kruidige plar.ten met veel Thymus spp.). Deze
degradatiestadia kunnen worden samengevat met de Spaanse term "matorral" (BUSINKjR.,1982).
De term "erial" (=braakland) wordt in het algemeen in Spanje gebruikt
om verlaten percelen aan te duiden, waarop zich spontane vegetatie heeft
ontwikkeld. In vegetatiekundige termen betreft het hier dus regeneratiestadia in de richting van een eventuele toekomstige climax-vegetatie.
Erial onderscheidt zich hierin van matorral.
Ten behoeve van de karakterisering van het landgebruik was er in het
kader van dit onderzoek behoefte aan een nauwkeurige definiëring van de
termen erial en matorral. Deze termen zijn op grond van practische over
wegingen als volgt gedefinieerd:
- matorral is een vegetatietype, welke een bepaald degradatiesta
dium vertegenwoordigt van de oorspronkelijke (climax-)vegetatie,
en die voor komt op gronden die niet klaarblijkelijk ten behoeve
van de landbouw in cultuur zijn geweest.
- erial is een vegetatietype, gevormd door spontane opslag van
kruidige en/of houtige planten, welke voor komt op gronden die
klaarblijkelijk ooit in cultuur geweest zijn, of thans in cul
tuur zijn.
In aansluiting hierop zijn drie vormen van landgebruik te onderscheiden
waarvan het voorkomen van natuurlijke vegetatie het belangrijkste ken
merk is:
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- motorral is land dat klaarblijkelijk zeer lang niet in cultuur
is geweest ten behoeve van de landbouw, en dat een matorralvegetatie draagt.
- erial is land bestaande uit verlaten percelen die een spontane
vegetatie dragen.
- braakland betreft percelen die thans klaarblijkelijk in cultuur
zijn ten behoeve van de landbouw, doch op het moment geen cultuurgewas dragen; braakland kan opslag van erialvegetatie hebben.
Ook andere vormen van landgebruik kunnen opslag van spontane vegetatie
vertonen. Het op 't veld staande cultuurgewas bepaald in zo'n geval ech
ter de vorm van landgebruik.
In het proefgebied domineren de erialvegetaties. Slechts weinig land is
niet ooit in cultuur geweest; matorralvegetatie komt slechts voor op de
kristallijne gipsgronden en op zeer steile hellingen. Buiten het proef
gebied, nabij La Viluena, komen nog resten van het steeneikenbos in ge
degradeerd stadium voor.
Typologie en synoecologie van matorral- en erialvegetatie
Onderzoek van BUSINK,R.,1982 heeft uitgewezen dat de structuur en floristische samenstelling van de te onderscheiden vegetatietypen in het
proefgebied bepaald worden doors
- het landgebruik, tegenwoordig en in het verleden
- de hoogteligging van het land en het bijbehorende microklimaat
- het substraat
de begrazingsdruk, tegenwoordig en in het verleden
Derhalve kunnen de onderscheiden vegetatietypen worden ingedeeld in:
- akkeronkruiden, waarbinnen de intensiteit van grondbewerking en
van bemesting en het substraat differentiërend zijn voor de ver
schillende vegetatietypen.
- matorral- en erialvegetaties, waarbinnen substraat, hoogteligging
en microklimaat, eventueel voormalig landgebruik en de begrazing
differentiërend kunnen zijn voor de te onderscheiden vegetatie-'
typen.
In bijlage 1.1 zijn de belangrijkste vegetatietypen en soorten samenge
vat. Enkele opmerkingen betreffende de vegetatiekundige aspucten van
het begrazen van erial- en matorralvegetaties (naars BUSINK,R.,1982)s
- soorten die bij voorkeur door schapen worden gebeten:
Graminae (zoals Aegilops negléda, Agrop.yron campe stre. Brac hyp odium retusum, Bromus spp., Cynodon dactylon. Koeleria vallesiana)
Sedum spp., Ononis spp., Aphyllanthus spp. en de jonge, nog niet
verhoutte scheuten van Genista Bcorpius
- soorten die matig begraasd worden:
geurige planten, zoals Thymus spp. en Lavendula spp.
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- soorten die voor schapen niet eetbaar zijn:
Euporbia spp., Cistus spp., Phlemis lychnitis, Eryngium spp. en
Carlina spp.
- Indien sprake zou zijn van overbeweiding, dan zouden soorten uit
de laatste groep zeer frequent moeten voor komen; die uit de eer
ste groep nauwlijks.
In het proefgebied is zulks echter niet het geval Wèl wijst de
aanwezigheid van G.scorpius enerzijds en de lage abundantie van
door schapen ongewenste soorten anderzijds op een vroegere over
beweiding, die nu inmiddels is afgenomen.

1 *7 -4

Herbebossing

Nadat reeds in 19^5 de Spaanse bodembeschermingsdienst, Servicio de
Conservación de Suelos, was opgericht en tegelijkertijd wetten waren
uitgevaardigd die het mogelijk maakten erosiebestrijding en bodembeschermende maatregelen op particuliere terreinen af te dwingen, duurde
het nog tot 1938 alvorens de aanpak van de landdegradatie op nationaal
niveau van de grond kwam (GIESSEN,R.C.van der & KWADIJK,F.,1982). Men
stelde zich ten doel 10 miljoen hectare land te herbebossen ten behoeve
van de bodembescherming en de werkverschaffing; houtproductie was van
ondergeschikt belang.
Tot 1964 steunden de bodembeschermings- en herbebossingscampagnes van
de Spaanse overheid op de wetgeving van 19^5» die maatregelen juridisch
kon afdwingen. Door desinteresse van de particuliere landeigenaren waren
de resultaten echter zeer mager (BONNIN,J.,1982). In 1964 werd de wet
geving daarom gewijzigd, en werd in de loop van de zestiger jaren ook
de overheidsstructuur aangepast. In 1971 werden

de

overheidsinstan

ties, die tot dan toe autonoom waren, ondergebracht in het directoraat
van ICONA (instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza).
In de periode van 1940 tot I98O is bijna 3 miljoen hectare land in
Spanje herbebost, waarvan 78% "in consorcio". De wetgeving van 1964
schiep namelijk de mogelijkheid voor herbebossing op particuliere ter
reinen of op grond di© eigendom is van gemeenten, door het vestigen van
een consortium tussen enerzijds ICONA en anderzijds de grondeigenaar.
Het betreft een overeenkomst van beperkte duur, waarbij aanleg en beheer
onder verantwoording van ICONA wordt uitgevoerd en de grondeigenaar voor
de duur van de overeenkomst geen grondbelasting 'Betaalt. De houtopbrengst
wordt gelijkelijk verdeeld tuäsen ICONA en de eigenaar, waarna de over
eenkomst beëindigdt wordt of eventueel verlengd.
Van de 78$ land die de afgelopen 40 jaar "en consortio" is herbebost,

is slechts

in particuliere handen; het overgrote deel van de over

eenkomsten wordt dus met gemeenten aangegaan. Dit illustreert de belang
stelling van boeren voor herbebossing op hun terrein (zie hiervoor ook
3.6 Enquête)
Methoden van herbebossen en bosbeheer
Bij herbebossing wordt voornamelijk Pinus halepensis in monocultuur aan
geplant. De gemiddelde houtproductie in de provincie Zaragoza is 0,23 m
per hectare, per jaar; de commerciële vooruitzichten zijn dus niet al
te best (GIESSEN,R.C.van der & KWADIJK,F.,1982).
In het proefgebied en de directe omgeving is in het verleden op twee
verschillende manieren P.halepensis aangeplant. Ook heeft in het ver
leden wel aanplant van P.pinaster en P.nigra plaats gehad.
Tot in het begin van de zestiger jaren werden met ossentractie 1 meter
brede bankterrassen aangelegd, of werd simpelweg een plantvoor getrokken.
OpTzo'n terras of in zo'n plantvoor werd met de plantschop één rij boom
pjes aangeplant. Ook vond op steile en moeilijk toegankelijke hellingen
herbebossing plaats volgens de plantgatenmethode

Deze, arbeidsinten

sieve, methoden van herbebossing hadden als grote voordeel, dat de oor
spronkelijke vegetatie

grotendeels gehandhaafd bleef.

Tegenwoordig wordt met een bulldozer of rupstrekker, met daaraan een
ripper, een breed bankterras aangelegd. De ripper trekt hierbij drie
voren, waarna in de buitenste twee om en om boompjes worden aangeplant.
Indien de helling steil genoeg is, en daardoor het talud tussen twee op
eenvolgende terrassen smal is, is sluiting van de opstand na verloop
van tijd mogelijk. Veelal is het talud hier^voor echter te breed.
Een ander nadeel van deze mechanische wijze van terrasseren, is het feit
dat de oorspronkelijke vegetatie volledig verwijderd wordt. In de eerste
jaren na terrasseren zijn de herbeboste hellingen daardoor extra gevoe
lig voor erosie geworden. Volgens zeggen vindt het terrasseren boven
dien plaats wanneer de grond vochtig is, omdat droge grond meer wee?^
stand aan de bulldozer zou bieden: en het proces onnodig duurder zou ma
ken (WOUTERS,P.,1980). Het gevolg is dat verdichting van de bovengrond
plaats kan hebben, waardoor de kans op doorbreken van een terras ver
groot wordt. Voor nadere informatie omtrent terrassen en terrasseringen,
wordt verwezen naar: KEIZER,K.,e.a.,198O

en KUYPER,J.,1982.
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Ten aanzien van de aanplant van Pinas halepensis in monocultuur en het
beheer van de bosopstanden, kan nog het volgende worden opgemerkt:
- om redenen van bodemverbetering en -conservering, zou een meng
ing van Pinus halepensis met loofhout het overwegen waard zijn,
waarbij gestreefd moet worden naar een permanente ondergroei van
spontane vegetaties àie onderdeel vormen van de relevante succes
siereeks naar climax-vegeta tie.
- indien de groeiomstandigheden voor P.halepenBis slechts marginaal
zijn, moet worden afgezien van commerciële exploitatie; uit het
oogpunt van bodemconservering kan het in veel gevallen de voor
keur verdienen om een ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie
in de richting van maquis (zie 1.7-3) te stimuleren.
- op erosiegevoelige terreinen moet vermeden worden
dat de aanwezige natuurlijke vegetatie wordt aangetast, en zich
niet meer binnen korte tijd kan herstellen.
- aangezien de natuurlijke verjonging van de huidige P.halepensis bossen zeer te wensen over laat, wordt aanbevolen te experimen
teren met pleksgewijze lichtstelling en gecontroleerd branden van
open plekken.
(naar: GIESSEN,R.C.van der & KWADIJK,F., 1982)
Over de kosten van herbebossen, lopen de gegevens nogal uiteen. Een to
taalbedrag van tussen de 30 en 35*000 pts/ha. wordt genoemd door ZWET
SLOOT,H.,1979• Exclusief terrasseren wordt door WOUTERS,P.,1980 een
bedrag tussen de 10 en 20.000 pts/ha. genoemd, gebaseerd op in de jaren
zeventig uitgevoerde werken. In 1982 bedroegen de kosten voor uitslui
tend terrasseren ca. 15.000 pts/ha. bij een hellingspercentage van 15^
op gips-leem; bij een hellingpercentage van 25$ bedroegen de terrasseringskosten ca. 19.000 pts/ha. (eveneens gips-leem) (CERVERA,R., 1982).
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1.8

Landbouw, veeteelt en industrie

1.8.1

Landbouw

De landbouw in het studiegebied kan worden verdeeld in geïrrigeerde
(regadîo) en droge landbouw (secano).
Geïrrigeerde landbouw treft men voornamelijk, aan in de rivierdalen waar
de betere gronden zijn en water voldoende beschikbaar is. De voornaamste
geïrrigeerde gewassen zijn perzik', appel, peerren kers. Ook worden
groenten en veevoedergewassen (lucerne en mais) verbouwd.
Het belangrijkste gewas van de droge landbouw is de wijnstok. Rode en
witte druiven worden vaak door elkaar verbouwd. Andere belangrijke ge
wassen zijn tarwe, gerst en amandel. Tarwe en gerst worden in het alge
meen in een braakrotatie verbouwd (ano y vez).
Hoewel een gedeelte van het fruit voor de lokale markt en de conserdenfabrieken in Clatayud en Maluenda wordt geproduceerd, wordt het grootste
deel verkocht aan de jamfabriek in Murcia.
Groenten worden voornamelijk voor eigen consumptie geteeld.
Lucerne ("alfalfa"), mais en gerst zijn bestemd voor het eigen vee
(meestal muildieren) of worden lokaal verhandeld. Tarwe wordt tot bak
meel verwerkt.
De druiven worden door de plaatselijke'coöperaties verwerkt, waarna de
wijn wordt doorverkocht aan groothandels en wijnbottelarijen. Een bij
product is het sap uit de takjes, waaruit alcohol gedestileerd wordt.
De in het late najaar en de winter gesnoeide takken van de wijnstok
worden als brandhout gebruikt.
Verreweg de meeste gronden zijn eigendom van de gebruiker. Door het
verervingssysteem (alle erfgenamen worden gelijk bedeeld, zie: JIMENEZ
MESIAS,1976) en de topografie van het gebied, zijn de bedrijven vaak
klein en versnipperd. BAARS,1971 noemt nog de volgende oorzaken voor de
versnippering:
- Het historische feit dat een groot deel van Noord-Spanje nooit
of maar kort onder Moorse overheersing is geweeBt; waar dit wel
het geval was heeft namelijk herverkaveling plaatsgevonden.
- De wijze waarop bedrijven tot stand kwamen en bedrijven werden
uitgebreid in de late Middeleeuwen; het land werd verdeeld onder
kolonisten, waarbij elke boer elk jaar een ander stuk land kreeg
toebedeeld.
Het gevolg van een dergelijke versnippering van het bedrijfsareaal is
dat kleine percelen die niet of moeilijk met machines te bereiken zijn
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verlaten worden of onder amandel worden gezet. Ook komt het voor dat door
erosie geruïneerde percelen worden verlaten (of de verlaten percelen wor
den door erosie verwoest). De overheid steunt de landbouw door bij te dragen
aan premies die de boeren betalen om hun gewassen tegen schade door vorst
of hagel te verzekeren (zie: 1.10). Het gebruik van kunstmest en bestrydingsmiddelen is algemeen ingeburgerd. De gemiddelde bedrijfsgrootte in de provin
cie Zaragoza is 25,4 ha. (MIN. DE LA AGRICULTUBA, 1981).
Voor het studiegebied is dit duidelijk minder gunstig: gemiddeld 10,5 ha.,
waarvan gemiddeld 1,2 & 1,5 ha. gelrrigeerd wordt.

1.8.2

Veeteelt

De veeteelt is in het proefgebied niet sterk ontwikkeld. De belangrijk
ste vorm van veeteelt is dè schapenhouderij door herders.
De herders hebben na betaling van een vergoeding aan de CäLmara Agraria
het recht hun kuddes in een bepaald gebied te laten grazen (voor meer
informatie over schapenteelt: paragraaf 5*3.5)•
In 1976 waren er in Calatayud, Munébrega, Maluenda en Olvés tesamen 42
schaapskuddes (resp. 28, 8, 4 en 2; EPPINK,L.A.A.J.,1979)• De algemene
tendens is dat het aantal kuddes daalt. Voor de drie gemeenten in het
proefgebied: Munébrega, Maluenda en Olvés, waren deze aantallen in '82
respectievelijk: 3, 4 en 3Melkveehouderijen komen slechts in beperkte mate voor en produceren
slechts voor de plaatselijke markt. Naast schapen en koeien bestaat de
veestapel uit muildieren, varkens en kippen. Bij Maluénda is een moder
ne kippenfarm.
De muildieren worden voornamelijk gebruikt om productiemiddelen en pro
ducten te vervoeren naar en van moeilijk toegankelijke percelen. Soms
dienen muildieren ook als trekdier.

1.8.3

Industrie

Calatayud is het industriële centrum van de regio. De industrie omvat
% onder meer metaal- ea bouwnijverheid, chemie, papier- en voedingsindus
trie. De voedingsindustrie is voornamelijk gericht op de verwerking van
de agrarische producten uit de omgeving (vooral fruit). Ook in Maluenda
is een fruitfabriek en hier wordt ook een deel van de druiven die in
het proefgebied worden geoogst in een coöperatie verwerkt. Ook in Munébrega
is een bodega voor de coöperatieve verwerking van druiven tot wjjn.
De boeren in Olvés zetten hun druiven bij de bodega in Maluenda af. Behalve
enige huisnijverheid (schoenenproductie) kent Olvés geen industriële activiteit.
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1.9

Bevolking

De provincie Zaragoza is, vergeleken met Nederland en zelfs rast d» rest
2
van Spanje, in z'n totaliteit dun bevolkt: 44 inw./km in 1970 (MIN.
DE LA AGRICULTURA,1981). Een relatief groot deel van de actieve bevol
king is werkzaam in de landbouw. Dit aantal is echter d« laatse jaren
snel dalende: 16,6$ in 198O tegen 28,3$ in 1970.
De verdeling van de actieve bevolking over de verschillenden productie
sectoren-was voor heel Spanje in 1980 als aangegeven in tabel 1.7
Tabel 1.7« Verdeling van de actieve bevolking over de productie
sectoren, in I98O (bron: MIN. DE LA AGRICULTURA,1981)
Landbouw en visserij
Industrie
Bouw en openbare werken
Diensten
Overigen

17»4
25,9
10,1
42,1
4>5

$
%
%
%
$

Voor het studiegebied is Calatayud het regionale centrum (17.382 inw.,
in 1968). Hier zijn dienstenverlening en industrie geconcentreerd.
Tussen 1950 en 1968 nam het aantal inwoners van Calatayud met 7>4$ af.
In de streek rond Calatayud ligt verspreid een aantal dorpen met vaak
niet meer dan 2000 inwoners. De dorpen in het proefgebied zijn:
- Munébrega
- Maluenda
- Olvés

872 inw. in 1968, vanaf 1950 een afname met 24,9 $
1480 inw. in 1968, vanaf 1950 een afname met 11,4 %
378 inw. in 1968, vanaf 1950 een afname met 32,3 %

Boerderijen of huizen buiten de woonkernen komen nauwlijks voor.
Van de plattelandsbevolking betrekt bijna iedereen op z'n minst een
deel van het inkomen uit de landbouw. Omdat het inkomen van de boeren
op de veelal kleine bedrijven vaan laag is, zijn veel jongeren naar
Calatayud of Zaragoza getrokken om daar een beter bestaan op te bouwen.
Hierdoor treedt een sterke vergrijzing van de beroepsbevolking op en
dreigt het voorzieningenniveau in de dorpen terug te lopen.
Ir

De werkverdeling tussen vrouwen en mannen is zeker op het platteland
bepaald traditioneel te noemen: de vrouwen doen huishoudelijk en de
mannen agrarisch werk. Alleen tijdens de druiven- en amandeloogst hel
pen de vrouwen mee op het land.
De kerk neemt in de Spaanse samenleving een belangrijke plaats in; het
overgrote deel van de bevolking is belijdend katholiek.
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1.10

Overheidsbeleid ten aanzien van de landbouw

In niet-oentraal geleide economieën richt de overheid zich op maatrege
len die niet door individuele boeren genomen kunnen worden. De terreinen
waar de overheid ingrijpt zijn de volgende (naar: PRANKE,1978):
-

infrastructurele werken '
institutionele voorzieningen
pacht- en eigendomsstructuren
prijsregelingen voor inputs en outputs
kwaliteitscontroles op inputs en outputs

In het navolgende zal eerst het beleid van de Spaanse overheid ten aan
zien van bovengenoemde aspecten behandeld worden en wordt vervolgens
een indruk gegeven van de mate in welke dit beleid in het proefgebied
herkenbaar is.

1.10 1 Infrastructurele werken
Onder infrastructurele werken worden o.a

verstaan: wegen, waterlopen,

irrigatie- en ontwateringswerken, drinkwater- en electriciteitsvoorzieningen.
Irrigatie
Ten aanzien van infrastructurele werken ten behoeve van de landbouw,
ligt het accent op de irrigatie. In mei 1981 was men in heel Spanje be
zig met de uitvoering van 18 irrigatieprojecten met een totale opper
vlakte van 126.000 ha. Daarnaast

zijn nog eens 50.000 ha irrigatiewer-

ken in voorbereiding en zijn projecten in uitvoering teneinde oude irri
gatiesystemen te verbeteren.
Eind 1981 bedroeg de totale oppervlakte geïrrigeerd iets meer dan 3
miljoen ha., hetgeen 11,3$ van het totale areaal landbouwgrond is. Op
deze geïrrigeerde gronden wordt 40$ van de totale agrarische productie
voortgebracht.
Ru i1ve rkave1ingen
Om het rendement en de productie van de landbouw op te voeren zijn in
Spanje ruilverkavelingen gaande. In 1981 werden 95 projecten voltooid
met een totale oppervlakte van 114-750 ha. In deze projecten werd de
gemiddelde perceelsgrootte van 0,30 naar 1,96 ha opgevoerd.
Öok zijn er projecten in uitvoering om de ontwatering van gebieden te
verbeteren en werden in 1981 5*240 km landbouwwegen voltooid, waarvan
3.526 km in ruilverkavelingsgebieden. De dienst die de ruilverkaveling
en verzorgt is de "Servieio de Concentración Parcelaria".

- 46 -

1.10.2 Institutionele voorzieningen
Institutionele voorzieningen ten behoeve van de landbouw dienen cm een
klimaat te scheppen waarbinnen de landbouw naar behoren kan functioned
ren. Tot de institutionele voorzieningen behoren de landbouwvoorlicht- •
ing, het onderwijs, het onderzoek, het Kredietwezen en marktorganisa
ties.
Landbouwvoorlich ting
De landbôuwvoorlichting wordt in Spanje verzorgd door de SEA (Servieio
de Extensión Agricola). Deze organisatie beoogt niet alleen technieken
en kennis over te dragen, maar de plattelandsbevolking een totaal pak
ket van onderwijs en vorming aan te bieden. De SEA werkt vanuit 759
agentschappen verspreid over heel Spanje. De activiteiten van de SEA
zijn de volgende:
a. bestuderen van plattelandsgebieden
b. verspreiden van technologie en kennis ten aanzien van de
bedrijfsvoering
c. verzorgen van opleidingen
ad a. Cta de werkelijke problemen van de landbouw in al haar facetten goed te
kunnen begrijpen en hier als voorlichtingsdienst op in te kunnen spelen
waren er in 1981 een 130-tal gebieden in studie. De resultaten van de
verschillende studies worden met elkaar vergeleken om waar nodig en mo
gelijk de onderlinge samenwerking tussen agentschappen te stimuleren.
Onderwerpen van studie zijn het functioneren van bedrijven (productivi
teit, efficiëntie), het optreden van de bedrijven op de markten, het
functioneren van de markten en de positie van de plattelandsbevolking
in de samenleving.
ad b. De verspreiding van technologie geschiedt volgens het "Plan Nacional
de Difusión de Technologia". De activiteiten in het kader van dit plan
spitsen zich momenteel toe op twee hoofddoelen, te weten:
- ontwikkeling van de voorlichtingsactiviteiten
- realiseren van een groot aantal proef- en demonstratievelden
De voorlichtingsactiviteiten zijn technische consulten, bedrijfsbezoek,
voorlichtingsbijeenkomsten en het verspreiden van documentatiemateriaal.
Ook worden bedrijfsanalyses gedaan om boeren van advies te kunnen zijn
bij de bedrijfsvoering en worden cursussen gegeven. In aparte radiopro
gramma's komen diverse de landbouw betreffende onderwerpen aan de orde.
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ad. c. De "Escuela de Capacitación Agraria (centrale school voor landbouwopleidingen) is een multi-disciplinair centrum met het volgende scale van
activiteiten:
- scholing en bijscholing van làndbouwvoorlichters, leraren aan
landbouwscholen en locale medewerkers aan cursussen
- opleidingen verzorgen voor boeren en jongeren
- verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten
- verzorgen van cursussen voor làndbouwvoorlichters uit Latijns
Amerika
Naast de' technologische hulp en de bijstand in bedrijfsvoering en mar
keting (waarbij vnl. groeperingen van boeren worden geholpen) organi
seert de SEA ook beurzen en exposities. Behalve dat deze voor landbouw
ers van direkt nut zijn, hebben deze tentoonstellingen tot doel de ste
delijke en rurale bevolking "nader tot elkaar te brengen" (MIN. DE LA
AGRICULTURA,1982).
In het kader van deze integratie van stedelijke en plattelands bevolking
worden ook boerderijvakanties georganiseerd.
Op het platteland staan momenteel vooral de positie van de vrouw in de
belangstelling en die van de jongeren (sic!). Daarnaast wordt het groe
peren van boeren (voor aankoop van inputs, gebruik van machines en ver
koop van producten) gestimuleerd: behalve door het opleiden van boeren
die aan coöperaties leiding kunnen geven, brengt men dit tot uiting
door groepen van boeren korting te geven bij het verzekeren van gewas
sen. Dit op initiatief van de overheid die in zulke gevallen hogere
subsidies verleent.
Landbouwonderwij s
Er wordt onderscheid gemaakt tussen beroepsopleidingen voor jongeren en
cursussen voor volwassenen.
Beroepsopleidingen voor jongeren zijn:
- "Escuelas de Capacitaciôn
praktijkscholen met eigen
is 220 lesdagen, soms 400
baar niveau in Nederland:

Agraria". Hiervan zijn er 47« Het zijn
specialisaties. De duur van de cursussen
verspreid over 2 cursusjaren. Vergelijk
Lagere Agrarische School.

- "Formación Profesional de Primer Grado" (PP 1). Een 2-jarige op
leiding die aan 54 scholen gevolgd kan worden. Het cursusjaar
loopt van- oktober tot juli en beslaat 1080 uren. Eén derde deel
van de tijd is gericht op praktijk. De opleiding geeft de moge
lijkheid door te gaan naar PP 2. Vergelijkbaar niveau van de PP 1
in Nederland: MAS.
- "Formación Profesional de Segundo Grado" (PP 2). 3-jarige specia
listische opleiding die aan 15 centra gevolgd kan worden. Verge
lijkbaar niveau in Nederlands HAS.
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Er bestaat ook landbouwonderwijs op universitair niveau. Hierover
was geen nadere informatie beschikbaar.
Cursuss«« voor volwassenen zijn meestal kort van duur en behandelen
een bepaald onderwerp. Meestal worden de cursussen op locatie gegeven,
in sommige gevallen op een landbouwschool.
Om deelname van boeren mogelijk te maken ontvingen in 1981 bijna 18.000
boeren een beurs van de landbouwvoorlichtingsdienst. Het totale aantal
deelnemers bedroeg in dat jaar 22.500.
Cta de positie van de landarbeider te verbeteren en de arbeidsproducti
viteit op te voeren werden in 1981 op een 120-tal plaatsen hiertoe cur
sussen gegeven.
Lan dbouwonderzoek
Het landbouwonderzoek wordt in Spanje verzorgt door het "Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias" (INIA).
INIA heeft 12 vestigingen verspreid over Spanje. Deze instituten hebben
bovendien proefvelden verspreid over de regio waarin ze werkzaam zijn.
Het onderzoek gedaan in één instituut (CRIDA: Centro Regional de Investigaciôn y Desarollo Agrario) spitst zich toe op de mogelijkheden en
moeilijkheden van het omliggende gebied.
CRIDA-03, bijgenaamd "Aula Deï", in Montanana bij Zaragoza is de regio
nale vestiging voor Aragon, Logrono en Navarra.
In 1981 waren 485 onderzoeksprojecten gaande in het kader van 22 natio
nale onderzoeksprogramma's (zie bijlage 1.3), waarvoor 3.865 miljoen
pesetas werden uitgegeven.
Kredietwezen
Bij kredietwezen moet onderscheid gemaakt worden tussen officieuze en
officiële kredieten. Ook in landen waar de individuele boeren gemakke
lijk lijk aan kredieten via banken en overheidsinstellingen kunnen komen
neemt het officieze krediet (via familieleden, plaatselijke geldschieter
etc.) een belangrijke plaats in. Het gebruik maken van officieus kre
diet zal minder snel tot wantoestanden leiden indien officieel krediet
gemakkelijker beschikbaar is.
Qndat over het officieuze krediet geen cijfers beschikbaar zijn beper
ken we ons hier tot het officiële krediet.
De kredieten worden voor velerlei doelen aangewend en zullen dan ook
(afhankelijk van het doel) tegen verschillende condities beschikbaar
zijn. In 1981 werd door de landbouw 814*839 min pts. geleend. Hiervan
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werd 21% geleend bij kredietinstellingen ran de overheid.
Tabel 1.8: Uitstaande leningen op 31 decenber 19Ô1 (min pts)
(bron: MIN. DE LA AGRICULTURA,1982)
Overheidsinstellingen
Spaarbanken en coöperatieve banken
Privé-banken (geschat)

172.7?2
381.351
260.176

(21,2%)
(46,8%)
(32,0%)

De belangrijkste kredietinstelling voor de landbouw is de "Banco de
Crédito Agricola". De bank had op 31 december 1981 een totaal van
163.518 min pts. uitstaan. Dit is 37.6% van de kredieten die door be
middeling van de overheid zijn uitgegeven. In 1981 werden voor 55-T53
min pts. aan nieuwe kredieten uitgegeven. Een belangrijk deel hiervan
(20,3%) werd gestoken in electrificatieprojecten en agrarische indus
trieën. Verder werden veel kredieten opgenomen voor de aanschaf van ma
chines en werden bij wijze van hulpverlening kredieten verschaft aan
hen die het meeste gedupeerd waren door de in 1981 heersende droogte
(zie tabel 1.9)tabel 1.9s In 1981 door de Banco de Crédito Agricola toegekende
kredieten, gerangschikt naar doeleinden.
(bron: MIN. DE LA AGRICULTURA,1982)
min. pts.
vero.tcr::.;:er. in ce

e ia;.ü&OLiW

ir.'i ;a tie wer.te:.
aanplanti.-._,.n van

tevva-e-en

161

\3

3*923

7,0

1.3c6

vsenou_tr'je:;
aanschaf ...acn-ries

/S

2,3
9,6

6.

>J2

15,2

3' 9hó

7,1

II.304

20,3

campagnes

3-72?

6,7

gedupeerden t.g.v. droogte

3.472

*,é

jonge boeren

2.108

3,9

kunstwerKen
electrificatie en agrarische inaustrieBn

sector export citrusvruchten

1.5J0

2,7

aiversen

6.290

14,9

35.733

100,0

TOTAAL

Van deze leningen werd 82% geïnvesteerd op langere termijn. Er vanuit
gaande dat doorgaans zo'n 70% van de investeringen met vreemd vermogen
gefinancierd worden, zijn er in de landbouw in 1981 in de privésector
zo'n 65.OOO min pts. geïnvesteerd. Voor de meeste kredieten betaalden
de boeren bij de Banco de Crédito Agricola 7% rente. Het verschil tus
sen deze 7% en de werkelijke kapitaalskosten komt ten laste aan de
overhe id.
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Marketingorganisaties, commercialisering van de landbouw
De hoofddoelstelling van de "comercialización" is de beloningen in de
landbouw op te trekken naar het niveau van de andere sectoren, en het
gat tussen de door de consumenten betaalde en de door de producenten
ontvangen prijzen te verkleinen. Dit betekent dat de door de tussenhan
del opgeslokte gelden de boeren toe zouden moeten komen. Hiertoe zijn
in Spanje de zogenaamde "mercos" opgericht (zie 1.10.4). Deze verhande
len de belangrijkste landbouwproducten.
Verzekeringen
Om een zekere continuïteit in het boereninkomen te waarborgen is het
mogelijk teelten tegen rampen te verzekeren bij partikuliere verzekeringsmaatschappijen. Sommige teelten kunnen via de ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) verzekerd worden (zie tabel 1.10). In deze ge
vallen betaalt de overheid een gedeelte van de premie. Deze subsidie
wordt hoger naarmate de groep boeren die een collectieve verzekering
aangaat groter is.
tabel 1.10: Verzekeringen van gewassen in 1981
(bron: MIN. DE LA AGRICULTORA,1982)
/*ewas

wintergranen
tabak
wijnstok (drooç)
wijnstok (droog)
consumptieappels
consumpt ieappels
abrikoos
zomergranen
x

verzekerd t«*^en

ha^el en trand
h aftel
hagel
nachtvorstschade
hagel
nachtvorstschade
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hagel

verzekerd areaal
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0,36 **
G
! **

8
6

m
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%
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1
1
2
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: met deze verzekeringen wordt momenteel geëxperimenteerd

«* : in procenten van het voor Spanje geldende totaal

Ook wordt momenteel geëxperimenteerd met verzekeringen tegen hagel en
nachtvorst voor citrusvruchten, droogteschade bij wintergranen en ram
pen in de veeteelt (epidemieën e.d.). Van deze verzekeringen waren ons
geen nadere cijfers bekend. Het in een experimenteel stadium verkeren
van het verzekeringsstelsel, houdt in dat het slechts in enkele gebie
den mogelijk is van de voorlopige overheidsregelingen gebruik te maken.

-

-

Câmaras Agrarias
In 1977 zijn bij Koninklijk Besluit de Câmaras Agrarias in het leven
geroepen. Deze Câmaras Agrarias organiseren de boeren op plaatselijk
niveau, waardoor met name administratieve zaken beter geregeld kunnen
worden. Zo regelen de Câmaras Agrarias de gewassenverzekeringen, zorgen
zij dat de subsidies voor gasolie aan de boeren betaald worden, bemid
delen zij bij kredietaanvragen, "registreren zij de oogstresul taten, etc.

1 • 10• 3 Pacht en eigendomsstructuren
Pacht- en eigendomsstructuren leveren vooral problemen op als er sprake
is van indirecte exploitatie en de pachtsommen in natura (als gedeelte
van de oogst) moeten worden betaald. In dergelijke gevallen zijn de
pachters niet erg gemotiveerd structurele verbeteringen aan te brengen
omdat mees.tal de kosten voor hun rekening zijn, terwijl de extra op
brengsten met de landeigenaar gedeeld moeten worden.
De wil tot investeren neemt bovendien af als de gronden op korte termijn
verpacht zijn en de pachter niet zeker is van continuïteit in zijn
grondgebruik.
Hoewel grote delen van Spanje grootgrondbezit kennen en de pachtwet
minder bescherming aan pachters biedt dan het geval is in Nederland, be
staat er geen landhervormingsprogramma. In het studiegebied komt nauwlijks grootgrondbezit voor; de meeste boeren hebben de gronden in eigen
dom.
Van overheidswege is men wèl begonnen met kolonisatie van door veehou
ders verlaten gebieden in Asturia en Galicia (JIMENEZ,e.a.,1976). In
nieuwe irrigatiegebieden in het dal van de Ebro zijn bedrijven van 10
ha in erfpacht uitgegeven.

1.10.4 Prijsregelingen voor inputs en outputs
In 1968 werd FORPA (Pondo de Orientación y Regulación de Precios y Productos Agrarios) opgericht. Deze organisatie heeft de volgende taken:
- het doen van voorstellen aan de overheid omtrent de prijzen van
landbouwproducten en van invoerheffingen
- het stimuleren van coöperaties
- toezicht op de uitvoering van' het overheidsbeleid
Voor slechts enkele producten (t.w. granen, katoen en olijven) bestaan
garantieprijzen. Veel meer steun wordt gegeven door subsidies te ver
lenen op productiemiddelen zoals gasolie, kunstmest en bestrijdings
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middelen. Ook stimuleert de overheid de aanleg van opslagruimten en
wordt met name de export van landbouwproducten fors gesubsisiëerd (MIN.
DE LA AGRICULTURAL 982).
Voor de aankoop van de verschillende landbouwproducten zijn de zo ge
naamde "mercos" opgericht. Door tussenkomst van deze mercos wordt ge
tracht de boeren een zo groot mogelijk deel van de uiteindelijk door de
consumenten betaalde prijs te laten ontvangen. Bovendien regelen deze
mercos de opslag van bederfelijke landbouwproducten, zodat geen onnodige
verliezen worden geleden. Er zijn 18 mercos die ieder in een eigen re
gio opereren. De belangrijkste door de mercos verhandelde producten
zijn gerst, mais, aardappelen, artisjokken, uien, appels en peren. De
totale waarde van de verhandelde producten bedroeg in 1981: 8.966,7 min
pts. Dit is 0,5$ van de totale agrarische productie.

1^10.5 KwaliteitscontrSles op inputs en outputs
Vanwege de overheid worden kwaliteitscontrôles uitgevoerd. De "Subdirección General de Defensa contra Fraudes" controleert zowel de pro
ductiemiddelen als de producten van de landbouw.
De controle richt zich op de volgende categorieën:
-

fytosanitaire producten
veevoer
plantaardige vetten
wijnen en daarvan afgeleide dranken
melkproducten
vlees

1.10.6 Politiek ten aanzien van het buitenland
In de eerste dezennia na de tweede wereldoorlog heeft Spanje een periode
van autarkie gekend. Ten dele werd dit opgedrongen door de buitenwereld
die trachtte door het sterk beperken van de handelsbetrekkingen met
Spanje het fascistische regime omver te werpen.
De Spanjaarden weigerden concessies te doen en de landbouw en industrie
richtten zich op zelfvoorziening. Dit alles resulteerde in een protec
tionistisch beleid nadat 0 a. industrieën uit West-Europa hun ethische
bezwaren overboord hadden gezet en in Spanje een aantrekkelijk afzet
gebied zagen.
Pas in de jaren zestig trad er enige stabilisatie van de economie op en
konden zowel intern als extern de teugels iets gevierd worden. Met be
trekking tot het buitenland uitte zich dit in het opheffen van selec
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tieve invoerbeperkingen. De hoge invoerrechten bleven echter nog gerui
me tijd gehandhaaft.
Pas na de intrede van de democratie in 1975 konden de onderhandelingen
over intrede in de Europese Gemeenschap serieus geopend worden. Voor
uitlopend op deze toetreding zijn contacten met het buitenland geïnten
siveerd en werd het buitenlandse ondernemingen gemakkelijker gemaakt in
Spanje voet aan de grond te krijgen.
In hoeverre de toetreding tot de EEG voor de landbouw positieve of nega
tieve gevolgen zal hebben, is voorlopig nog moeilijk te overzien.
Het staat wel vast dat voor een aantal producten de prijzen zullen op
lopen. Daartegenover staat dat een aantal subsidieregelingen zal komen
te vervallen en dat een vrije toegankelijkheid van buitenlandse land
bouwproducten concurerend voor Spaanse boeren zal zijn.
In het algemeen kan echter gesteld worden dat een protectionistisch
beleid als dat van de Spaanse overheid op de lange duur een economie
geen goed doet. Een overschakelen op een systeem met vrije internatio
nale concurentie kan op korte termijn echter moeilijk te verwerken ge
volgen hebben, hetgeen zowel op de economie als op de democratie zijn
weerslag kan hebben.

1.10.? InvJoeden van het overheidsbeleid in het proefgebied
Na de opso ming van maatregelen die de overheid neemt om de land
bouw goede ontwikkelingskansen te geven wordt in deze paragraaf
een beschouwing gegeven van de invloed van het overheidsbeleid
in het proefgebied.
Spanje beschouwt zich als een land dat nog in ontwikkeling is.
Dit betekent dat men zich momenteel in eerste instantie richt op
gebieden waar extra inspanningen in de landbouw de meeste vruchten
af zullen werpen. Dit is met name merkbaar in het landbouwonderzoek
dat zich sterk toelegt op experimenten met geïrrigeerde teelten.
Bij droge teelten liggen de (extra) opbrengsten lager. Bestaande
publicaties over droge teelten zijn dan ook veel schaarser en opper
vlakkiger van aard dan die over geïrrigeerde teelten. In het proef
gebied zjjn, voor zover bekend, geen proefvelden van onderzoeksin
stituten.
In het navolgende worden achtereenvolgens de rollen van de plaatseiyke
overheden, enkele overheidsinstanties en -progamma's in het proef
gebied aan de orde gesteld.
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De gemeenten
De rol van de gemeenten in de landbouw is beperkt. Het onderhoud
van de meeste onverharde wegen is een verantwoordelijkheid van de
gemeente ("municipio" of "ayuntamiento"). In de gemeenten Maluenda,
Munêbrega en ülvês worden de wegen eens in de drie jaren met een
"grader" behandeld. De verharde wegen zijn aangelegd en worden onder
houden door de provincie.
De meeste "matorral"-velden zijn eigendom van de gemeente. Aan deze
velden wordt geen onderhoud gepleegd.
De landbouwvoorlichtingsdienst (SEA)
De SEA heeft vestigingen in Calatayud en Ateca. De relatie tussen
de SEA en de boeren is goed, zo blijkt uit de enquête (zie 3-6
Enquête). Bij doorvragen bleek echter dat de meeste boeren nooit
iemand van de SEA zagen of hooguit êên keer per jaar. Dit komt
omdat de SEA in de meeste gevallen eerst aan actief wordt als een
boer zich met een probleem

bij

de voorlichters meldt. Er worden weinig

activiteiten ondernomen om het produkt "voorliahting" aan cie man te
brengen. Lat dit nodig is blijkt ook uit gesprekken met boeren: zij
zijn van jongsaf bekend met het bedrijf en verkeren derhalve in de
veronderstelling dat zij alles al wel weten en de voorlichtingsdienst
daarom niet nodig hebben. Bovendien zal hun trots de gang naar de
SEA niet vergemakkeien in çeval er werkelyk problemen spelen.
riet landbouwonderwijs
Gezien het geringe aantal jongeren dat een landbouwschool bezoekt
lijkt het landbouwonderwijs niet erg populair. Dit komt overeen met
de wens van velen een betrekking buiten de landbouw te vinden; in
de huidige economische situatie een kansarm voornemen. Wellicht
zou ook hier een actiever beleid van de SEA een verandering in
kunnen brengen.
De "Câmara Agraria"
Een andere organisatie die naast de SEA belanrijke stimulaAsen aan
de landbouw kan geven is de "Câmara Agraria". Met name kan zij boeren
groeperen om bepaalde activiteiten gezamenlijk uit te voeren. De
kwaliteiten van de secretaris spelen hier een belangrijke rol. De

Câmara Agraria van Olvês heeft bijvoorbeeld een actieve en admini
stratief goed onderlegde secretaris, dit in tegenstelling tot die
van Maluenda. Uiteraard kan het falen van meer organisaties een
dergelijke oorzaak hebben.
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De ICONA
Een andere oorzaak die kan leiden tot het gebrekkig functioneren
van een organisatie is de organisatiestructuur. Dit is bijvoorbeeld
bij de boaembeschermingsdienst SCS (Servicio de Conservaci&n de
Suelos) het geval: de SCS resorteert onder ICONA, het provinciale
hoofd van de SCS is verantwoording schuldig aan het provinciale
hoofd van ICOivA. Dit blijkt een effectieve manier om het landelijk
uitgestippelde beleid van de SCS te dwarsbomen, temeer oaar het
budget v'an een SCS-afdeiin,.. afhankelijk is van de interessesfeer
van de betreffende ICONA-chef. (BONWIN, 1982)
De SCS-afdtling Zaragoza is in het proefgebiec niet actief geweest.
Wel zijn delen van het proefgebied door de "Brigada de Montes" van
ICOKA onder aleppoden gezet. De belangstelling van boeren om meer
terreinen te bebossen is beperkt. (3^6 Enquête)
Ov e rh e i d spr o;;r a..i... a1 s
Het streven de boeren geer in coöperatief verband te la ..en werken
slaat ten cele aan. ;>;aast de wijncoöperaties (die voor de leden ook
kunstmest kopen) bestaan ook samenwerkingsverbanden om andere

Pro

dukten af ce zetten. In Maluenda bijvoorbeeld ontstaan ten tijde van
de perzikenoo-jst neestal 2 of 3 ^roepen van boeren die hun pi-odukten
verkopen aavi „rote concerven- en jau fabrieken uit i-iurcia. De ;.amensteliin^ van deze groepen ontstaat te^ke'iS op min of meer toevallige
wijze en verschilt per jaar. Boeren in Clvês sluiten gezamenlijk een
verzekcrin„ af tejen hagel- en vorstschade voor hun wijndruiven en
verkrijgen zo de maximale overheidssubsidie.
Naast de genoemde oorzaken waardoor overheisinstanties, en
dus ook overheidsprogramma's kunnen falen lijkt het niet aan
sluiten op de interesse van de plattelandsbevolking van belang
te z'jn. Een "schuldige" is niet altijd aan te wijzen: voor een
boer tellen peseta's nu eenmaal harder dan de waardering van
een enkel stadsmens die in zijn vakantie eens de moeite neemt
op zyn boerderij te komen kijken. Aan de andere kant moet een
boer niet verwachten dat de rest van de maatschappij zijn
amandelen tegen een hoge premie verzekert omdat de oogst in
3 of meer van de 5 gevallen mislukt t.g.v. nachtvorstschade.
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2.

WERKWIJZE

Zoals reeds in paragraaf 1.1 is vermeld, is in dit onderzoek gestreefd
naar een multi-disciplinaire aanpak. Sociaal-economische, zowel als
teeltkundige, fysische en cultuurtechnische factoren komen hierbij aan
de orde. Met het aldus verkregen inzicht in de problemen van de huidige
landbouw

zou men in staat moeten zijn alternatieven te ontwikkelen, die

de randvoorwaarden scheppen voor een zo optimaal mogelijke bedrijfsvoe
ring, nu en in de toekomst.
Om dit te realiseren is studie gemaakt van de sociaal-economische, de
teeltkundige, de fysische en cultuurtechnische aspecten van de huidige
landbouw in de beide sleutelgebieden B en C, Bovendien is nagegaan wat
de mogelijkheden zijn ten aanzien van het verbeteren van de landbouw
wat betreft deze vier aspecten. Vervolgens zijn de verzamelde gegevens
in een landevaluatieprocedure ingebracht, wat resulteerde in aanbeve
lingen omtrent de meest geschikte landgebruikstypen, bedrijfstypen en
de uit te voeren cultuurtechnische landverbeteringen.
Aan de hand van veldwaarnemingen en de aanbevelingen die uit de land
evaluatie resulteerden is tenslotte voor elk sleutelgebied een landinrichtingsplan opgesteld.
Aangezien sedert de aanvang van het ESPZ, het vooronderzoek meegerekend,
reeds gedurende een vijftal jaren studie is verricht naar diverse aspec
ten van de erosieproblematiek in het proefgebied, leek het ons nuttig
de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk in deze studie te verwerken.
Dit zou er toe bij kunnen dragen dat inzicht verkregen wordt in de sa
menhang tussen de verschillende deelstudies.
De werkzaamheden die in het kader van deze studie zijn verricht kunnen
worden ingedeeld in een achttal fasen van onderzoek:
-

voorbereidende fase
literatuurstudie
veldwerk
uitwerking veldwerk
landevaluatie
opstellen landinrichtingsplannen
evaluatie van onderzoek
verslaggeving

De opeenvolgende fasen van onderzoek weerspiegelen niet volledig de
chronologische volgorde van de te onderscheiden werkzaamheden. In het
hierna volgende wordt beschreven welke werkzaamheden ten behoeve van
elk van deze acht fasen van onderzoek verricht zijn.

figuur 2.1: chronologische weergave van de verschillende
onderzoeksfasen.

Im tum

voorbfereîiing

11 te r-Mtuurst.

vel iwerk

uitw.
veldw.

lnnieva- landinr. evaluat. verslag
plannen onderz. geving
luatie

J10öS<:
01

011032
011182
1*

0

c

010183

0102^ \
0103^3
J104^3
OIO533
01J6^3
J1 :t33

Voorbereidende fase
In Wageningen hebben we ons in eerste instantie geörienteerd op de erosieproblematiek in het algemeen en die van het proefgebied in het bij
zonder, door de voortgangsverslagen te lezen, luchtfoto's te bestuderen
en de dia-serie, behorende bij BOOGAARD,E.van den,1982 te bekijken. Van
de luchtfoto's van de sleutelgebieden B en C zijn interpretatiekaartjes
gemaakt ten einde ons op de hoogte te stellen van de landschappelijke
aspecten van beide sleutelgebieden.
Vervolgens is het doel van het onderzoek geformuleerd en is een voorlo
pig onderzoeksprogramma opgesteld. Ter voorbereiding van het veldwerk
is kaartenmateriaal, fotomateriaal en literatuur verzameld.
Literatuurstudie
Literatuurstudie heeft gedurende-het gehele onderzoek plaats gehad. In
de aanvangsperiode betrof het voornamelijk algemene, inleidende litera
tuur aangaande het proefgebied. Tijdens de veldwerkperiode hebben we
ons voornamelijk bezig gehouden met het inventariseren van de verschil
lende onderzoeksresultaten van in het kader van het ESPZ verrichtte
deelstudies, ten einde te kunnen besluiten welke gegevens nog door ei
gen onderzoek moesten worden verkregen. Na de veldwerkperiode dieper op
de literatuur ingegaan en is deze in de verslaggeving verwerkt.
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Veldwerk
Tijdens ons verblijf in Spanje hebben de volgende werkzaamheden plaats
gehad:
a. verkenning van het proefgebied en van de sleutelgebieden B en C
b. geologische dag-excursie in het onderzoeksgebied en directe om
geving
c. dag-excursie naar het onderzoeksgebied van het ESPZ nabij Ejea
de los Caballeros
d. bezoek van Sr.J. Aguillo Bonnin aan het project te Munébrega
e. actuele-erosiekartering en landgebruikskartering
f. enquête en informele gesprekken met boeren en herder
g. onderzoek naar bewortelingsmogelijkheden, vochtleverend vermogen
en mogelijkheden voor herbebossing op gips; monsters ter analyse
h. opstellen van voorlopige cultuurtechnische plannen.
i. verzamelen van gegevens bij diverse instituten en instellingen
in de regio en in de stad Zaragoza
Gedurende de periode van 9-tot 23 september heeft Dhr. L.A.A.J. Eppink,
en van 4 tot 12 oktober heeft Dhr. M.A. Mulders ons met raad en daad
bijgestaan.
ad b. Volgens excursie, opgenomen in: BROUWER,H.de,e.a.,1982.
ad d. Sr. J. Aguillo Bonnin is de directeur van de bodembe schermingsdienst te
Madrid. Na een inleidend verhaal over de geschiedenis van de bodembeschermingsdienst en de huidige activiteiten, hebben we hem ingelicht
over enkele aspecten van ons onderzoek. Vervolgens een bezoek gebracht
aan sleutelgebied C.
ad e. In hoofdstuk 4- wordt verslag gedaan van de methodiek en resultaten van
de actuele-erosiekartering. Tegelijkertijd is te velde perceelsgewijs
het landgebruik gelnvenatriseerd; het resultaat wordt besproken in para
graaf 3.5.
ad f. De methodiel en de resultaten van de enquête worden besproken in 3-6.
Tijdens ons verblijf in Spanje is getract zoveel mogelijk informatie
aangaande de landbouw in al haar facetten door gesprekken met boeren
te verkrijgen.
ad g. Ten behoeve van de beschrijving van landeigenschappen in de landevalu
atie, is de actuele beworteling op diverse bodemtypen onderzocht en
zijn bodenmonsters genomen ter analyse (vocht, pP, chemische bepaling
en). De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in 5«3.5Bovendien is in het onderzoeksgebied en directe omgeving een inventari
satie gemaakt van de groeiomstandigheden van Pinus halepensis op kris
tallijn gips-moedermateriaal, in verband met mogelijke herbebossing van
gipsheuvels in sleutelgebied B. De resultaten van dit onderzoek staan
vermeld in peragraaf 3.4.2.
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ad h. In het veld is voor beide sleutelgebieden nagegaan welke cultuurtech
nische maatregelen in aanmerking komen om te worden opgenomen in de
uiteindelijke landinrichtingsplannen. Daartoe is een voorlopig cultuur
technisch plan opgesteld voor elk sleutelgebied afzonderlijk, met daar
in aangegeven: aard en locatie van maatregel

en de motivatie, op grond

waarvan tot die maatregel besloten is.
In hoofdstuk 6. wordt hierop nader ingegaan,
ad i. Aanvullende gegevens betreffende sociaal-economische, teeltkundige en
cultuurtechnische aspecten van de landbouw in de regio zijn verzameld
tijdens bezoeken aan:
- "Servicio de Extensión Agrîcola" te Ateca en te Calatayud (= de
landbouwvoorlichtingsdienst)
- "Instituto de Geologica y Minas de Espana", Zaragoza
- "Deputación General de Aragon; Agricultura y Canadena", Zara
goza
- "Confederación Hidrografica del Ebro; Comisaria de Aguas", Zara
goza
- "Instituto Nacionâl de Concervación de la Naturaleza; Servicio
de Conservación de Suelos", Zaragoza
- "Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario - 03;
Aula Deï", Montanana (nabij Zaragoza)
- Centro Metereologico del Ebro", Zaragoza
- "Instituto de Agricultura Mediterrana Zaragoza", Montanana (na
bij Zaragoza)
- "Instituto de Regadio y Desarrollo Agrario", Montana (nabij Za
ragoza)
- "Camaras Agrarias" van de gemeenten Maluenda en Olvés
- Gemeente secretariaat van de gemeente Maluenda en Olvés
De hierboven genoemde instellingen en de bijbehorende contactpersonen
zijn mede opgenomen in een lijst met namen en adressen, achter in dit
onderzoeksrapport.
Uitwerking van het veldwerk
De uitwerking van het veldwerk begon al tijdens ons verblijf in Spanje.
Kaarten werden getekend, gegevens gerangschikt en vochtgehaltes van
bodemmonsters bepaald.
In Wageningen werden de bodemmonsters geanalyseerd op textuur, CEC, or
ganische stof en gehalten aan diverse voedingselementen. Bovendien wer
den van enkele bodemmonsters de pF-curven bepaald.
Tenslotte is in VTageningen de enquête uitgewerkt, de actuele-erosiekartering voltooid (tekenen van kaarten) en alle overige gegevens gerang
schikt en geïnterpreteerd.

Landevaluatie
Om practische redenen is reeds tijdens ons verblijf in Spanje begonnen
met de landevaluatie. Ten einde globaal inzicht te lcrijgen in de ge
bruiksmogelijkheden en beperkingen van het land, opdat met dit inzicht
vervolgens een voorlopig cultuurtechnisch landinrichtingsplan in het
veld kon worden opgesteld, is een z.g. "verkennende landevaluatie" uit
gevoerd (zie paragraaf 5*0•

Wageningen is de landevaluatieprocedu

re uitgebreid (zie paragraaf 5'3)« 0e werkzaamheden die hiermee samen
hangen hebben practisch de gehele onderzoeksperiode voortgeduurd.
Opatellen van landinrichtingsplannen
Zoals reeds vermeld is, is tijdens het veldwerk in Spanje

een be

gin gemaakt met het opstellen van de landinrichtingsplannen.
Aan de hand van de voorlopige cultuurtechnische plannen zijn in Wage
ningen vier deel-gebiedjes uitgekozen binnen de twee sleutelgebieden,
voor welke een representatief stelsel cultuurtechnische maatregelen is
doorrekend. Tenslotte is op basis van de resultaten van de landevalua
tie voor elk sleutelgebied het uiteindelijke landinrichtingsplan opge
steld. Hierin zijn zowel de uit te voeren cultuurtechniscne maatregelen
als het toekomstige landgebruik opgenomen.
Evaluatie van het onderzoek
Nadat de landinrichtingsplannen zijn opgesteld heeft een evaluatie van
het onderzoek en een bespreking van de onderzoeksresultaten plaats ge
had. De resultaten zijn vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen
en suggesties voor alternatieve landinrichtingsplannen zijn geformu
leerd. Dit leidde tot het doen van aanbevelingen voor nader onderzoekc.
De evaluatie van het onderzoek wordt behandeld in hoofdstuk 7- EVALUATIE
Verslaggeving
Nadat in Mageningen de resultaten van het veldwerk waren gerangschiKt,
kon een begin worden gemaakt met het schrijven van de eerste, inleiden
de hoofdstukken van het verslag. In de loop van de tijd vorderde ook
de landevaluatie zodanig, dat grote delen van het hoofdstuk op papier
gezet konden worden. Tenslotte zijn de laatste twee hoofdstukken ge
schreven, waarna mondeling verslag is gedaan in de vorm van een colloqium.
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3.

BESCHRIJVING VAN DE SLEUTELGEBIEPEN B en C

Binnen het proefgebied zijn door de Stuurgroep Erosie een aantal sleutelgebieden geselecteerd, die karakteristiek zijn voor verschillende
aspecten van de erosie- en landbouwproblematiek in het proefgebied.
Sleutelgebied B is karakteristiek* voor de achtergebleven, marginale
landbouw op gipsgronden; sleutelgebied C is karakteristiek voor de
veel intensievere landbouw in de hogere gedeelten van het proefgebied.

3.1

Situering van sleutelgebieden B en C

Zoals in bijlage 3-1 te zien is, ligt sleutelgebied B tussen Maluenda
en Olvés. op de plaats waar de Arroyo de Valdemargos en de Arroyo de
Valdepozo samenkomen. Alleen aan de ZW-kant wordt dit sleutelgebied
afgegrensd door bovengenoemde arroyo (rivier); de rest van sleutelge
bied B wordt begrensd door onverharde wegen en door de waterscheiding
van het proefgebied (=stroomgebied van Arroyo de Valedemargos en A. de
Valdepozo).
Sleutelgebied C is in het ZO van het proefgebied gesitueerd, nabij het
dorp Olvés. De afmetingen van sleutelgebied C worden bepaald door de
waterscheiding van de twee zuidelijke takken van de Arroyo de Valdepozo.

-

3.2

tL

—

Geologie en Geomorfologie

Zoals reeds in 1.5 vermeld is, stammen de meeste afzettingen in het
proefgebied uit het Mioceen en Plioceen.
De afzettingen die heden ten dage in sleutelgebied B dagzomen zijn
van lacustnene oorsprong, terwijl die in sleutelgebied C vooral terres
trisch van oorsprong zijn.
3.2.1

Sleutelgebied C

In sleutelgebied C is de oudste afzetting de miocene conglomeraatrug
die gevormd is als "bajada" (een complex van alluvial fan's) aan de
voet van het Iberisch Randgebergte. De hoogste gedeelten reiken tot
850 meter.
De jongere afzettingen liggen hier direct tegenaan. Het zijn kalk- en
kleiseries, waarover zich later een dik pakket van mergel heeft afge
zet (zie ook 1.5«3) • Door latere erosie is een groot gedeelte van deze
weinig resistente mergels verdwenen. Alleen waar sprake is van een res
tant van Plio- of Pleistocene Glacis, kan een onderliggend pakket mergel
bewaard gebleven zijn. In zulke gevallen dagzoomt mergel in steile hel
lingen.
Bovengenoemde planatievlaKken zijn ontstaan in het Plio- en Pleistoceen,
door opheffing van,het gebied in verschillende fasen. Door differen
tiële opheffing zijn de planatievlakKen in NO-richting scheefgesteld.
In sleutelgebied C treft men derhalve op fdO meter het hoogste niveau
aan, gelegen tegen de conglomeraatrug in het ZW-gedeelte van het sleu
telgebied. In de richting van het centrum van het proefgebied hellen
deze glacis-resten met zo'n
In bijlage 3.3, de bodemkaart van sleutelgebied C, zijn deze glacisresten terug te vinden onder de eenheid P. Zie verder paragraaf 1.5.4.
De kalkseries, in het mioceen aan de oevers van het toenmalige meer af
gezet, zijn direct tegen het conglomeraat gelegen. Aangezien deze kalken
een relatief hoge resistentie hebben tegen erosie zijn ze als relict
achtergebleven, op ongeveer dezelfde hoogteligging als de hierboven ge
noemde glacisresten.
Andere niveaus die in sleutelgebied C te onderscheiden zijn, zijn de
geulinsnijdingen in de zojuist genoemde niveaus. Deze insnijdingen heb
ben geleid tot het voorkomen van geïsoleerde P- en kalkniveaus.

#
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In het Pleistoceen en vroeg-Holoceen is lemig materiaal afgezet als
puinwaaier-afzettingen aan de voet van de hierboven beschreven niveaus.
In bijlage 3-3» de bodemkaart van sleutelgebied C, zijn deze bruine le
men terug te vinden onder de eenheid H.
Holocene geulinsnijdingen en alluviale afzettingen vormen tenslotte
het laatste te onderscheiden niveau in sleutelgebied C.
Het voorkomen van deze verschillende niveaus op onderling relatief kor
te afstand en het scherp ingesneden geuJ.enpatroon, maken dat de aard
van het sleutelgebied uiterst reliëfrijk is.
3.2.2

Sleutelgebied B

In sleutelgebied B zijn de jongere bedekkende afzettingen (van Plio-/
Pleistocene of vroeg-Holocene ouderdom) nagenoeg geheel verdwenen. Al
leen in het ZW-gedeelte van het sleutelgebied komt een sumier restje
van een glacis voor.
De afzettingen in sleutelgebied B zijn van Miocene ouderdom. Ze bestaan
uit gips- en mergelseries (zie paragraaf 1-5*3)•
/ *

In het westelijk gedeelte van het sleutelgebied komen recente holocene
dalopvullingen voor.
In tegenstelling tot de gemakkelijk erodeerbare mergels, biedt gips
aanmerkelijk meer weerstand tegen erosie. Het beeld in sleutelgebied B
wordt dan ook bepaald door afgeronde gipsheuvels, bestaande uit kris
tallijn gips-moedermateriaal in een afwisselende strategrafie met laag
jes leem. Extreem steile hellingen komen niet voor, mede als gevolg van
het feit dat de dalen opgevuld zijn met dikke pakketten colluvium, re
sultaat van eeuwenoude terrasseringswerken (zie ook 3.5»2).
Het noordelijk gedeelte van het sleutelgebied bestaat voornamelijk uit
colluviaal materiaal, hetgeen een vlak golvend landschap aan de voet
van de kristallijne gipsheuvels oplevert.
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3•3

Bodemgesteldheid van de sleutelgebieden B en C

Kat betreft de bodemgesteldheid zijn de sleutelgebieden B en C duide
lijk te onderscheiden op grond van moedermateriaal.
In sleutelgebied B domineren de lacustriene gips- en mergelafzettingen,
terwijl in sleutelgebied C vooral terrestrische afzettingen (Miocene
conglomeraten, Plio- en Pleistocene glacis, Holocene puinwaaier-afzet
tingen en recente colluviale en alluviale dalopvullingen) van belang
zijn.
De bodems in sleutelgebied B kunnen we derhalve onder de gipsrijke bo
dems scharen; die in sleutelgebied C vallen onder de catechorie kalkrijke bodems (zie ook 1.6).
Van de terrestrische afzettingen die in het Tertiair gevormd zijn, is
de roodbruine kleur kenmerkend voor het toenmalige zeer hete en droge
klimaat. Deze terrestrische afzettingen onderscheiden zich van de la
custriene sedimenten in sleutelgebied B, behalve in kleur, ook door
een grote stenigheid en een slechte sortering van het klastisch materi
aal. Bovendien zijn de bodems die in deze terrestrische afzettingen ge
vormd zijn overwegend zwaarder van textuur.
Zoals bij de bodemkundige beschrijving van het proefgebied (zie 1.6.2)
al bleek, zijn bij de bodemkartering van de sleutelgebieden de hoofd
eenheden benoemd naar moedermateriaal c.q. hoofdlandschapseenheid.
Voor algemene aspecten van kalkrijke en gipsrijke gronden wordt verwe
zen naar 1.6. In deze paragraaf zal respectievelijk de bodemkaart en
legenda van de sleutelgebieden B en C worden behandeld.
3.3.1

Sleutelgebied C

Sleutelgebied C omvat de conglomeraatseries (C), overgaand in de kalk
steenseries (K), siltstoneseries(S) en kleiseries (L), alsmede de col
luviale fasen K' en S'. In de lagere gedeelten van sleutelgebied C irindt
men het ver getransporteerde materiaal, afkomstig van bovengenoemde se
ries, terug in de vorm van de B- en Z-serie. Een belangrijke landschap
pelijke en bodemkundige eenheid is voorts het P-niveau, dat het sleu
telgebied aan de W en O-zijde begrenst, tesamen met z'n colluviale fase
op en onder de veelal steile hellingen. In bijlage 3.3 is de bodemkaart
van sleutelgebied C, schaal 1:2.000, opgenomen.

De indeling van de legenda is gebaseerd op transportafstand:
- bodems die zich "in situ" ontwikkeld hebben
- bodems, ontstaan in over korte afstand getransporteerd materi
aal (colluvium)
- bodems, ontwikkeld in over lange afstand getransporteerd en/of
gemengd colluvium (deze afzettingen wijken duidelijk af van het
moedermateriaal "in situ").
De bodemseries voorkomend iri sleutelgebied C zijn de volgende:
C : Alleen aan de noord-zijde van hellingen ontkalkte bodems.
Epn tertuur-B is in ontkalkte bodems niet aangetroffen.
Textuur: Loam; Structuurontwikkeling: zwak
Stenigheid: exeedingly stony; slecht afgeronde, niet verkitte
gesteentefragmenten.
Kleur: 5YR 7/6, droog; 7«5YR 5/6, droog
C': Geen actuele secundaire kalkvorming; baarden aan stenen zijn
niet terplaatse gevormd
Textuur: Sandy Loam-- Sandy Clay Loam: Structuurontw.: zwak
Stenigheid: stony - exeedingly stony
Kleur: 5YR 5/4, droog* 7-5YR 5/6, &roog
P : Fossiel® petrocalcic vrijwel overal aanwezig. Overigens
wordt in deze bodems een calcic horizon gevormd en kan sprake
zijn van een fossiele argillic horizon.
Textuur: Sandy Loam - Loam; Structuurontwikkeling: zwak
Stenigheid: exceedingly stony; enigzins afgeronde gesteentefragmenten die deels afkomstig zijn van het eerder beschreven
Conglomeraat.
Kleur: 5Yft 4/6, droog; 7-5YR 5/4, droo*
* locaal is sprake van een rood-bruin materiaal met een goed
ontwikkelde structuur; het betreft hier restanten van argil
lic horizons
P': Dunne bodems in colluviaal materiaal van P serie, voornamelijk
op mergel (zie 1.3 ); steile tot zeer steile hellingen;
geen secundaire kalkaccumulatie: de gronden zijn erg jong.
Textuur: Sandy Loam - Loam; Structuurontwikkeling: niet
Stenigheid: exeedingly stony
Kleur: 7-5ÏR 5/4» droog
H : Bodems, ontwikkeld in vroeg holocene puinwaaier afzettingen
er is een calcic horizon in ontwikkeld.
Textuur: Sandy Loam - Loam; Structuurontwikkeling: zwak
Stenigheid: exeedingly stony; afgeronde gesteente fragmenten
Kleur: 5YÄ 5/4, droog; 7^5YR 5/4, droog
K:

Bodems ontwikkeld in kalksteen (Randkalken; zie 1.3 )» spora
disch kalkbaarden, overigens geen profielontwikkeling.
Textuur: Loam; Structuurontwikkeling: niet
Stenigheid: very stony; hoekige kalksteen fragmenten
Kleur: 10YR 8/4, droog

K': Weinig verbreid; aan de voet van kalksteenkopjes; geen profielontwikfceling.
Textuur: Silty Loam; StructuurontwikKeling» niet
Stenigheid: stony
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S : Siltstone pakketten dagzomen plaatselijk
voor bodembeschrijving van geen belang.
S'

ï

in steile geulwanden;

Colluviale fase van overigens verdwenen paketten Siltstone; geen
profielontwikkeling.
Textuur: Silty Clay Loam; Structuurontwikkeling: zwak
Stenigheid; stony

L : Bodems ontwikkeld in lacustriene klei-formatie (zie 1.3 )j
de enige profielontwikkeling is de vorming van een fijn-blokkige
structuur in de bovengrond.
Textuur: Clay; Structuurontwikkeling: matig
Stenigheid: none
Kleur: 7-5YÄ 4/4, droog
M : Bodems ontwikkeld in mergel-klei-gips formatie (zie 1.3 );
secundaire kalkaccumulatie in de vorm van spots of calcietnesten.
Textuur: Silty Clay; Structuurontwikkeling: matig
Stenigheid: stony
Kleur: 2.5Y 5/2» droog; 10YR5/3, droog
M': Colluviale fase van M; plaatselijk secundaire kalkaccumulatie
Textuur: Silty Clay; Structuurontwikkeling: matig
Stenigheid: stony
Kleur: 2.5Y p/4, droog; 10YR 5/4, droog
B: Bodems ontwikkeld in jongste holocene puinwaaieraf zettingen ;
weinig profielontwikkeling.
Textuur: Silt Loam - Loam; Structuurontwikkeling: matig
Stenigheid: fairly stony - stony; afgeronde gesteentefragmenten
Kleur:
5YR 4/4, droog; 10YR 5/4, droog
Z: Bodems ontwikkeld in de laagste gedeelten van het proefgebied
op overstromingsafzettingen van de nabijgelen barranco; weinig
profielontwikkeling.
Textuur: Clày Loam; structuurontwikkeling: matig
Stenigheid: varieert; plaatselijk stony door menging van colluviaal materiaal van andere series, elders geen stenen.
Kleùr: 7.5YR 4/4, iroog; 10YR 5/4, droog
De hierboven beschreven bodemseries vallen uiteen in bodemtypen, op
grond van textuur, profielontwikkeling en topografische positie. Binnen
zo'n bodemeenheid zijn dan nog fasen te onderscheiden, op grond van ste
nigheid en boordiepte. Eén en ander is in de legenda van de bodemkaart
duidelijk weergegeven.
Een enkele opmerking hieromtrent:.
- De boordiepte geeft overwegend geen inzicht in de bodemdiepte
in sleutelgebied C. Vanwege de grote stenigheid van de profielen
kan dieper boren echter verhinderd worden; bodemvorming heeft
meestal tot een grotere diepte plaats gehad.
- De indeling in stenigheidsklassen wijkt af van de indeling die
gebruikt is voor de 1:10.000 bodemkaart (zie bijlage 1.2).
Om practische redenen is een extra stenigheidsklasse ingevoerd
(nl. die van 50 - 90$). De in bijlage 3.3 weergegeven bodemkaart
is echter juist op z'n indeling naar stenigheid vereenvoudigd;
de stenigheidsklassen tot 5°$ en die boven de 50$ zijn bij elkaar
gevoegd. Dit om practische redenen (zie paragraaf 5.3.3).
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3.3-2

Sleutelgebied B

Het sleutelgebied omvat nagenoeg horizontaal liggende, fijngelaagde
gips-klei series (Y) en hun colluviale fasen (Y' en X). Op de top van
het hoogste punt, in het ZW van het sleutelgebied, komt nog een restant
glacis-materiaal voor en in het ZO-gedeelte komt wat colluviaal materi
aal voor afkomstig van een glacis-niveau dat thans verdwenen is.
In het noordwesten van het sleutelgebied liggen relatief jonge alluvial
fan series van het vierde niveau (H).
In bijlage 3.2 is de bodemkaart van sleutelgebied B, schaal 1:2.000,
opgenomen. De opbouw van de legenda is reeds besproken in 1.6.2 en
3.3.2.
De bodemseries voorkomend in sleutelgebied B zijn de volgende:
Y.: Bodens ontwikkeld in gips-moederaateriaal in situ; van bodem
vorming is nauwlijks sprake: slechts secundair» gips accumulatie
in de vorm van korsten, gipspoeder en nesten op het gipsmoedermateriaal.
Textuur: het klastisch materiaal tussen de gipslagen heeft een
Silt Loam
textuur; Structuurontwikkeling ontbreekt
Stenigheid: stony to exeedingly stony
Kleur; 5Y 7/3, droog
Y's Bodems ontwikkeld in colluviaal materiaal? van bodemontwikkeling
is nauwelijks sprake: slechts secundaire gipsaccumulatie in de
vorm van gipspoeder of gipsnesten.
Textuur: Silty Loam - Silty Clay; Structuurontwikkeling: zeer
zwak
Stenigheid: very stony
Kleur: yi 6/3, droog;-2.5Y 6/4, droog
X : Bodems ontwikkeld in gips-colluvium, dat over korte afstand
getransporteerd is vanaf de hellingvoet; het materiaal heeft een
fijnkorreliger textuur dan de voorgaande bodemserie en is vrij
van stenen; het materiaal is bovendien minder gipshoudend dan
het gipscolluvium: blijkbaar is sprake van gipsuitspoeling
tijdens transport; van bodemvorming is overigens nauwlijks
sprake: slechtB enige secundaire gips en kalk accumulatie.
Textuur: Clay Loam; Structuurontwikkeling: seer swak
Stenigheid: none
Kleur: 7-5YR 5/4» droog; 10YR 7/2, droog
De hierboven beschreven bodemseries vallen uiteen in bodemtypen, op
grond van topografische positie, aard van de profielontwikkeling en
textuur. Tenaanzien van de Y-serie worden onderscheiden:
Y^: ondiepe bodems op hooggelegen,, vlakke toppen van kristallijne
gipsheuvels; secundaire gipsaccumulatie in de vorm van gipspoe
der
!
Ys ondiepe tot matig diepe bodems op laaggelegen plateaux of schou
ders van kristallijne gipsheuvels; gipspoeder
Y^: ondiepe tot matig diepe bodems op de hellingen van kristallijne
gipsheuvels
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Door de horizontale gelaagdheid van het kristallijne gips-moedermateri*aal, zijn contoursgewijs op een helling de laagjes klastisch materiaal
ontsloten (zie ook 1.6.3)« Aangezien de dikte van deze leemlaagjes rede
lijk is

(in de orde van grootte van 10 - 20 cm), is ter plaatse van

een dagzoraende laag klastisch materiaal mogelijkheden voor plantengroei.
Bovendien is sprake van enige verwering en lateraal transport van lemig
materiaal vanuit zo'n dagzomend laagje, zodat geen duidelijke concentra
tie van vegetatie plaats heeft langs banden. Overigens wordt in sleutelgebied B geen dikbankige, brokkelige, slecht uitgekristalliseerde gips
aangetroffen (zie opnieuw 1.6.3). Op de toppen van de kristallijne gipsheuvels wordt nauwelijks vegetatie aangetroffen; hier dagzoomt een be
schermende gipslaag die geen beworteling toelaat.
Hoewel tot nu toe ten aanzien van sleutelgebied B over bodems is ge
sproken, moet opgemerkt worden dat van bodemvorming nauwlijks sprake is.
Door continue verjonging van het profiel, veroorzaakt door erosie en
elders sedimentatie, kan zich geen duidelijke bodemvorming manifesteren.
De meeste Y'-bodems komen in de smallere dalen voor, terwijl het voor
komen van de X-series gebonden schijnt te zijn aan grote toevoergebie
den van oppervlakkig toestromend water.
De dalen tussen de kristallijne gipsheuvels zijn zonder uitzondering
geterrasseerd (zie. 3.5*2). De grote terrashoogten wijzen op een grote
ouderdom van de terrassen.
De X' en Y'-gronden zijn erg slempgevoelig. Dit is te wijten aan een
vrij hoog siltgehalte en aan een laag organische-stofgehalte. Dit laat
ste is het resultaat van de continue verjonging van de profielen en van
het geringe productieve vermogen.
Door de slechte doorlatendheid van de colluviale gipsprofielen en door
dat sprake is van een continué verjonging (door aanvoer van vers materi
aal), is nauwlijks sprake van "ontgipsing". Alleen het X-materiaal heeft
door de langere transportafstand een wat lager gipsgehalte dan het oor
spronkelijke materiaal.
Er komt in sleutelgebied B slechts een paar m

2

P^-bodem voor.

Meer verbreid is de colluviale fase van een inmiddels verdwenen P-niveau.
Deze bodems bevatten getransporteerde stenen met kalkbaarden. Overigens
is geen profielontwikkeling te ontdekken in deze P ^-bodems
In de bodems van het laagste alluviale niveau (H) is plaatselijk een
calcic horizon ontwikkeld.
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3.4

De vegetatie van ie sleutelgebieden

In paragraaf 1.7 is reeds uitvoerig ingegaan op de vegetatie van het
proefgebied. Aan de orde kwamen daarbij de oorspronkelijke vegetatie,
de geschiedenis van de degradatie van de oorspronkelijke bosvegetatie,
de definitie, typologie en synoecologie van de huidige matorral- en
erialvegetatietypen en tenslotte'de belangrijkste aspecten van herbe
bossingen.
Aansluitend wordt in deze paragraaf ingegaan op enkele kenmerkende as
pecten van de vegetatie in de sleutelgebieden B en C. Achtereenvolgens
wordt behandeld:
- de huidige matorral- en erialvegetatie van de sleutelgebieden.
- de mogelijkheden voor herbebossing in beide sleutelgebieden.
- de bodemconserverende werking van matorral- en erialvegetatie.
Voor en beschrijving van het huidige landgebruik in beide sleutelgebie
den wordt verwezen naar 3.5 Landbouw .
3.4.1

Matorral- en erialvegetatie van de sleutelgebieden

De huidige vegetatietypen in het proefgebied zijn degradatie stadia en
regeneratiestadia van de oorspronkelijke climax-vegetatie. In de hoogst
gelegen gedeelten van het proefgebied is die oorspronkelijke vegetatie
het steeneikenbos. Beneden de 700 meter gaat de oorspronkelijke vegeta
tie geleidelijk over in het Pinus halepensis - bos. Of op de kristallijne

gipsen, in de lagere gedeelten van het proefgebied, oorspronke

lijk ook bos heeft gestaan is niet duidelijk (BUSINK,R.,1982).
De termen matorral en erial refereren aan land dat gekenmerkt wordt door
(half-)natuurlijke vegetatie op overigens niet ten behoeve van de land
bouw in cultuur zijnde gronden. Matorral betreft daarbij nooit ontgon
nen land, erial betreft verlaten percelen (zie 1 -T-3)- We zullen in het
vervolg van deze paragraaf geen onderscheid meer maken tussen matorralen erialvegetatie typen omdat vegetatiekundig deze twee typen zich in
beide sleutelgebieden niet van elkaar onderscheiden.
Daarnaast worden de akkeronkruid-vegetatietypen beschreven op percelen
die wèl in cultuur zijn ten behoeve van de landbouw.
Sleutelgebied B
Sleutelgebied B bestaat praktisch geheel uit gipsgronden ( zie paragraaf
3.3)» Het betreft hier een heuvellandschap met kristallijne

gipsen op

toppen en hellingen en met lemige, gipsrijke colluvia in de dalen. Het
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is niet duidelijk of zich op dit type gips oorspronkelijk een bosvegetatietype heeft kunnen handhaven. Het onderzoek naar de bewortelingsmogelijkheden op gipsen, waarop hierna nog zal worden ingegaan, geeft wat
dit betreft geen uitsluitsel.
De structuur en soortensamenstelling van de vegetatietypen in sleutelgebied B worden bepaald door:
a. het substraat.
b. de bewortelingsmogelijkheden
c. hèt landgebruik
d. de begrazingsdruK, tegenwoordig en in het verleden.
ad a. Uit het oogpunt van de plantenvoeding is gips (CaSO ) niet specifiek
toxisch. Wel kan een hoog Ca

2+

4

-gehalte problemen opleveren ten aanzien

van de opname van andere voedingselementen. Verder is de beschikbaar
heid van voedingselementen in gipsgronden afhankelijk van het gehalte
aan (verweerbaar) klastisch materiaal en van de CEC (zie ook 5*3ö)«
Het lage gehalte aan colloïdaal materiaal in de bodem legt beperkingen
op aan het vochtleverend vermogen van gipsbodems. Waar het kristallijne
gipsen betreft, zijn de planten voor hun vochtvoorziening gebonden aan
een eventueel verweringsresidu of aan bewortelbare leemlaagjes in het
gips-moedermateriaal.
ad b. Zoals reeds is opgemerkt, bestaat sleutelgebied B vrijwel uitsluitend
uit gipsgronden. Daarbinnen is een tweedeling te maken in enerzijds
kristallijne

gipsen, waarop zich door erosie nauwlijks een verwerings

residu heeft kunnen handhaven, en anderzijds gipscolluvia.
De bewortelingsmogelijkheden op colluviale bodems vormen nooit een pro
bleem, tenzij sprake is van een zeer dunne bodem. De bewortelingsmoge
lijkheden op de kristallijne

gipsen kunnen daarentegen wèl problema

tisch zijn. Onderzoek naar de bewortelingsmogelijkheden op verschillen
de type gipsen in het proefgebied en omgeving, heeft uitgewezen dat in
sleutelgebied B sprake is van een gips-moedermateriaal, bestaande uit
afwisselend dunne bandjes goed uitgekristalliseerde gips en lemig ma
teriaal. Dit type gips zou onder druk plastisch vervormbaar zijn, en
daardoor zelden diaklazen vormen. Dientengevolge kan beworteling alleen
plaats hebben in de dunne bandjes leem, voor zover deze aan het bodem
oppervlak ontsloten zijn. Het is mogelijk dat ovtR-jarige plantensoorten
door secundaire diktegroei van de wortel in staat zijn na verloop van
tijd de kristallijne

gipsbandjes te breken. Daardoor kan beworteling

in aangrenzende leemlaagjes plaats hebben. In ieder geval zal de dikte

- 11 van de laagjes Klastisch materiaal bepalend zijn voor de bewortelingsmogelijkheden op dit type van gipsen. Sleutelgebied B neemt wat dat be
treft een intermediaire positie in tussen de vrijwel vegetatieloze,
zeer dunbandige gipsafzettingen in het noord-oosten van het proefgebied,
en de dikbankige gipsafzettingen die elders in het onderzoeksgebied,
maar buiten het proefgebied, worden aangetroffen.

ad c. In de vegetatietypen van sleutelgebied B is een onderscheid te maken in
matorral- en erialvegetaties en de akkeronkruiden. In het laatste geval
wordt structuur en soortensamenstelling van het vegetatietype mede be
paald door het landgebruik, c.q. de intensiteit van betreden of berijden,
onkruidbestrijdingsmethoden, frequentie van uitgevoerde grondbewerkingen,
etcetera.
ad d. de invloed van begrazing op de soortensamenstelling van de vegetatie is
reeds in 1.7«3 behandeld.
Ten behoeve van een landschapskartering van het proefgebied, schaal
1:10.000, is door BUSINK,R.,1982 een vegetatiekartering uitgevoerd. De
resulterende klassificatie van de vege tatietypen is in bijlage 1.1 ver
kort weergegeven. De landschapskaart beschrijft sleutelgebied B als
volgt (voor een beschrijving van de vegetatietypen, zie bijlage 1.1):
- Landschapseenheid Y.1:
Heuvellandschap bestaande uit kristallijne gipsen met vlakke
toppen en over het algemeen niet te steile hellingen (10-20$).
Het vegetatietype is dat van Hernaria fruticosa en Ononis tridentata. De vegetatieve bodembedekking is gemiddeld 18$.
- Landschapseenheid Y.2.a:
Geterrasseerde dalen in het gipsheuvellandschap met vlakke, colluviale terrasbodems. De akkeronkruiden op in cultuur zijnde
percelen behoren tot het type van Papaver rhoeas en Vicia sativa.
De erialvegetatie op verlaten percelen behoort tot het type van
Artemisia herba-alba. subtype Bromus rubens.
- Landschapseenheden Y.2.b en Y.2.c:
Geterrasseerde (Y.2.b)en niet-geterrasseerde (Y.2.c) hellingen
en toppen in het gipsheuvellandschap. De akkeronkruidvegetatie
is die van het type Xanthium strumarium. subtype Bromus rubens.
Sleutelgebied C
Substraat, bewortelingsmogelijkheden en landgebruik zijn in sleutelge
bied C zeer uiteenlopend (zie paragraaf 3.3 en 3-5). Het betreft rode,
stenige miocene en pliocene verweringsbodems in de hogere gedeelten en

de colluviale fasen en bruine, lemige gronden in de lagere delen van
het sleutelgebied. Incidenteel komen kalk-mergel kopjes voor, of worden
mergelformaties in steile hellingen ontsloten.
De oorspronkelijke vegetatie in sleutelgebied C is in de hoogst gelegen
delen het steeneikenbos. Beneden de fOQ meter gaat de oorspronkelijke
vegetatie geleidelijk over in het Pinus halepensis - bos.
De 1andschapskaart, schaal 1:10.000, beschrijft

sleutelgebied C als

volgt (naar BUSINK,R.,1982):
- Landschapseenheid C.1:
Heuvellandschap bestaande uit miocene conglomeraten, met voorna
melijk verlaten percelen op hellingen van 2ü-30$. Vegetatie type
van Trifolium campestre en T.angustifolium.
- Lanischapaeenheden C.2 en C.3ï
Heuvellandschap bestaande uit miocene conglomeraten, met al dan
niet geterrasseerde hellingen, welke in cultuur zijn. De akkeronkruidvegetatie behoort tot het type van Xanthium strumarium.
- Landschapseenheden P.1 en P.3.1:
Vlakice toppen (P.1) en niet te steile hellingen (P.3.1) ban het
tafelberglandschap, bestaande uit plioceen glacismateriaal en de
colluviale fase daarvan. De akkeronkruidvegetatie is die van het
type Xanthium strumarium, subtypen Convolvulus arvensis en Aristolochia pistolochia.
- Landschapseenheid P.2:
Matorralvegetatie op korte steile hellingen (gemiddeld 30^) van
het tafelberglandschap. Het substraat is plioceen glacismateriaal
en diens colluviale fase, plaatselijk afgewisseld door ontsloten
mergelformaties. De vegetatie is die van het type Genista scorpius en Hieracium pilosella, subtypen Brachypodium re tusum en
Linum suffruticosum.
- Landschapseenheid B.4:
Bruine lemige bodems in de. laagste gedeelten van het sleutelge
bied, met hellingen van 4-10^. De akkeronkruidvegetatie is die
van het type Papaver rhoeas en Vicia sativa.
- Landschapseenheden M.1.a en M.1.b:
Merge11andschap met steile hellingen (M.1.a) of verlaten perce
len, plaatselijk ontsloten in de vorm van mergelkopjes of dagzomende lagen in hellingen. De matorral-/erialvegetatie is die
van het type Artemisia herba-alba, sbtype Sedum sediforme (M.1.a)
en Bromus rubens (M.1.b).

- Landschapseenheid K.1:

Kalksteen-mergelkopjes met tamelijk vlakke top (10-14$), bedekt
met een matorralvegetatie op zeer ondiepe bodem. De vegetatie

behoort tot het type Genista scorpius, subtype Linum suffruticosun
3.4.2

Herbebossing in de sleutel/gebieden B en C

Tot nog toe is in zowel sleutelgebied B als C geen herbebossing uitge
voerd. Dit ondanks het feit dat in beide sleutelgebieden sprake is van
sterk erosiegevoelige gronden. In het algemeen prefereren landeigenaren
een agrarische vorm van landgebruik, en zelfs verlaten percelen worden
niet herbebost omdat men de mogelijkheden achter de hand wil hebben om
in de toekomst op deze percelen terug te kunnen vallen.
De erosie is voor boeren niet erg relevant; vochttekort is een veel be
langrijker probleem. Daarbij komt dat men over het algemeen bezwaren
heeft tegen bosopstanden in de nabijheid van landbouwgronden. Men vreest
dat hierdoor ziekten en plagen de landbouwgewassen zouden bedrijgen.
In dat verband wordt veelvuldig de gevreesde overlast door konijnen ge
noemd (zie 3.6 Enquête).
Verreweg de meeste herbebossingsprojecten in de regio zijn uitgevoerd
op land dat in het bezit is van gemeenten. Ondanks het feit dat in
sleutelgebied B veel verlaten landbouwgrond en het overige matorralland
eigendom is van de gemeente Maluenda, zijn ook hier nog geen plannen
ontwikkeld om herbebossing toe te passen. Ook in sleutelgebied C is
het matorralland eigendom van de gemeente. Hier betreft het overwegend
verspreid liggende stukken land wat het, gegeven het gebrek aan mede
werking van de particuliere landeigenaren nog eens extra moeilijk maakt
om herbebossing door te voeren.
Sleutelgebied B
Ten aanzien van de herbebossingsproblematiek in sleutelgebied B moet
onderscheid gemaakt worden tussen de gipscolluvia en de kristallijne
gipshellingen en toppen. Mits het colluviale dek voldoende ii<c is, ver
schaffen de gipscolluiria voldoende bewortelingsmogelijkheden. Uit het
oogpunt van plantenvoeding kan worden opgemerkt dat elders in de regio
veelvuldig Pinus halepensis is aangeplant op dergelijke gipscolluvia,
en geen deficiëntie- of vergiftigingsverschijnselen vertonen. Wèl
heeft Pinus halepensis een trage groei op deze gronden, alsgevolg van
de geringe hoeveelheid beschikbaar bodemvocht,
stig microklimaat en gebrek aan voedingselementen.

een ongun
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De bewortelingsmogelijkheden op de kristallijne

gipsgronden is wèl een

probleem. In 3•4•1 is hiervan reeds melding gedaan. Volgens CERVERA,R.,
1982 moet het echter mogelijk zijn met behulp van een ripper het gipsmoedermateriaal tot op een diepte van 1 meter te verbrokkelen. Dit zou
niet eens veel extra tractie behoeven. In de zo gevormde plantvoor zou
de jonge aanplant gedurende de eerste jaren voldoende mogelijkheden heb
ben om te wortelen en bodemvocht te onttrekken. Na een aantal jaren zou
het wortelstelsel zich dan zo krachtig hebben ontwikkeld, dat de boom
in staat is ook de leemlaagjes buiten de plantvoor te exploiteren. Deze
methode van aanplant op kristallijne

gipsen is echter nog niet in

Spanje toegepast. Wèl is veelvuldig aleppoden aangeplant op een ander,
dikbankig type gips. Dit type heeft echter als kenmerk dat het veel
diaklazen heeft gevormd en in het algemeen door beworteling langs deze
scheuren en spleten gemakkelijk verder verbrokkeld wordt.
Inde provincie Zaragoza wordt op enkele plaatsen door ICONA geëxperi
menteerd met de aanplant van Juniperus thurifera, een aan extreme om
standigheden aangepaste conifeer. Of deze ook aangeplant is op het type
gips-moedermateriaal, zoals in sleutelgebied B voorkomt, is echter niet
bekend.
Sleutelgebied C
In sleutelgebied C zijn de fysische omstandigheden ten aanzien van her
bebossing op de conglomeraatrug volkomen identiek aan die elders in het
proefgebied, waar wèl in het verleden P.halepensis is aangeplant.
Tenaanzien van de herbebossing op de conglomeraatrug in sleutelgebied A
is door verschillende autheurs verslag gedaan (zie ook 1 -7•4)Het is te verwachten dat in sleutelgebied C herbebossing volgens de
methode van brede bankterrassen op de conglomeraatrug geen specifieke
problemen zal opleveren. Een beschrijving van de methode van herbebossen en enige opmerkingen over het bosbeheer zijn reeds in 1.7-4 gegeven.

3.4.3

Bodemconserverende werking van vegetatie

Het moge duidelijk zijn dat uit het oogpunt van bodemconservering en
erosiebestrijding een zo goed mogelijke vegetatieve bodembedekking te
prefereren is. In het algemeen voldoen de matorral- en erialvegetaties
in de beide sleutelgebiedn aan deze eis, mits de begrazingsdruk gering
is. Op de steilere hellingen zal desalniettemin de stroomsnelheid van
het oppervlakkig afstromend water nog aanzienlijk kunnen zijn. Hier vol
staat erial- of matorralvegetatie alléén niet en treedt aanzienlijke
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erosie op indien geen extra erosiebestrijdende maatregelen zijn genomen.
Doordat de bodemoppervlakken in het proefgebied zonder uitzondering
sterk slempgevoelig zijn, ook indien het vegetatieve bedekkingspercen
tage hoog is, is de infiltratiesnelheid van oppervlakkig afstromend wa
ter in het algemeen zeer laag. Het gevolg is, dat een aanzienlijke hoe
veelheid water oppervlakkig afstroomt, en bij de overgang van matorral
of erial naar landbouwgronden sterke erosieverschijnselen veroorzaakt
(zie ook 4.4 Relatie tussen erosieverschijnslen en erosiebepalende fac
toren ).
Op in cultuur zijnde percelen zal de bodembedekking door akkeronkruiden
in het algemeen te verwaarlozen zijn. Ook het cultuurgewas biedt meestal
weinig bescherming tegen erosie. Het is de vraag of onder fruit- en
amandelbomen een ondergroöi van bodembedekkers een oplossing biedt.
Navraag onder boeren leerde dat men vanwege

vochtconcurentie

juist het bodemoppervlak vrijhoudt van vegetatie. Daarbij wordt kenlijk
het effect van verhoogde infiltratie door structuurverbetering en door
vermindering van de oppervlakkige stroomsnelheid ondergeschikt geacht.
Uit de enquêteresultaten kwam bovendien naar voren dat erosie veel min
der als een probleem beschouwd wordt, dan vochttekort (zie paragraaf 3.6).
Toch verdient het toepassen van een vegetatieve bodembedekking onder
amandel- en fruitbomen ons inziens meer aandacht.
Gedacht moet worden aan een zodevormende vegetatie (dus niet diep wor
telend in verband met vochtconcurentie met diep wortelende bomen), die
over het gehele perceelsoppervlak of in contoursgewijze stroken wordt
ingezaaid. Strooksgewijze inzaai verdient hierbij de voorkeur, in ver
band met natuurlijke verjomging en vanwege het feit dat minder kosten
worden gemaakt. In de eerste jaren kan de boer dan de kat uit de boom
kijken. De keus van de soort bodembedekker wordt bepaald door de vol
gende randvoorwaarden:
- de soort moet aangepast zijn aan het klimaat, moet een krachtig
wortelstelsel hebben, zodevormend zijn en gedurende de natte pe
riode sluitend zijn.
- de soort moet resistent zijn tegen berijden, betreden en liefst
ook bestand zijn tegen vraat. In het algemeen moet de soort een
goed régénérâtievermogen hebben.
- bij voorkeur zou de soort geschikt moeten zijn om als veevoeder
te dienen; een zo hoog mogelijke productie speelt in dat geval
ook een rol.

of amandelbomen toe te passen:
Medioago «pp.
Trifolium mediterraneae
Hedysanum coronarium
Convolvulus lanatus
Artemisia herba-alba
El eagnus angustifolius
Panieum turgidium
Brodium spp.
Cynodon dactyl on
Cutandia dichotoma
Outandia divancata
Schismus barbatus
Bromus rubens
Bromus hordaeceus mollis
Zygophyllum album

(Papil ionaceae)
(Papil ionaceae: gevoelig voor betreden)
(kunstmest nodig)

(Graminae)
(Graminae)
(Graminae)
(Graminae)
(Graminae)
(Graminae)
(gevoelig voor betreden)

(bron: THIJSEN,S.,1983)
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3.5

Landbouw

In paragraaf 1.8.1 zijn enkele algemene opmerkingen omtrent de landbouw
in het studiegebied gemaakt. In deze paragraaf wordt dieper in gegaan
op de specifieke aspecten voor de beide sleutelgebieden.

3.5.I

Landgebruik

De landgebruikskaarten voor de beide sleutelgebieden zijn weergegeven
als bijlage 3.6 en 3-7• De verdeling van de oppervlakte van de gemeente
Olvés (waarvan sleutelgebied C een onderdeel is) is te vinden in bij
lage 3.13 (interview secretaris "Camara Agraria" Olvés). Voor gegevens
omtrent opbrengsten en prijzen van producten wordt verwezen naar bij
lage 3.12 (enquête), 3.13 en 3.14 (gemiddelde prijzen en producties van
de belangrijkste landbouwgewassen in de provincie Zaragoza).
De volgende vormen van landgebruik komen in de sleutelgebieden voor
(een verdeling naar oppervlakten is gegeven in tabel 3.1)*
tabel 3-1 s Oppervlakte-verdeling voor het landgebruik in de sleu
telgebieden B en C
SLEUTELGEBIED B
LANDGEBRUIK

OPPERVLAK (haf*PERCENTAGE

SLEUTELGEBIED C
OPPERVLAK (ha)**PERCENTAGE

wijn

11.5

9.3 %

20.0

20.5 %

amande1

21 .IJ

17.14 %

9.3

9.5 *

fruit

3.1*

2.8 *

5.U

5.5 *

geirrigeerd fruit

U.6

3.7 *

0.5

0.5

graan/braak

6.7

5- 1 * *

15.1

erial

23.5

19.1 *

6.7

6.9 *

matorral

51.9

lilt.2 %

1»1.1

1(2.1 %

TOTAAL

*

127.9 ha

i*

15.5 %

97.6 ha

niet weergegeven op de landgebruikskaart van gebied C (zie tekst)

« oppervlaktes geplanimetreerd van niet ontschrankte foto's(vooral in sleutelgebied C
zijn de gemeten waarden hierdoor onnauwkeurig)

Matorral
In beide sleutelgebieden neemt matorral het grootste oppervlak in. Het
betreft de steilere gedeelten van de sleutelgebieden, alsmede de moei
lijk toegankelijke gronden. In sleutelgebied B vallen bovendien de
kristallijne gipsheuvels hieronder.
Voor het begrip matorral zie paragraaf 1.7.3«
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Erial
Erial-vegetatie komt voor op door landbouw verlaten percelen. In sleu
telgebied B betreft dit vooral de hoogst gelegen terrassen die vanwege
hun slechte bereikbaarheid en geringe afmetingen het eerst-verlaten
zijn.
In sleutelgebied C komt erial vooral op de conglomeraathellingen voor,
waar de slechte bereikbaarheid en het grote hellingspercentage de boe
ren heeft genoopt hun percelen te verlaten.
Wijn
Wijnstok is het belangrijkste landbouwgewas in beide sleutelgebieden.
Bij voorkeur vindt de druiventeelt plaats op de goed doorlatende bodems.
Veel wijnstok wordt echter ook op slecht doorlatende gronden aangetrof
fen; veelal wordt de wijnbouw als de enige rendabele teelt beschouwd.
Zo wordt ook op de steile hellingen van de conglomeraatrug in sleutelgebied C nog veelvuldig wijnbouw bedreven, ondanks het feit dat machi
nale grondbewerking bij dergelijke hellingpercentages niet mogelijk is
en de wijnstok slechts een geringe bescherming tegen erosie oplevert.
De C- en C'-bodems worden algemeen beschouwd als zeer productief ten
aanzien van de wijnbouw.
Amandel
Amandelteelt komt verspreid over de beide sleutelgebieden voor. Vaak
worden amandelbomen aangeplant op marginale gronden; de boom kan op
arme grond met een geringe hoeveelheid neerslag toch nog redelijke op
brengsten geven.
Vooral in sleutelgebied B wordt de boom op een arbeids- en kapitaalsextensieve manier geteeld. Vaak worden amandelbomen aangetroffen op
steile en moeilijk toegankelijke, kleine percelen.
Nachtvorst is in dit gebied een groot probleem: door de vroege bloei
in het voorjaar is vooral de amandelboom erg nachtvorstgevoelig. In
sleutelgebied B is het effect van.nachtvorst nog groter vanwege de siltige, weinig vochthoudende bodems (geringe warmtecapaciteit), de slempkorst (hoge reflectie) en de geïsoleerde ligging van de dalen (koude
lucht verzamelt zich in de laagste delen).
Graan/braak rotatie
Het betreft hier voornamelijk wintertarwe die afgewisseld wordt met een
jaar braak. De laatste jaren komt gerst/braak steeds frequenter voor.
In sleutelgebied B is het areaal relatief klein, in sleutelgebied C
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komt graanteelt voor op relatief grote,

vlakke percelen (vaak geter

rasseerd.).
De braak-periode wordt door de boeren vooral ingelast om het vochtge
halte van het profiel te doen toenemen. Indien tijdens de braakperiode
uitzonderlijk weinig neerslag is gevallen, komt het voor dat boeren tot
een ejctra jaar braak besluiten. Soms wordt ook wel het risiko genomen
om direst na de graanoogst opnieuw in te zaaien.
Fruitteelt
Fruitteelt komt in de beide sleutelgebieden voor in de vorm van per
zikenteelt. In sieutelgebied B komen slechts enkele, verspreid gelegen
percelen voor, terwijl in sieutelgebied C een concentratie van fruit
teelt op het P-niveau is.
In beide sleutelgebieden komt naast de droge fruitteelt ook geïrrigeerde percelen voor. In sieutelgebied B betreft het een enkele boer die
geïnvesteerd heeft in druppel- en sprinklerinstalaties (het water wordt
opgepompt uit de arroyo die zuidelijk van de waterscheiding van sleutelgebied B ligt).
Ook in sieutelgebied C komt een enkele boer met geïrrigeerde fruitteelt
voor (zijn perceel is niet aangegeven op de landgebruikskaart). Hier
wordt in een gully in de conglomeraatrug het uittredende water opgevang
en in enkele betonnen reservoirs, van waaruit bevloeid wordt (behalve
fruitbomen wordt ook lucerne onder irrigatie geteeld).
Uitbreiding van het areaal geïrrigeerd in de beide sleutelgebieden is
volgens de betrokken boeren niet mogelijk (zie ook 3*6 Enquête).
In bijlage 3.16 is een samenvatting van de concept-plannen van de Spaan
se overheid ten aanzien van uitbreiding van de irrigatie in het stroom
gebied van de Jiloca gegeven.
Schapenteelt
door elk van de sleutelgebieden trekt een herder met zijn kudde. Wijn-,
braak-, erial en matorral percelen worden door de schapen begraasd.
Voor een uitvoerige beschtijving van de schapenteelt wordt verwezen
naar 5-3-1 en 5-3*2.
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3.5-2

Bestaande erosiebestrijdingsmaatregelen

In de sleutelgebieden zijn in de loop van de tijd al veel terrassen
aangelegd. De dalen in het gipslandschap van sleutelgebied B zijn sterk;
geterrasseerd; eeuwenlange sedimentatie van lemig materiaal resulteerde
in het ontstaan van een opeenvolging van infiltratieterrassen, van el
kaar gescheiden door vaak meters hoge terrasranden. Deze terrassen zijn
over het algemeen verlaten of worden nog slechts marginaal gebruikt
(amandel). Doordat de terrassen niet meer goed onderhouden worden gaan
doorbraken optreden (zie ook hoofdstuk 4).
De grote terrassen in de lagere gedeelten van sleutelgebied B en C zijn
ontstaan door elk jaar weer de grond van boven naar beneden te ploegen.
De terrasranden zijn vaak verstevigd met amandelboompjes of stenen
muurtjes.
Naast de grote geterrasseerde percelen in de lagere gedeelten van sleu
telgebied C, treft men op de conglomeraathellingen percelen aan waarbin
nen door contoursgewijze grondbewerking ruggetjes zijn opgeworpen. Een
enkele boer heeft z'n wijnperceel in sleutelgebied G aan hellingopwaartse zijde beschermd met een afleidingssloot en aan heil ingafwaartse
zijde het terugschreiden van de geulkop tot staan gebracht door het
aanleggen van een infiltratieterras met tegenhelling (percelen 132 en
133; zie bijlage 3-11 ).
Vaak worden in de geulen takkebossen neergelegd om de eroderende kracht
van het water te verminderen.

3«5«3

Verkaveling

In bijlage 3-9 is de landgebruikerskaart van sleutelgebied C weergege
ven. In bijlage 3.8 is de kadastrale kaart van sleutelgebied B opgeno
men. In beide gevallen is een lijst met namen van de eigenaren van de
respectievelijke percelen bijgevoegd.
De matorral percelen in de beide.sleutelgebieden zijn in het bezit van
de gemeenten (resp. Maluendas sleutelgebied B en Olvéss sleutelgebied C).
Dit zou kunnen betekenen dat verkavelings- c.q. onteigeningsprocedures
niet nodig zijn in geval tot herbebossing van deze matorral-gronden
wordt over gegaan.
Vooral in sleutelgebied B komen veel kleine percelen voor. In sleutel
gebied C zijn de percelen over het algemeen wat groter.
De kavels per boer/bezitter liggen vaak erg verspreid (zie ook 3.6). .
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3-5.4

Intensiteit van de landbouw

In sleutelgebied B zijn veel percelen verlaten. De geringe interesse
voor dit gebied is het gevolg van het feit dat de meeste boeren ook
percelen in het geïrrigeerde dal van de Jiloca bezitten (de geïrrigeerde landbouw is vanzelfsprekend meer rendabel dan droge teelten).
Ook indien een perceel niet verlaten is, is sprake van een weinig
kapitaals- en arbeidsintensieve teelt. Veelal betreft het amandelteelt,
die voor boeren met een areaal geïrrigeerde teelten een gunstige
arbeidsfilm oplevert; de oogst van amandelen luistert niet zo nauw en
in november en december, wanneer in de geïrrigeerde teelten weinig ar
beid nodig is, kunnen de amandelbomen gesnoeid worden.
Door de marginale teelten 'in sleutelgebied B wordt weinig geïnvesteerd
in erosiebestrijdende maatregelen.
In sleutelgebied C is sprake van overwegend intensievere teelten. De
boeren uit Olvés hebben geen areaal geïrrigeerde landbouw tot hun be
schikking en hebben daarom vanzelfsprekend meer interesse voor de droge
landbouw. Bovendien is de productiviteit van de meeste gronden hoger,
aangezien de fysische omstandigheden minder beperkingen met zich mee
brengen (zie 5.3.3).

3.5.5

Wegen

Geen van de wegen in het proefgebied is verhard. Een grader zorgt er
eens in de drie ,iaar voor dat het wegdek opnieuw geëgaliseerd wordt.
De begaanbaarheid van deze wegen levert vooral gedurende de oogstperiode van de druiven problemen op. Het oogsten wordt zo lang mogelijk uit
gesteld (teneinde een zo hoog mogelijk suikergehalte te verkrijgen) en
tegelijkertijd neemt de kans op regen in het najaar steeds meer toe.
Indien de oogst de oogst tenslotte plaats heeft, kan deze niet al te
lang worden uitgesteld vanwege gevaar van rotten van de druiven. Een
regenbui kan op zo'n moment ernstige schade aanbrengen doordat de wegen
niet of zeer slecht bereidbaar zijn. De druiven zijn niet van het veld
af te voeren en kunnen gemakkelijk gaan rotten.
Het onderhoud van de wegen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de
gemeenten. Indien weggedeelten erg slecht geworden zijn ondernemen par
ticuliere boeren nog wel eens het initiatief om de weg opnieuw te ega
liseren.
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3.6

Enquête

Om meer inzicht te krijgen in de (teelt—)technische en sociaal-econo
mische factoren van de droge landbouw, is een enquête uitgevoerd.
In totaal zijn 32 boeren geënquêteerd.
De enquête was vooral gericht op de droge landbouw. Al gauw werd echter
duidelijk dat de boeren weinig werk te velde verrichten ten tijde van
ons onderzoek (oktober en november). Wèl was sprake van de nodige acti
viteit in de geïrrigeerde gebieden. Veel van de ondervraagde boeren
hebben hun hoofdwerkzaamheden daarom in de geïrrigeerde teelten. Bij
de uitwerking van de enquête zijn de antwoorden zoveel mogelijk toege
spitst op de droge landbouw; tenslotte bezitten bijna alle ondervraagde
boeren ook niet-geïrrigeerde percelen in het proefgebied.
Veel van de ondervraagde boeren hadden echter geen of slechts weinig
percelen in één van beide sleutelgebieden. Hierdoor zijn problemen die
specifiek betrekking hebben op de beide sleutelgebieden op de achter
grond gebleven.
In bijlage 3.12 zijn alle enquête-gegevens weergegeven. Het gebruikte
enquêteformulier is eveneens in bijlage 3«12 opgenomen.
In de onderstaande punten zijn de voornaamste conclusies en interpre
taties vermeld:
1. Leeftijd en'opvolging:
De meeste boeren zijn ouder dan 5^ jaar. Ongeveer een derde heeft
geen opvolger.
2. Mechanisatie:
Mechanisatie is in ontwikkeling (loonwerk en eigen bezit). De
traditionele mula (muildier) wordt minder belangrijk. Ongeveer
2/3 van de bedrijven heeft een redelijke mechanisatie (tractor +
enkele machines). Bijna iedereen leent machines. Enkele boeren
laten zelfs hun hele bedrijf door een loonwerker bewerken: kos
ten zijn 30.000 pts/jaar/12ha.
3. Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid wordt door geen enkele boer als belemmerende
factor ervaren.
4. Erosie
Erosie wordt als een ondergeschikt probleem ervaren. 11 van de
28 boeren die antwoord gaven zien erosie als een probleem. Zeven
van de 17 boeren die antwoord gaven staan positief tegenover be
bossing als erosiebestrijdingsmaatregel.
5. Problemen-prioriteiten lijstje:
Als problemen ziet men in volgorde van afnemend belang:
vorst, droogte, lage prijzen, hoge input-prijzen (kunstmest en
machines) en stenigheid.
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6. Veranderingen in de exploitatie:
Binnen de droge landbouw is minder ontwikkeling dan binnen de
geïrrigeerde landbouw. Toch zijn er in het verleden ook. ten aan
zien van droge teelten veranderingen in de exploitatie aange
bracht. Ook ten aanzien van de toekomst hebben enkele boeren
nog plannen hieromtrent (vooral meer droge fruitteelt).
7. Investeren:
De interesse om te investeren is niet erg groot. Krediet krijgen
wordt in de helft van de a'ntwoorden als problematisch genoemd.
8. Koop en verkoop van grond en kavelruil:
Kopen of verkopen wil bijna niemand. Wel willen de meesten kavels
ruilen. Steeds merkt men daarbij echter op dat dit in de prak
tijk onmogelijk blijkt.
9. Bemesting:
Er wordt over het algemeen onafhankelijk van de grondsoort be
mest. Vaak wordt hiertoe alleen die meststof gebruikt die de
wijncoöperatie (die ook de aankoop van kunstmest verzorgt) toe
vallig in voorraad heeft.
10. Irrigatie:
Mogelijkheden om irrigatie uit te breiden zijn volgens 3 van de
21 boeren die antwoord gaven mogelijk. Hierbij moeten dan wèl de
overheidsplannen om een stuwdam in de Jiloca aan te leggen door
gaan (zie bijlage 3.16). Deze positieve antwoorden hebben alleen
betrekking op het direct aan het huidige geïrrigeerde gebied
grenzende areaal. Over uitbreiding van irrigatie in de beide
sleutelgebieden wordt afwijzend gedacht.
11. Toekomstvisie:
Men proeft in de antwoorden over het algemeen weinig vertrouwen
in de toekomst. Het sterkst blijkt dit uit het feit dat het
merendeel van de boeren op de vraag "hoe ziet men de toekomst van
het gebied" een negatief antwoord geven.
12. Mogelijke verbeteringen:
Uit het feit dat het hele antwoordenscala nogal negatief over
kwam wat betreft de droge landbouw, zijn de volgende punten te
noemen in verband met het verhogen van de rendabiliteit van de
droge landbouw:
Combinatie van zowel droge als geïrrigeerde teelten binnen één
bedrijf werkt weinig stimulerend voor de droge landbouw. Derhal
ve zou een scheiding van droge en geïrrigeerde teelten te prefe
reren zijn. Voorwaarde is dan wel dat bedrijven die zich uitslui
tend op droge teelten gaan toeleggen beschikken over grotere en
meer aaneengesloten percelen. Ook zou het totale bedrijfsoppervlak vergroot moeten worden, waardoor een gemechaniseerde be
drijfsvoering beter mogelijk wordt.
Een voordeel van de combinatie van zowel droge als geïrrigeerde
teelten binnen één bedrijf is de spreiding van arbeid over het
jaar: de arbeidspiek in de geïrrigeerde landbouw (vooral de oogst
in september) valt niet samen met de arbeidspiek in de droge
landbouw (druiven-oogst in oktober, amandel-oogst meer gespreid).
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AC TUELE-EROSIEKARTERING

4•1

Inleiding

Het doel van een erosiekartering is dat hiermee inzicht verkregen wordt
in het proces van bodemdegradatie en in de verbreiding en intensiteit
van erosie in het gekarteerde gebied. Daartoe kan men volgens twee me
thoden te werk gaan:
- volgens de methode van potentiële-erosiekartering
- volgens de methode van actuele-erosiekartering

De potentiële erosiekartering is te beschouwen als een onderdeel van de
landevaluatie. Daarbij wordt de landhoedanigheid "erosiegevoeligheid"
geschat aan de hand van een aantal nader bepaalde landeigenschappen.
Waar de potentiële-erosiekartering op grond van een theoretisch model
de erosiegevoeligheid voorspelt, resulteert de actuele-erosiekartering
in een overzicht van de werkelijk in het veld optredende erosieproces
sen. Door het inventariseren en classificeren van in het veld waarge
nomen erosieverschijnselen wordt getracht een model op te stellen die
het erosieproces in het betreffende gebied en in vergelijkbare gebieden
beschrijft.
De resultaten van de voor dit onderzoek uitgevoerde actuele-erosiekar
tering zijn voor twee doeleinden gebruikt. De potentiële-erosiekartering
ten behoeve van de landevaluatie (zie 5•3•3) steunt voor een belangrijk
deel op de empirische gegevens die verkregen zijn met behulp van de
actuele-erosiekartering.
Daarnaast is ten behoeve van het plannen en ontwerpen van cultuurtech
nische en teeltkundige maatregelen (zie hoofdstuk 6.) gebruik gemaakt
van de erosieverschijnselenkaarten van de beide sleutelgebieden (bij
lagen 4»1 en 4-3).
In het ESPZ zijn tot dusverre twee verschillende methoden ontwikKeld om
erosieverschijnselen te velde te kunnen inventariseren en om een uit
spraak te kunnen doen over de intensiteit en de verbreiding van erosie
in het proefgebied. Voor een uitvoerige beschrijving van deze methoden
wordt verwezen naar desbetreffende deelverslagen (VENT,G.de,1980 en
MEIJER,J. & WOUTERS,R.,1982). Bovendien wordt verwezen naar twee andere
deelverslagen, waarin de actuele-erosiekarteringsmethode volgens
de VENT aan de hand van praktijkervaring wordt bekommentarieerd
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(GOES,R.van der,1980 en KUIPERS,E.,1980).
De actuele-ersoiekarteringsmethoden volgens de VENT en volgens MEIJER &
WOUTERS zijn er beide op gericht inzicht te verkrijgen in het erosieproces op zich. Daartoe wordt gedetailleerd opname gedaan van erosieverschijnselen en van erosiebepalende factoren. Bovendien bedienen bei
de methoden zich van een rekenkundig model dat er op gericht is de re
sultaten te extrapoleren naar het gehele proefgebied en in een later
stadium de resultaten te kwantificeren.
Om die reden zijn de karteringsmethoden van de VENT en van MEIJER &•
WOUTERS statistisch van aard; ze karteren het gebied steekproefsgewijs.
Ctadat bovendien zo'n statistische karteringsmethode gebaseerd is op het
feit dat door herhaalde opnames in het veld, gespreid over een lange
periode, het toevalsaspect wordt gereduceerd, voldeden de beide metho
den niet aan onze doelstellingen.
Ten behoeve van ons onderzoek was het namelijk noodzakelijk inzicht te
hebben in de specifieke problemen ten aanzien van erosie in elk perceel
afzonderlijk. Door het perceel te beschouwen als onderdeel van een
landschappelijke eenheid, zou de relatie tussen enerzijds de erosiebe
palende factoren (o.a. door fysiografie van perceel bepaald) en ander
zijds het resulterende niveau van erosie duidelijk kunnen worden.
Bovendien moest de kartering in een beperkt aantal dagen uitgevoerd
worden.
Derhalve is besloten om een aan ons onderzoek aangepaste erosiekarte^
ringsmethode te ontwikkelen.
Het is duidelijk dat het tijdstip waarop opname gedaan wordt van in het
veld waarneembare erosieverschijnselen in belangrijke mate bepalend is
voor het succes van de kartering. Was de kartering korte tijd na een
erosieve regenbui, of in het ideale geval tijdens zo'n bui, uitgevoerd
dan zouden erosieverschijnselen veel duidelijker waarneembaar zijn ge
weest.
Voorafgaande aan de twee dagen veldwerk (op 17 en 18 september) was
echter geen sprake geweest van een werkelijk erosieve bui. De laatste
keer dat zulks het geval was, was op 22 en 23 augustus. Er viel toen
26 mm neerslag. Toch waren de gevolgen van die neerslag nog overal in
het veld waarneembaar, zij het na enige oefening.

.

4.2

Methode

Deze paragraaf beschrijft de door ons gehanteerde methode van actueleerosiekarteing. Hierbij worden de volgende aspecten behandeld:
- doelstellingen, karteringsschaal en karteringseenheid
- opstellen van een erosiemodel
- definiëren van de te onderscheiden erosieverschijnselen en
erosiebepalende factoren
- opname in het veld van het voorkomen van erosieverschijnselen en
erosiebepalende factoren
- presentatie van de veldgegevens in de vorm van erosieverschijnselenkaarten en door het rangschikken in de vorm van een tabel
- classificatie van de sleutelgebieden naar ernst en verbreiding
van erosie; presentatie van een en ander in de vorm van een
erosieverschijnselenklassenkaart

4.2.1

Doelstellingen, karteringsschaal en karteringseenheid

Doel van de kartering is, zoals reeds eerder gezgd, het verkrijgen van
inzicht in het erosieproces en de daaruit voortvloeiende erosieverschijn
selen. Daartoe kunnen de volgende afgeleide doelstellingen worden ge
formuleerd:
- localiseren en karakteriseren van de erosieverschijnselen en de
bijbehorende erosiebepalende factoren in elk perceel afzonder
lijk
- relateren van de in een perceel optredende erosieverschijnselen
aan de wijze van grondgebruik, grondbezitsverhoudingen, de reeds
getroffen erosiebestrijdingsmaatregelen en de fysiografische
ligging van het perceel
- classificatie van beide sleutelgebieden naar ernst en verbreiding
van erosie in de verschillende landschappelijke eenheden
De karteringseenheid is het perceel. De actuele-erosiekartering staat
ten dienste van een te ontwerpen landinrichtingsplan en een landevalu
atie, waarin eveneens het perceel als basiseenheid zal fungeren.
De karteringsschaal moest, gegeven het perceel als karteringseenheid,
vrij groot zijn. Als werkkaarten konden we beschikken over de in
ESPZ-81 genoemde vergrotingen op een schaal van +_ 1:2.000.

4.2.2

Een erosiemodel

Bij een eerste verkenning van de beide sleutelgebieden was ons reeds
gebleken dat de in een perceel optredende erosieverschijnselen door
twee groepen van erosiebepalende factoren veroorzaakt worden: factoren
die kenmerkend zijn voor het perceel zélf en factoren die samenhangen
met de fysiografische ligging van het perceel.

Figuur -4.1: geschematiseerde beschrijving van een fysiognomisch
erosiemodel

OPPERVLAKKIGE
TOESTROMING

REGENVAL

Overeenkomstige maatgevende erosiebepalende factoren i
Intercept ievermogen van bodembedekKing
Agregaatstabiliteit van bovengrond

SPATEROSIE

EROSIE AAK
PERCEELSRAND

Kwaliteit van erosiebestrijdende maat
regelen aan perceelsrand
Debiet van oppervlakkig toestromend
water uit aangrenzend perceel
Factoren, bepalend voor erosie aan het
bodemoppervlak in bet algemeen
Textuur bovengrond of aard van het
moedermateriaal

VERSLEKPING
BOVENGROND
SEDIMENTATIE
LANGS PERCEELSRAND

VOLLEDIGE
INFILTRATIE

VOLLEDIGE
INFILTRATIE

OPPERVLAKKIGE

OPPERVLAKKIGE

iiPfeldUMlNG

Ai'öTRWMlNü

r«T)05lP

>'

AAN HF?
BODEMOP PERVLAK

Sedimentgehalte toestromend water
Infiltratiecapaciteit
Oppervlakte-ruwheid van bodemoppervlak
Hellinggradiënt en -lengte
Debiet van oppervlakkig toestromend water
Infiltratiecapaciteit
Oppervlakte-ruwheid van bodemoppervlak
Hellinggradiënt en -lengte
Bergingscapaciteit van bodembedekking
Bergingscapaciteit van bodemoppervlak
lafil tra tlecapac i te11
Heliiriggradiënt
Debiet van oppervlakkig toestromend water
Oppervlakte-ruwheid van bodemoppervlak
Hellinggradiënt en -lengte
Structuurstabiliteit van bovengrond
Textuur van bovengrond of aard van het
ooedermaterïaal

\/

SEDIMENTATIE
IN HET PERCEEL

[zie: volledige infiltratie)

VOLLEDIGE INFILTRATIE
IN HET PERCEEL

OPPERVLAKKIGE AFSTROMING
NAAR AANGRENZENDE
PERCELEN

linksboven;

(ziei sedimentatie langs .perceelsrand)

Volledige infiltratie van al het opper
vlakkig afstromende water in het perceel
Debiet van het oppervlakkig toestromend
water ter plaatse van perceelsscheiding
Kwaliteit van perceelsacheiding als
barrière tegen afstromend water

de wisselwerking tussen de erosiviteit van de neerslag en
de erosiebepalende factoren in het perceel zélf bepalen of
er oppervlakkige afstroming in het perceel plaats zal hebben,
rechtsboven: de wisselwerking tussen oppervlakkig toestromend water van
uit aangrenzende percelen en de erosiebepalende factoren in
het perceel zélf bepalen of de oppervlakkige afstroming zich
in het perceel voort zal zetten,
rechtsonder: de kwaliteit van de perceelsscheiding bepaald uiteindelijk
of oppervlakkige afstroming naar aangrenzende percelen zal
plaats hebben. Deze uiteindelijke resultante van het erosieproces in een perceel wordt vervolgens ingevoerd in het
model dat de erosie in die aangrenzende percelen beschrijft.
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Overeenkomstig met deze tweedeling is het erosieproces in eenperceel
voor te stellen als de combinatie van twee wisselwerkingen:
- de wisselwerking tussen de erosiviteit van de neerslag enerzijds
en de erosiebepalende factoren in het perceel zélf anderzijds
- de wisselwerking tussen oppervlakkig toestromend water vanuit
aangrenzende percelen enerzijds en de erosiebepalende factoren
in het perceel zélf (opnieuw) anderzijds.
Het oppervlakkig toestromen van water vanuit aangrenzende percelen is
op zich weer de resultante van het erosieproces hellingopwaarts, waar
bij de kwaliteit van de perceelsscheiding als barrière tegen afstromend
water uiteindelijk bepalend is voor de erosiviteit van het oppervlakkig
toestromende water.
Bovengenoemde uitgangspunten geven aanleiding tot het formuleren van
een fysiognomisch erosiemodel dat, zoals de naam reeds aangeeft, geba
seerd is op de landschappelijke context van het perceel als karteringseenheid.
Ten behoeve van ons onderzoek was het niet noodzakelijk om dit fysiognomisch erosiemodel volledig uit te werken. Volstaan kan worden met
een geschematiseerde beschrijving zoals in figuur 4-1 is gepresenteerd.

4.2.3

Erosieverschi.jnselen en erosiebepalende factoren

De erosieverschijnselen welke wij in deze actuele-erosiekartermgsmethode hebben onderscheiden zijn die, welke in ESPZ-79 gedefinieerd zijn,
n.l. verschijnselen die het gevolg zijn van spaterosie, laminaire ero
sie, ril- en geulerosie (ESPZ-79>pag.47)• Bovendien worden in deze me
thode enkele secundaire erosieverschijnselen gekarteerd, te weten ver
schijnselen van infiltratie en/of sedimentatie van oppervlakkig toestro
mend water, de aanwezigheid van een slempkorst en het optreden van terrasdoorbraken. Plaatsen waar sedimentatie optreedt zijn in het veld te
herkennen aan de aanwezigheid van plaatvormige laagjes, meest siltig
materiaal, die eventueel in kleur afwijken van het plaatselijk aanwe
zige bodemmateriaal en in ieder geval wat betreft textuur een duidelijke
sortering vertonen. Ingeval zich kleiig materiaal heeft afgezet, is dit
vaak herkenbaar aan krimpscheuren. In ieder geval moet sprake zijn van
omstandigheden terplaatse die sedimentatie in landschappelijk verband
rechtvaardigen. Zulks is ook het geval met verschijnselen van infil
tratie van oppervlakkig toestromend water. Vochtige plekken, kwaliteit
van de vegetatie of van het gewas en sedimentatieverschijnselen kunnen
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een aanwijzing zijn voor het tot infiltratie komen van oppervlakkig
toestromend water.
De erosiebepalende factoren die in figuur 4»1 als maatgevend genoemd
zijn, zijn niet allemaal als zodanig gekarteerd. Dit zou té tijdrovend
zijn. De belangrijkste en eenvoudig te karteren factoren zijn opgenomen
in het door ons samengestelde erosiekarteringsformulier (zie bijlage
4«5)» Stenigheidspercentage van de bovengrond, bodemtype en helling
klasse zijn overgenomen van de bodemkaarten en hellingklassenkaarten.

4.2.4

Opname in het veld

Gewapend met het hierboven beschreven erosiemodel en het erosiekar
teringsformulier van bijlage -4«5, zijn we vervolgens het veld in ge
gaan. We hebben de sleutelgebieden -B en -C daarbij op de volgende
wijze systematisch gekarteerd:
- beide sleutelgebieden werden opgedeeld in een aantal deelstroom
gebiedjes, waarbinnen de percelen een codenummer kregen; het
nummer

van percelen, gelegen in hetzelfde deelstroomgebiedje,

bestond daarbij dus uit eenzelfde begincijfer, gevolgd door het
volgnummer van het perceel (zie bijlagen -3.8 en -3.10).
- de verschillende

deelstroomgebiedjes werden vervolgens door twee

personen gezamenlijk gekarteerd, waarbij de opeenvolgende percelen
in zo'n

deelstroomgebiedje beschouwd werden te behoren tot een

topo-sequentie welke 6fwel in stroomopwaarts® richting, ï>fwel in
stroomafwaartse richting werd afgelopen.
- van elk perceel werd nagegaan of oppervlakkig toestromend water van
aangrenzende percelen het perceel binnentreedt, en of oppervlak
kig afstromend water het perceel verlaat naar aangrenzende percelen;
binnen de perceelsgrenzen werden de waar te nemen erosieverschijn
selen genoteerd, evenals de erosiebepalende factoren zoals opgeno
men in het erosiekarteringsformulier.
- naast de gegevens die vermeld staan in het erosiekarteringsformu
lier, werd bovendien de locatie van de waargenomen erosieverschijn
selen genoteerd op een veldkaart, een lichtdruk van de in ESPZ-81,
pag.8 genoemde vergrotingen, sçhaal: 1:2000. Genoteerd werden de
volgende verschijnselen: laminaire erosie, rilerosie en geulerosie,
alsmede de afwateringsrichting in het perceel indien geen erosie
a.g.v. oppervlakkig afstromend water kon worden waargenomen. Daar
enboven werd de locatie van plekken waar toestromend water tot in
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filtratie komt en,'of waar sedimentatie in het perceel plaats heeft
genoteerd, alsmede de locatie van eventuele terrasdoorbraken en/of
plaatsen waar oppervlakkig toestromend water anderszins de perceelsscheiding overschrijdt.

4.2.5

Erosieverschijnslenkaarten

Op basis van de hierboven genoemde veldkaarten werd een erosieverschijnslenkaart, schaal 1:2.000, samengesteld welke op overzichtelijke wijze
het voorkomen van erosie en de daarmee samenhangende verschijnselen
presenteert. Bijlagen 4.1 en 4.3 tonen de erosieverschijnselenkaarten
van resp. steutelgebied B en C. De legenda onderscheidt dezelfde ver
schijnselen als die welke op de veldkaarten genoteerd zijn (zie hier
boven).

4.2.6

Presentatie erosiekarteringsformulieren

De verzameling erosiekarteringsformulieren, welke bij de kartering van
beide sleutelgebieden zijn ingevuld, geeft een overzicht van de erosieverschijnselen en erosiebepalende factoren van alle in sleutelgebied B
en C voorkomende percelen.
Het zou eenter te ver voeren de volledige set erosiekarteringsformu
lieren in dit verslag op te nemen. Daarom wordt in bijlage -4.6 een
samenvatting van de belangrijkste gegevens van de oorspronkelijke ero
siekarteringsformulieren gepresenteerd. Daarbij is, in overeenstemming
met het fysiognomisch erosiemodel, een onderscheid gemaakt tussen per
celen die géén oppervlakkig toestromend water vanuit aangrenzende per
celen ontvangen (-4.6.1. en -4.6.2), en percelen die onderdeel zijn van
een topo-sequentie, waarbinnen stroomopwaarts gelegen percelen afwateren
op aangrenzende percelen (-4.6.3 en -4.6.4)• Bestudering van de gegevens
van bijlage -4.6 kan het best geschieden door de bijbehorende percelenkaart (bijlage -3.9 en -3.10) en erosieverschijnselenkaart (bijlage -4.1
en -4.2) mede te raadplegen.
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4.2.7

Erosieverschijnselenklassenkaart

Randvoorwaarden die aan een klassenindeling van erosieverschijnselen
gesteld kunnen worden zijn (vergelijk: VENT,G.de,1980):
- de erosieverschijnselenklassen vertegenwoordigen groepen van
erosieverschijnselen, welker combinatie manifest is voor een
bepaalde intensiteit van erosie
- de erosieverschijnselenklassen zijn aldus te rangschikken op
een ordinale schaal, waarbij de klassen uitdrukking geven van
een bepaalde rangorde in het voorKomen van erosieverschijnselen
- de erosieverschijnselenklassen hoeven elkaar niet uit te sluiten
voor wat betreft de erosieverschijnselen die zij beschrijven
- de klassenindeling van erosieverschijnselen dient aan te sluiten
bij het reeds eerde beschreven erosiemodel, opdat aan elke ero
sieverschi jnselenitlasse een specifieke combinatie van erosiebe
strijdingsmaatregelen gekoppeld kan worden
Op grond van bovenstaande criteria zijn de onderscheiden erosieverscrhijnselen ondergebracht in de volgende klassenindeling:
-

1:

klasse
klasse
klasse
klasse
klasse

1:
2a:
2b:
3:
4:

geen laminaire erosieverschijnselen
laminaire erosieverschijnselen
laminaire- en rill-erosieverschijnselen
rill- en geul-erosieverschijnselen
geul-erosieverschijnselen

geen laminaire erosieverschijnselen

iCartenngseenneden, die geen erosie of uitsluitend spaterosie vertonen
vallen binnen deze Klasse, alsmede percelen of gedeelten daarvan waa in
sedimentatie en/of infiltratie van oppervlakkig toestromend water plaats
heeft. Hierbij moet opgemerkt worden dat spaterosie practisch overal
in beide sleutelgebieden optreedt, en dat het niet optreden van lami
naire erosie in zo'n geval te danken is aan een grote oppervlakteruwheid en een geringe hellinggradiënt en hellinglengte (vergelijk
figuur -4.1). Percelen die in klasse-1 vallen zullen weliswaar geen
prioriteit krijgen bij het plannen van erosiebestrijdende maatregelen,
maar er zal toch aandacht besteed moeten worden aan het handhaven van
de omstandigheden die spaterosie niet doet overgaan in laminaire erosie.

2a: laminaire erosieverschijnselen
Indien sprake is van tot oppervlaKKige afstroming komen van water en
dit tot gevolg heeft dat laminaire erosie gaat optreden, zal in net
landinrichtingsplan aandacht besteed moeten worden aan erosiebestrijdende maatregelen op perceel-niveau. De maatregelen moeten erop gericht
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zijn het oppervlakkig afstromen van water binnen een perceel tot staan
te brengen. Ook is in deze erosieverschijnselenklasse het overschrijden
van perceelsgrenzen door oppervlakkig afstromend water inbegrepen, zo
lang geen ernstige erosie aan deze perceelsscheiding plaats heeft.
2b: laminaire- en rill-erosieverschijnselen
De situatie is in de percelen die, binnen deze klasse vallen vergelijk
baar met die in klasse 2a. Ook hier is sprake van laminaire erosie door
oppervlakkig tot afstroming komen van water. Plaatselijk echter kan het
afstromende water zich concentreren waardoor rilerosie optreedt. In het
landinrichtingsplan zal dan ook speciale aandacht besteed moeten worden
aan het aspect van plaatselijke waterconcentratie.
Bovendien valt een perceel in klasse 2b, indien a.g.v. terrasdoorbraak
oppervlakkig afstromend water het perceel verlaat, of anderszins ern
stige erosie aan perceelsscheidingen plaats heeft. Naast maatregelen op
perceel-niveau zullen ook maatregelen getroffen moeten worden ter voor
koming van erosie aan de perceelsscheidingen.
3;

rill- en geul-erosieverschijnselen

Percelen die rinnen deze iclasse van erosieverschijnselen vallen zijn
onderhevig aan een veel hogere intensiteit van erosie dan die weltce
in de voorgaande klassen vielen. De erosiebepalende factoren die ten
grondslag liggen aan deze veel ernstiger vorm van bodemerosie, worden
bepaald door de landschappelijke context van de betreffende percelen.
In het landinrichtingsplan zullen de deel-stroomgebiedjes waarin deze
klasse van erosieverschijnselen voorkomt prioriteit krijgen waar het
• t ontwerpen van erosiebestrijdende maatregelen betreft. De maatregelen
zullen een geïntegreerde aanpak in het betreffende deel-stroomgebiedje
omvatten. Rilerosie is in deze karteringseenheden het dominante erosieverschijnsel, waarbij plaatselijk sprake kan zijn van geul-vorming. Een
geul is in deze context te beschouwen als een ril die zich zó sterk in
het bodemoppervlak heeft ingesneden, dat het onmogelijk is deze däor
een eenmalige grondbewerking nog dicht te ploegen.
4:

geul-erosieverschijnselen

Kenmerkend voor deze laatste combinatie van erosieverschijnselen is de
geulerosie die op 't bodemoppervlak aangrijpt. Anders dan in klasse 3
is hier geen sprake van een zich plaatselijke verdiepen van rillen in
een perceel, maar betreft het landoppervlakken die definitief onge
schikt zijn voor welKe vorm van agrarisch landgebruik dan ook.
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De erosie die op deze landoppervlakken aangrijpt is bovendien terugschrijdend van aard, waardoor stroomopwaarts gelegen percelen gevaar
lopen. In het landinrichtingsplan zullen voor deze landoppervlakteen
geulbe teugelende maatregelen ontworpen moeten worden.
Op grcnd van bovenstaande klassenindeling is met behulp van de erosievers?hijnselenkaarten en de gegevens van de erosiekarteringsformulieren een erosieverschijnselenklassenkaart samengesteld. Het resultaat
is te vinden in bijlagen 4-3 en 4«4«
De getekende grenzen tussen kaarteenheden corresponderen zoveel moge
lijk met landschappelijke grenzen, over het algemeen op basis van hel
lingklasse. Veelal wordt de loop van een grens echter bepaald door het
effect van erosiebestrijdingsmaatregelen die in de percelen zijn ge
troffen.
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4• 3

Relatie tussen erosieverschi.jnsel en erosiebepalende factoren

Het moge duidelijk, zijn dat van een dergelijk verband niet éénduidig
sprake is en dat het moeilijk is om algemene relaties vast te stellen.
In het kader van dit onderzoek kunnen we echter volstaan met het aan
geven van enkele algemene tendensen, zonder daarbij volledig te willen
zijn.
Eet in 4-3 geschetste fysiognomiscüe erosiemodel verdeelt de erosiebe
palende factoren in twee groepen: factoren die itenmerKend zi.^n voor het
perceel zélf en factoren die snmenhangen met de fysiografische ligging
var: het perceel. De wijze van grondgebruik en de erosiebestrijdende
maatregelen in een perceel, zijn de erosiebepalende factoren die tot
de eerste groep gerekend kunnen worden. De fysiografische ligging van
het perceel beschrijft een aantal erosiebepalende factoren die samen
hangen met de landschappelijke context van het perceel. Van die laatste
groep is het landgebruiK en de erosi9bestrijdsncie maatregelen in hel
lingopwaarts gelegen percelen, alsmede fysische factoren als heilinggra.dient, -lengte en bodemtypen van. het stroomopwaarts gelegen vangge
bied. var. belang.

4.3.1

De fysiografische ligging van het perceel

De aard en grootte van het stroomopwaarts gelegen vanggebied is bepa
lend voor ae hoeveelneid en de erosiviteit van het oppervlaK.Kig toestro
mende water dat ep de perceelsscheiding aangrijpt.
In sieutelgebied -B zijn alle' percelen die géén oppervlakkig toestro
mend water vanuit aangrenzende percelen ontvangen, een enkele uitzon
dering daargelaten, gelegen langs of op een waterscheiding (zie bijlage

-4.0.1). Alle andere percelen in sleutelgebied -B ontvangen wèl oppervlaKkig toestromend water vanuit aangrenzende percelen, én de meeste
gevallen vanuit de matoral-hellingen waartussen de percelen zijn inge
sloten. Het karakteristieke beeld is steeds dat het oppervlakkig toe
stromende water terplaâtse van de perceeisgrens, aan de voet van de
matoral-helling, diepe rillen veroorzaakt. Deze rillen zetten zich
echter niet verder in het perceel voort als gevolg van de geringe hellinggradient. In andere gevallen treedt oppervlakkig toestromend water
percelen binnen doordat sprake is van terrasdoorbraken of doordat geen

termassen zijn aangeiega (in de lagere gedeelten op X-gronden). Bijlage

-4.6.3 is illustratief voor bovengenoemde gevallen.
In sleutelgebied -C is het beeld wat anders. Uit de gegevens van bij
lage -4.6.2 billijkt dat regelmatig een goed functionerend terras het
binnentreden van oppervlakkig toestromend water weet te voorkomen. In
andere gevallen zijn de erosiebestrijdende maatregelen die getroffen
zijn in stroomopwaarts gelegen percelen van dusdanige kwaliteit, dat
in het geheel geen sprake is van oppervlakkig toestromend water.
Percelen' die wèl oppervlakkig toestromend water van aangrenzende perce
len ontvangen in sleutelgebied -C zijn veelal gelegen in een topo-sequentie die zich op een steile helling bevind. Indien erosiebestrijdende
maatregelen zijn toegepast, zijn deze meestal niet toereikend; terrassen
zijn vaak onder-gedimensioneerd en er is geen sprake van een aangepaste
vorm van landgebruik. De lager op de helling of aan de helling-voet ge
legen percelen krijgen daardoor een aanzienlijke hoeveelheid oppervlak
kig toestromend water te verwerken, hetgeen tot ernstige vormen van
erosie tcan leiden. Eén en ander wordt in bijlage -4.6.4 geïllustreerd.

4.3.2

Reeds Ketroffen erosiebestijdingsmaatregelen

In sleutelgebied B is in het verleden zeer intensief geboerd. Het re
sultaat daarvan is een gipslandschap met daarin sterk geterrasseerde
dalen. Eeuwenlange sedimentatie van lemig materiaal resulteerde in het
ontstaan van een opeenvolging van infiltratieterrassen, van elkaar ge
scheiden door vaak meters hoge terrasranden.
Vrij recent zijn deze percelen door de boeren van Maluenda verlaten
(zie Z'-j) of worden nog slecats af en toe bezocht. Het gevelg hiervan
is dat net noodzakelijke onderhoud aan de terrassen nist meer wordt
uitgevoerd waardoor terrassen achterloops worden en doorbraken gaan op
treden. Toch treedt in het algemeen weinig erosie op, doordat deze per
celen slechts een gering hel1ingpercentage hebben.
In sleutelgebied -C treft men veel meer erosiebestrijdende maatregelen
aan. Het betreft hier dan ook een landbouwgebied dat veel meer de be
langstelling heeft van de boeren (zie 3•Ô Landbouw en bevolking). Naast
grote geterrasseerde percelen in de lagere delen van het gebied, treft
men percelen op de conglomeraat-hellingen aan waarbinnen door een contourgewijze grondbewencing ruggetjes worden opgeworpen. Deze percelen
zijn onder een grote heilinggradiënt gelegen en het doorbreken van zo'n
ruggetje kan daardoor desastreuze gevolgen hebben voor alle hellingaf
waarts gelegen ruggetjes, die het oppervlakkig toestromende water niet

icun 1er; verwerken en ~>p hun beurt ook. zullen doorbrenen. Het resultaat
lean clan zijn dat in nel 1 ingafwaarts gelegen percelen ernstige vormen van
erosie zich voordoen, doordat ook. de grotere terrasrander ie hoeveelheid
afstromend water niet kunnen verwerken.
Een enkele bn»r heeft zijn »fijnperceel aan de hellingopwaartse zijde
beschermd met een gfleidingssloot en aan de heilingafwaartse zijde het
terugschrijden van een geulkop tot staan gebracht door het aanleggen van
een terrasrand met tegenhelling (percelen 13? «n 133).
Het grondgebruik
In het algemeen zijn de erosiebestrijdende maatregelen onvoldoende gedi
mensioneerd en is geen sprake van een aan de erosiegevoeligheid van een
perceel aangepaste ^orn vnn grondgebruik. Uit enquetes is gebleken dat
de boeren in d<?. regio de erosie zeker niet in de éérste plaats be
schouwen als problematisch; de gewaskeuze worit in het algemeen niet.
bepaald door de erosiegevoeligheid van het perceel.
Amandel- en druiventeeit zijn voorbeelden van het toepassen van gewassen
die nauwlijks een bescherming tegen erosie vormen, maar op grond van
andere overwegingen dan het bestrijden van erosie toch juist op de meest
erosiegevoel ige percelen plaats heeft,(zie 3.5 Landbouw en bevol_king).
Uit het oogpunt van erosiebestrijding zouden de steile en moeilijk toe
gankelijke percelen uit cultuur genomen moeten worden. Dit is voor de
betreffende boer eenter geen alternatief. Liever past hij op zulke per
celen een weinig arbeids- en kapitialsintensieve teelt als die van
amandel toe, die weinig eisen stelt aan mechanisatie en aan beschikbaar
vocht. Ook v'ior de druiventeeit gelden vergelijkbare argumenten.
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5.

LANDEVALUATIE

5.1

Inleiding

Zoals in paragraaf 1.1 is geformuleerd, is één van de doelstellingen
van dit onderzoek het bepalen van ,de geschiktheid van landeenheden in
sleutelgebied B en C voor

toekomstig gebruik. Daartoe zijn beide sleu-

telgebieden aan een landevaluatie onderworpen, waarvan in dit hoofd
stuk verslag wordt gedaan.
Binnen dit onderzoeksrapport staat de landevaluatie niet op zichzelf.
Het uitgangsmateriaal is verkregen uit de resultaten van voorafgaande,
inventariserende hoofdstukken; de resultaten van de landevaluatie zullen
op hun beurt in hoofdstuk 6'. mede als uitgangsmateriaal dienen voor het
opstellen van landinrichtingsplannen. De landevaluatie vormt derhalve
binnen dit onderzoek de overgangsfase tussen een analyse van de land
bouwproblematiek enerzijds en de herinrichtingsactiviteiten voor beide
sleutelgebied&n anderzijds.
Binnen dit onderzoek neemt de landevaluatie om nog een andere reden een
sleutelpositie in. Nadat in de voorafgaande inventariserende fase is
vastgesteld welke de huidige problemen zijn, dient nu te worden beslo
ten in welke richting de landbouw zich in de toekomst zal ontwikkelen.
Met het aldus geformuleerde ontwikkelingsmodel als uitgangspunt kunnen
relevante bedrijfstypen en relevante landgebruikstypen gedefinieerd
worden en kan de geschiktheid van landeenheden voor dit toekomstig land
gebruik worden bepaald. In hoofdstuk 6. wordt het gekozen ontwikkelings
model vervolgens vertaald in een scenario voor de herinrichting van de
beide sleutelgebieden, wat aanleiding geeft tot het plannen van maat
regelen.
5.1.1

De aard van de uitgevoerde landevaluatie

Zoals al eerder is vermeld, is in dit onderzoek gestreefd naar een mul
tidisciplinaire aanpak. Sociaal-economische zowel als fysische factoren
dienen hierbij aan de orde te komen, ten einde de geschiktheid van land
eenheden zo volledig mogelijk te kunnen bepalen en de daarop aansluiten
de herinrichting van het land zo verantwoord mogelijk te kunnen plannen.
Zoals ook blijkt uit de enquêteresultaten (paragraaf 3*6) was het ech
ter niet mogelijk om in een kort tijdsbestek min of meer een volledig
beeld te krijgen van de benodigde kapitaalaanwending, arbeid, opbreng

sten, etcetera. Vooral opbrengstrelaties ten aanzien van fysische vari
abelen ontbraken, hetgeen ook door literatuurstudie en navraag bij on
derzoeksinstituten niet boven water is gekomen.
Ondanks dat een kwantitatieve benadering verreweg de voorkeur heeft, wa
ren de uitgangsgegevens hiertoe te summier. De in dit hoofdstuk beschre
ven landevaluatie beperkt zich derhalve tot het kwantitatief wegen van
fysische factoren. Een aantal sociaal-economische gegevens zijn echter
wèl beschikbaar. In de beschrijnving van de landgebruikstypen (5•3.3)
worden dan ook opbrengstgegevens, arbeidsintensiteit, de benodigde aan
wending van kapitaal en de inkomsten in betrekking genomen. Ook bij de
interpretatie van de ressultaten van deze fysische landevaluatie worden
sociaal-economische consequenties in beschouwing genomen (zie paragraaf
5.4 en hoofdstuk 6.).
Zoals ook met sociaal-economische gegevens het geval is, worden de landhoedanigheden perceelsgrootte en -ontsluiting niet in de landevaluatie
opgenomen, maar pas later bij de interpretatie van de resultaten en in
de planningsfase beoordeeld. Deze twee landhoedanigheden variëren name
lijk, de termen doen dit al vermoeden, van perceel tot perceel. Dien
tengevolge zou een landeenheid niet het formaat van een perceel te bo
ven gaan, hetgeen de geschiktheidsklassificatie onnodig zou bemoeilijk
en. Door de landhoedanigheden perceelsgrootte en -ontsluiting pas te
beoordelen bij het bepalen van de toekomstige bestemming van land en
bij het plannen van landinrichtingsmaatregelen, is de landevaluatie
procedure overzichtelijk gebleven en is de aanpak meer probleemgericht.
In dit verslag is gestreefd naar het zo consequent mogelijk gebruiken
van nederlandstalige termen. Aangezien het gebruikelijk is in de land
evaluatie zich te bedienen van engelstalige begrippen, is in bijlage
5.1 een begrippenlijst opgenomen van de gebruikte termen en hun engelstalige equivalenten.

5.1.2

De toegepaste landevaluatieprocedure

De landevaluatie van de sleutelgebieden B en C is uitgevoerd volgens de
PAO-procedure (PAO,1976). Hierin zijn de volgende stappen te ondez
scheiden:
- identificatie van problemen en naar aanleiding daarvan opstel
len van doeleinden en randvoorwaarden (zie paragraaf 5.2).
- beschrijven van relevante landgebruikstypen aan de hand van sleutelkenmerken (zie 5*3.1).
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- vaststellen van de landgebruiksbehoeften per landgebruikstype
(zie 5»3-2).
- beschrijven van de landhoedanigheden, welke aansluiten bij de
behoeften van het landgebruik, aan de hand van landeigenschappen;
opstellen van een klassenindeling per landhoedanigheid, op grond
van de mate waarin deze in de overeenkomstige landgebruiksbe
hoefte voorziet (zie 5-3.3)- vaststellen van landeenheden, waarbinnen de verschillende landhoedanigheden een gelijke waardering hebben gekregen (zie 3•3-4)•
- opstellen van een geschiktheidsklassificatie door voor elke landeenheid te bepalen in welke mate de set landhoedanigheden in de
landgebruiksbehoeften van een bepaald landgebruikstype voorziet;
presenteren van de geschiktheidswaardering in de vorm van een
landgeschiktheidskaart, welke naast de geschiktheid van een landeenheid ook de aard van de beperkende factoren weergeeft (zie
5-3.5).
5.1.3

Verkennende landevaluatie

Vanwege practische redenen is de landevaluatie van de sleutelgebieden
B en C in twee fasen uitgevoerd. Hiervan is reeds in hoofdstuk 2. WERK
WIJZE melding gedaan. In een eerste fase, door ons in de wandeling
"verkennende landevaluatie" genoemd, is getracht om tijdens de veldwerk
periode een globaal inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperking
en voor agrarisch grondgebruik. In een tweede fase, na terugkeer in Ne
derland, is de landevaluatie verder uitgebreid.
Tijdens de veldwerkperiode was behoefte aan een globaal inzicht in de
geschiktheid van het land, ten einde op basis hiervan een voorlopig
landinrichtingsplan te kunnen opstellen. Gegeven het feit dat de ver
kennende landevaluatie in een kort tijdsbestek zou moeten worden uitge
voerd, was het niet mogelijk om in detail in te gaan op relevante land
gebruikstypen en bedrijfstypen, noch een volledige set landhoedanighe
den en overeenkomstige landgebruiksbehoeften in beschouwing te nemen.
We hebben ons in de verkennende landevaluatie derhalve beperkt tot het
formuleren van een zestal hoofdvormen van landgebruik en drie landhoe
danigheden.
Hoofdvormen van landgebruik
De volgende hoofdvormen van landgebruik zijn onderscheiden, zonder dat
deze beschreven zijn aan de hand van sleutelkenmerken, anders dan het

product:
- druiventeelt ten behoeve van de wijnbouw
- amandelteelt
- teelt van wintergranen in een graan/braak-rotatie
- fruitteelt
- plantage van aleppoden (Pinus halepensis) ten behoeve van bodemconservering.
- geen teelt van een landbouwgewas; erial- of matorralvege tatie.
Het betreft in alle gevallen niet-geïrrigeerde teelten, waarbij een ge
mechaniseerde bedrijfsvoering mogelijk moet zijn (zie ook paragraaf p.2). _
Landgebruiksbehoeften en landhoedanigheden
De in de verkennende landevaluatie opgenomen landgebruiksbehoeften
en de daarop aansluitende landhoedanigheden zijn de volgende:
beschikbaarheid van bodemvocht
erosiegevoeligheid van het bodemoppervlak
bewerkbaarheid van de bovengrond
Deze landgebruiksbehoeften zijn eenvoudig geformuleerd. Er wordt gesteld
dat voor planten voldoende bodemvocht beschikbaar moet zijn, dat de ero
sie in beide sleutelgebieden beneden een aanvaardbaar niveau gesta
biliseerd moet worden en dat de bovengrond machinaal bewerkt moet
kunnen worden. Daartoe zijn enkele subjectieve criteria opgesteld,
op grond waarvan landeigenschappen gewaardeerd zijn.
Ten aanzien van het bepalen van de bij de landgebruiksbehoeften aan
sluitende landhoedanigheden, kunnen de volgende opmerkingen worden ge
maakt:
ad a. Het vochtleverend vermogen van een bodemprofiel is bepaald aan de hand
van het percentage beschikbaar bodemvocht tussen pF 2 en pF 4,2 en aan
de hand van de effectieve worteldiepte. Voor een uitvoerige behandeling
wordt verwezen naar 5.3.3.
ad b. De erosiegevoeligheid is voor sleutelgebied B op een andere wijze be
paald dan het geval is voor sleutelgebied C. In het laatste geval is
een potentiële-erosiekartering uitgevoerd aan de hand van gegevens om
trent de structuurstabiliteit van de bovengrond, de hel]inggradiënt van
het landoppervlak en het erosiegevaar dat stroomopwaarts gelegen land
oplevert. De erosiegevoeligheid van landeenheden in sleutelgebied B is
bepaald aan de hand van de resultaten van de actuele-erosiekartering
(zie hoofdstuk 4.). Het bepalen van de erosiegevoeligheid voor beide
sleutelgebieden wordt eveneens uitvoerig in 5-3-3

behandeld.

De bewerkbaarheid van de bovengrond is bepaald aan de hand van het hel
lingspercentage en de stenigheid van de bovengrond. Ook hier zij verwe
zen naar 5*3-3 Beschrijving van de landeigenschappen en 1andhoedanig
heden.
Voor de hierboven genoemde drie landhoedanigheden is vervolgens een
klassenindeling opgesteld op grond van de mate waarin deze in de over
eenkomstige landgebruiksbehoeften voorzien. Dit gaf aanleiding tot het
opstellen van een erosiegevoeligheidsklassenkaart (bijlage 5.2 en 5-5)
en een bewerkbaarheidsklassenkaart (bijlage 5.3 en 5.6) voor respectie
velijk sleutelgebied B en sleutelgebied C. De vochtbeschikbaarheidsklassen zijn rechtstreeks gekoppeld aan de hoofdbodemtypen ; een vochtbeschikbaarheidsklassenkaart is daarom niet opgesteld.
Landgeschiktheidsklassificatie
Door de erosiegevoeligheidsklassenkaart, de bewerkbaarheidsklassenkaart
en de bodemkaart te laten overlappen

is voor elk sleutelgebied een

landeenhedenkaart opgesteld. Het resultaat vindt men in respectievelijk
bijlage 5.4 en 5.7. Binnen de aldus opgestelde landeenheden is geen va
riatie in de waardering van de drie onderscheiden landhoedanigheden.
Tenslotte is in de verkennende landevaluatie een klassificatie opgesteld
van landeenheden, op grond van hun geschiktheid voor de hierboven ge
noemde zes hoofdvormen van landgebruik. Dit resulteerde in het samen
stellen van een zestal geschiktheidskaarten per sleutelgebied, die een
globaal inzicht gaven in de landgeschiktheid en de beperkende factoren
voor de onderscheiden hoofdvormen van landgebruik. Met behulp van deze
informatie kon tijdens onze veldwerkperiode een voorlopig cultuur
technisch landinrichtingsplan worden opgesteld.
In dit rapport wordt van de verkennende landevaluatie geen verder ver
slag gedaan. Na terugkomst uit Spanje is de landevaluatie verder uitge
breid door eer. elftal landgebruikstypen gedetailleerd te beschrijven,
door de drie landgebruiksbehoeften en landhoedanigheden uit .ie verken
nende landevaluatie uit te breiden met nog eens drie extra en door re
levante bedrijfstypen te beschrijven. In paragraaf 5*3 wordt de volle
dige landevaluatieprocedure doorlopen. Voor de verslaggeving van dit
onderzoek is het tussentijdse resultaat van de verkennende landevaluatie
niet van belang.

5-2

De toekomstige ontwiktceling van de landbouw; probleemilentificatie, doeleinden en randvoorwaarden

In de voorafgaande hoofdstukicen zijn de fysische gesteldheid en de vegetatiekundige, landbouwkundige, cultuurtechnische en sociaal-economische
aspecten van het proefgebied (hoofdstuk 1.) en van de sleutelgebieden B
en C (hoofdstuk }.) behandeld. Bovendien is in hoofdstuk 4« de actuele
erosie in beide sleutelgebieden beschreven. Met behulp van deze infor
matie dient nu besloten te worden in welke richting de landbouw in de
beide sleutelgebieden zich in de toekomst zal ontwikkelen.
3.2.1

Probleemidentificatie

Uit de enquêtegegevens en uit bestudering van literatuur blijken de
volgende problemen ten aanzien van sleutelgebied B en C het meest ur
gent te zijn (zie ook: HOPMANS,J.,1980, GROOTVELD,R.van,198O, VEER,C.P.,
1982 en BENTUM,M.van,e.a.,1982):
- de gemiddelde leeftijd van boeren is 50 jaar; ongeveer één derde
heeft geen opvolger ("de droge landbouw heeft geen toekomst").
- de mechaniBatiegraad van de bedrijven is laag; veel werk wordt
uitgevoerd in loondienst; er is een ontwikkeling in de richting
van een meer gemechaniseerde bedrijfsvoering.
- de perceelsontsluiting is over het algemeen slecht; percelen
liggen verspreid en zijn over het algemeen klein.
- voor amandel en in mindere mate voor wijn en perzik bestaat ge
vaar voor nachtvorst, vooral op lager gelegen percelen en op
gipsgronien.
- in het algemeen nampt de niet-geïrrigeerde landbouw met vochtteicort.
- de meeste landbouwgronden vertonen min of meer ernstige vormen
van erosie; in het algemeen is sprake van een degradatie van het
land als gevolg van bodemerosie; gegeven de huidige bedrijfsvoe
ring wordt dit door de meeste boeren echter niet als een groot
probleem gezien.
- de prijs die de boeren krijgen uitbetaald voor landbouwproducten
is over het algemeen laag; daartegenover staan hoge kosten voor
productiemiddelen.

- in het algemeen ondervindt de droge landbouw conçurent ie van Ie
meer rendabele geïrrigeerde teelten; in aleutelgebied B manifes
teert zich dit nadrukkelijk in de vorm van een verwaarlozing van
de droge landbouw, aangezien de meeste bedrijven hier verreweg
het grootste deel van de inkomsten aan de geïrrigeerde landbouw
ontlenen in het dal van de' Jiloca; in sleutelgebied C zijn de
bedrijven daarentegen bijna uitsluitend gericht op de teelt van
niet geïrrigeerde gewassen.
- veel boeren hebben een nevenberoep naast de landbouw of de land
bouw is voor hen nevenberoep.
- de bedrijfsgrootte is over het algemeen gering; er zijn onvol
doende mogelijkheden voor een rendabele bedrijfsvoering.
- er wordt over het algemeen weinig initiatief ontplooid om de be
drijfsvoering te verbeteren; redenen hiervoor zijn onder meer de
algehele desinteresse voor de droge landbouw, de weinig aantrek
kelijke voorwaarden voor kredietverlening, de geringe mogelijk
heden voor aankoop van grond of voor kavelruil, de geringe acti
viteit

van de landbouwvoorlichtingsdienst en van onderzoeksin

stituten met betrekking tot de droge landbouw.
In het algemeen spelen de hierboven genoemde problemen in sleutelgebied
B een grotere rol dan het geval is in sleutelgebied C. De ongunstiger
fysische omstandigheden van het gipsgebied en diens situering in de na
bijheid van het geïrrigeerde dal van de Jiloca zijn hiervoor verant
woordelijk.
5.2.2

De toekomstige ontwikkeling

Ten aanzien van de landbouw in het algemeen in Spanje, is te verwachten
dat binnen afzienbare tijd het land lid zal zijn van de EEG. Dit zal
verregaande gevolgen hebben voor met name de droge landbouw. Meer nog
dan nu het geval is zal de landbouwproductie in geïrrigeerde gebieden
de aandacht krijgen, ten koste van de droge landbouw. Vooral in het on
derzoeksgebied zal de droge landbouw minder in staat zijn te ooncureren
op de nu open Europese markt. Daar tegenover staat dat in EEG-verband
over het algemeen hogere prijzen voor landbouwproducten gegarandeerd
zullen worden. Een aantal bestaande subsidieregelingen zullen daaren- .
tegen moeten vervallen.

Ook zonder dat Spanje lid zou worden van de EEG is het de vraag of de
droge landbouw in de toekomst nog veel perspectief heeft indien van
overheidswege niet meer activiteit wordt ontplooid. In ieder geval ken
merkt de huidige situatie zich door een verdergaande ontvolking van het
platteland en een vergrijzing van de agrarische beroepsbevolking. Daar
tegenover staat dat een aantal boeren op het moment weldegelijk initia
tieven ontplooit. Met name bedrijven die zich investeringen kunnen ver
oorloven, doordat reeds sprake is van een groter bedrijfsoppervlak of
doordat een belangrijk deel van het inkomen uit geïrrigeerde teelten
wordt betrokken, maken op dit moment een ontwikkeling door in de rich
ting van een hogere graad van mechanisatie. Ook worden wel initiatieven
ontplooid om verlaten landbouwpercelen in sleutelgebied B opnieuw in
cultuur te nemen. De boeren die deze gronden opnieuw in cultuur brengen
hebben zonder uitzondering een relatief groot areaal geïrrigeerde teel
ten in het dal van de Jiloca nabij Maluenda. Doordat behoefte is aan
het spreiden van het bedrijfsrisico en het verbeteren van de arbeidsfilm vindt uitbreiding plaats in de vorm van droge teelten. Het is ech
ter niet te verwachten dat de nieuw ontgonnen percelen gekenmerkt zullen
worden door een intensieve bedrijfsvoering; primair zal men zich blijven
richten op de reïrrigeerde teelten.
Tegen het licht van de hierboven geschetste problematiek kan men zich
twee uitersten voorstellen ten aanzien van de ontwikkelingen in de dro
ge landbouw in het onderzoeksgebied:
a. de huidige ontwikkelingen zetten zich voort, hetgeen ertoe zal
lexden dat geleidelijk aan landbouwgronden zullen werden verla
ten en het land meer aan degradatie onderhevig zal zijn.
b. de droge landbouw wordt gesaneerd doordat van overheidswege,
eventueel als gevolg van het EEG-beleid, wordt ingegrepen in de
ontwikkelingen in het gebied; dit zou ertoe kunnen leiden dat
een aantal grotere bedrijven, voornamelijk gericht op de teelt
van niet-geïrrigeerde landbpuwgewassen en met een meer gemecha
niseerde bedrijfsvoering, de plaats zullen innemen van de vele
traditionele

bedrijfjes die door de huidige situatie kenmerken.

a. De huidige ontwikkelingen zetten zich voort
Het zich voortzetten van de huidige ontwikkelingen zal ertoe leiden dat
veel bedrijven niet zullen worden voortgezet. Het land zal verdeeld wor
den onder erfgenamen die in het algemeen niet bereid zijn om te verkopen.

Hen beschouwt grondbezit nog steeds als een zekerheid, waarop men in
tijden dat het slecht gaat zou kunnen terugvallen. Men zou dan alsnog
zich door verkoop van grond van financiële middelen kunnen verzekeren,
of men zou terug kunnen keren naar het dorp van herkomst om zich alsnog
op de landbouw toe te leggen. Het moge duidelijk zijn dat zo'n uitgangs
punt niet erg reëel is. Veel meer'is sprake van een emotionele binding
met het dorp van herkomst welke een belangrijke rol speelt bij de eerste
generaties die zich buiten de agrarische sector een bestaan willen op
bouwen.
Het zal derhalve voor de bedrijven die wèl worden voortgezet moeilijk
zijn zich door aankoop van grond uit te breiden. Hierbij spelen ook de
huidige voorwaarden voor kredietverlening een belangrijke rol. Krediet
is op zich gemakkelijk te verkrijgen, maar de hoge rentepercentages en
korte aflossingstermijnen maken het weinig aantrekkelijk. Men vertelde
ons dat het niet op tijd voldoen aan verplichtingen ertoe kan leiden
dat onmiddelijk beslag gelegd wordt op bezittingen. Zo kan het gebeuren
dat een boer z'n afbetalingen voldoet door geleidelijk aan productie
middelen in te leveren. Op die manier is het verbeteren van de bedrijfs
voering een hachelijke onderneming.
Ook pachten biedt onder de huidige wetgeving weinig uitkomst, aangezien
de pachtovereenkomsten slechts voor korte duur worden aangegaan en de
kosten van landverbeteringen voor rekening van de pachter komen.
Op de versnipperde percelen zal in de toekomst, meer nog dan nu het ge
val is, sprake zijn van zeer extensieve landbouw of de percelen worden
verlaten. In beide gevallen zullen geen of onvoldoende maatregelen wor
den getroffen om degradatie van het land te voorkomen.
Daartegenover staat ook de hierboven reeds gesignaleerde ontwikkeling
in de richting van een hogere graad van mechanisatie en de initiatieven
van boeren in Maluenda om in sleutelgebied B verlaten percelen opnieuw
in cultuur te nemen. Het betreft hier bedrijven die reeds een relatief
groot bedrijfsoppervlak hebben en bedrijven die voornamelijk gericht
zijn op de teelt van geirrigeerde landbouwgewassen. Ook is de veronder
stelling gerechtvaardigd dat latere generaties erfgenamen van verlaten
landbouwpercelen een steeds geringere emotionele binding zullen hebben
met het oorspronkelijke dorp van herkomst. Op den duur zal men mogelijk
wèl bereid zijn om grond te verkopen.
Blijft echter het feit dat de komende tientallen jaren het areaal droge
landbouw in toenemende mate aan degradatie onderhevig zal zijn en in
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het algemeen de problemen ten aanzien van het verkrijgen van kredieten,
de geringe bereidheid deel te nemen in kavelruil- of ruilverkavelings
projecten en de geringe activiteit van landbouwvoorlichtingsdienst en
onderzoeksinstituten ten aanzien van de droge landbouw een grote rol
zullen blijven spelen. Ook voor bedrijven die potentieel geschikt zijn
om de bedrijfsvoering ten aanzien van de droge landbouw te verbeteren
zal in de nabije toekomst het weinig aantrekkelijk

blijven zich daad

werkelijk te gaan toeleggen op een meer intensief gebruik van nietgeirrigeerde landbouwgronden. De huidige problemen zullen derhalve niet
worden opgelost; in het algemeen zal men zich blijven concentreren op
de geïrrigeerde teelten, ten koste van de droge landbouw.
Het uitbreiden van de irrigatiemogelijkheden in de sleutelgebieden B
en C wordt niet erg waarschijnlijk geacht (zie bijlage 3.15)« Daartoe is
te weinig irrigatiewater voorhanden en zijn in het algemeen de noodzake
lijke investeringen te hoog. In ieder geval zullen andere gebieden, bui
ten beide sleutelgebieden, veel eerder in aanmerking komen voor het aan
leggen van irrigatiewerken.
b. De droge landbouw wordt gesaneerd
Indien de Spaanse overheid, eventueel als gevolg van het EEG-beleid,
zich daadwerkelijk zou gaan bezighouden met de problematiek van de dro
ge landbouw in de regio, dan zou het mogelijk zijn dat voorwaarden ge
schapen worden die het aantrekkenlijk maken voor bedrijven om zich toe
te leggen op de teelt van niet-geïrrigeerde landbouwgewassen. Door sub
sidies en het vergemakkelijken van het verkrijgen van krediet zouden be
drijven gestimuleerd kunnen worden de bedrijfsvoering te verbeteren.
Daarbij is een actievere opstelling van de landbouwvoorlichtingsdienst
en meer onderzoek op het gebied van de droge landbouw tevens noodzake
lijk. Bovendien zou kavelruil gestimuleerd moeten worden of zouden de
boeren overtuigd moeten worden van de noodzaak van ruilverkavelings
projecten. Eigenaren van verlaten landbouwpercelen zouden ertoe bewogen
moeten worden hun grond te verkopen, waarbij de overh eid zich garant
zou moeten stellen voor aantrekkelijke verkoopprijzen.
Dit alles zou ertoe kunnen leiden dat geleidelijk aan een aantal grotere
bedrijven de plaats zullen innemen van de vele kleine, traditionele
landbouwbedrijfjes. Deze grotere bedrijven zouden met ondersteuning van
de overheid in staat zijn een betere bedrijfsvoering te realiseren, die
het ook in de toekomst voor boeren aantrekkelijk zou maken zich in de
droge landbouw een inkomen te verschaffen.
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Het is de vraag of zulk een overheidsingrijpen in de nabije toekomst
daadwerkelijk plaats zal hebben. Formeel is sprake van een programma
voor de ontwikkeling van de droge landbouw in Spanje en zijn daartoe
institutionele voorzieningen (zie paragraaf 1.10). De praktijk leert
echter dat in het onderzoeksgebied van de doelstellingen die de over
heid zich heeft gesteld niet veel .terecht komt. Be economisch zwakke
positie van Spanje ten opzichte van de rest van Europa en de weinig
stabiele politieke verhoudingen ten aanzien van de nog jonge democra
tie dragen ertoe bij dat men zich voornamelijk richt op de ontwikke
ling van de veel rendabelere geïrrigeerde landbouw.
Daartegenover staat dat de geschetste ontwikkeling in de richting van
een sanering van de droge landbouw minder ingrijpend is dan men zich
mogelijk voorstelt.

Voorlichting door bestaande instellingen en het

verschaffen van garantiesubsidies op leningen zullen de belangrijkste
inspanningen zijn. Het huidige stelsel van garantieprijzen voor land
bouwproducten zou daarbij moeten worden aangepast en de overheid zou
ingeval van ruilverkaveling de uit te voeren werkzaamheden moeten voor
financieren. De ruilverkavelingsdienst (SCP) de bodembeschermingsdienst
(SCS) en de herbebossingsdienst van ICOM zijn al jaren actief op dit
terrein en kunnen zonder extra moeite in het gebied worden ingezet.
Particulier initiatief zal overigens de gewenste ontwikkeling kunnen
bewerkstelligen. Mits de bereidheid van de overheid aanwezig is, zou
een sanering van de landbouw tot de mogelijkheden kunnen behoren.
In ieder zullen de huidige problemen van de droge landbouw alleen dan
kunnen worden aangepakt, indien de overheid sturend zal optreden. Het
perspectief zou kunnen zijn dat de bevolkingsdruk op de steden vermin
derd wordt, een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van de hoge
werkeloosheid, de degradatie van land wordt voorkomen en in het alge
meen de productiviteit
5-2.3

van de landbouw wordt verhoogd.

Uitgangspunten, doeleinden en randvoorwaarden

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het zich voorteetten
van de huidige ontwikkelingen (ontwikkelingsmodel a.) er niet toe zal
leiden dat van de droge landbouw in de nabije toekomst veel aantrek
kingskracht zal uitgaan. Alleen indien de garantie zou bestaan dat in
dé toekomst ook daadwerkelijk onderhoud gepleegd zal worden aan cultuur
technische voorzieningen en in het algemeen sprake zal zijn van een ren
dabele bedrijfsvoering waarbij het beheer van land op een verantwoorde
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manier zal geschieden, k.an besloten worden tot het doen van investering
en ten behoeve van de herinrichting van de sleutelgebieden B en C. Zulks
is alleen het geval als de betrokken boeren geïnteresseerd zijn in nietgeïrrigeerde teelten en er belang bij hebben dat het land op een verant
woorde manier wordt beheerd.
Uitgangspunten
In de hierna beschreven landevaluatie en de in hoofdstuk 6. behandelde
landinrichtingsplannen wordt er dan ook van uitgegaan dat de droge land
bouw zal worden gesaneerd (ontwikkelingsmodel b.). Het mogelijk meer
waarschijnlijke ontwikkelingsmodel a. (de huidige ontwikkelingen zetten
zich voort) biedt geen perspectief om de beide sleutelgebieden aan een
integraal herinrichtingsplan te onderwerpen. Bovendien is ons inziens
een sanering noodzakelijk om de huidige problematiek van de droge land
bouw in de streek aan te kunnen pakken.
De landevaluatie zal derhalve uitgaan van grotere, meer gemechaniseerde
bedrijven, die zich voornamelijk zullen toeleggen op de teelt van nietgeïrrigeerde landbouwgewassen. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat een
uitbreiding van gexrrigeerde teelten in zowel sleutelgebied B als C
niet zal plaats hebben.
De ontwikkeling in de richting van een sanering van de droge landbouw
stelt een aantal eisen omtrent pacht- en eigendomsstructuur, institu
tionele voorzieningen, landbouworganisaties en beheersinstanties. Deze
eisen zijn opgenomen in de uitgangspunten van de in hoofdstuk 6. op te
stellen landinrichtingsplannen. In paragraaf 6.2 zal het scenario wor
den besproken dat ten grondslag ligt aan de geplande herinrichting.
Ten behoeve van de landevaluatie kan volstaan worden met de constatering
dat de toekomstige bedrijfstypen eisen stellen aan de bewerkbaarheid van
percelen, in verband met een hogere graad van mechanisatie. Zoals reeds
in paragraaf 3.1 is opgemerkt, zullen de 1andhoedanigheden perceels
grootte en -ontsluiting niet in de landevaluatie worden opgenomen. Deze
twee landhoedanigheden moeten eveneens voldoen aan eisen omtrent de ho
gere mechanisatiegraad. Perceelsgrootte en -ontsluiting worden echter
pas bij het opstellen van de landinrichtingsplannen in beschouwing ge
nomen.
Aangezien het hier een fysische landevaluatie betreft (zie paragraaf 3.1)
zullen de overige, sociaal-economische factoren die inherent zijn aan
de toekomstige ontwikkeling in dit hoofdstuk niet verder in beschouwing
worden genomen.
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Doeleinden'
Gegeven de in paragraaf 1.1 geformuleerde doelstellingen van het onder
zoek, dient de hierna beschreven landevaluatie de volgende doeleinden:
- de landevaluatie dient inzicht te verschaffen in de gebruiksmo
gelijkheden van de te onderscheiden landeenheden.
- hiertoe dienen in de landevaluatie relevante landgebruikstypen
te worden geformuleerd en dienen aanbevelingen te vorden gedaan
omtrent het voor een landeenheid meest geschikte landgebruiks
type, onder vermelding van de noodzakelijke landverbeteringen.
Randvoorwaarden
Op grond van de hierboven beschreven toekomstige ontwikkeling van de
landbouw en de daarvan afgeleide uitgangspunten, zijn de volgende rand
voorwaarden voor de landevaluatie opgesteld:
- in de landevaluatie zullen alleen niet-gexrrigeerde teelten in
beschouwing worden genomen.
- in de landgeschiktheidsklassificatie dienen de mogelijkheden
voor mechanisatie van teelten tot uitdrukking te komen.
- voor alle te evalueren landgebruikstypen dient het beheersen van
de erosie op een aanvaardbaar niveau een landgebruiksbehoefte te
zijn.
Het beheersen van de erosie op een aanvaardbaar niveau wordt gedefini
eerd als: "het nemen van teeltkundige en cultuurtechnische maatregelen
en van maatregelen ten aanzien van het beheer van land en voorzieningen,
teneinde ook in de toekomst" een rendabele bedrijfsvoering door relevan
te bedrijfstypen in de beide sleutelgebieden te garanderen".

—

5.3

—

De voor de sleutelgebieden B en C uitgevoerde landevaluatie

Zoals reeds in paragraaf 5.1 is opgemerkt, ontbreken voldoende gegevens
om een sociaal-economische landevaluatie voor de sleutelgebieden B en C
uit te kunnen voeren. De landevaluatie kan derhalve gezien worden als
een kwalitatieve landevaluatie, die uitgaat van de fysische mogelijkhe
den van het gebied en waarbij economische factoren op de achtergrond
zijn gebleven. Bij het opstellen van de relevante landgebruiketypen
worden globaal cijfers genoemd omtrent opbrengstgegevens, arbeidsinten
siteit, kapitaal-input en inkomsten. Ook bij de interpretatie van de
resultaten van deze fysische landevaluatie worden sociaal-economische
consequenties in beschouwing genomen (zie paragraaf 5»4 en hoofdstuk 6.).
De waardering van landhoedanigheden en de beschrijving van de landge
bruiksbehoeften is echter kwalitatief van aard.
5.3.1

Landgebruikstypen

Een consequentie van het feit dat het hier een kwalitatieve landevalu
atie betreft is dat de landgebruikstypen omschreven zijn in termen.,
van teelt of gewas.

De omschreven landgebruikstypen in deze paragraaf zijn opgesplitst
in landgebruikstypen zoals ze nu in de beide sleutelgebieden voor
komen en landgebruikstypen die worden voorgesteld als verbetering.
Deze laatste komen op

dit moment dus niet voor in de sleutelgebieden.

De reden waarom ze voorgesteld worden wordt bij

de omschrijving

van de landgebruikstypen steeds aangegeven.
De op dit moment voorkomende landgebruikstypen, omschreven naar ge
was of teelt,zijn:
1.wijnbouw
2.amandelteelt
3.fruitteelt (perziken)
4.graan/braak rotatie
5.geen teelt: natuurlijke vegetatie
6.schapenteelt
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De landgebruikstypen die worden geintroduceerd in de landevaluatie voor
de beide sleutelgebieden:
7. fruitteelt (kersen)
8. fruitteelt (perzik,kers, amandel) met ondergroei
9. lucerne (alfalfa)
10. zonnebloem gecombineerd met graan/braak rotatie
11. aleppo den
Deze landgebruikstypen zijn omschreven met behulp van de volgende
sleutelkenmerken:
- produkt(en)
- teeltmethode: de gewaskalender wordt weergegeven (als van toe
passing). Tevens worden algemene opmerkingen over de teelt ge
maakt (o.a plantdichtheid, variëteiten, oogst etc.).
-

opbrengst

:afhankelijk van het feit wat bekend is wordt de

kg-opbrengst per ,ha en/of de geldelijke opbrengst weergegeven.
Tevens wordt aangegeven waar het produkt afgezet wordt.
- erosiebestrijding: aangegeven wordt hoe de bodembedekking gedurende
het jaar is, dus hoe de erosiebestrijdende werking is.
- arbeidsintensiteit: hierbij is een relatieve klassificering
gebruikt :
l.lage arbeidsintensiteit (

Ho manuur/ha,jaar)

2.gemiddelde

"

( 1+0-100

"

)

3.hoge

"

( >-100

»

)

- kapitaal: aangegeven wordt waaruit de investeringskosten bestaan
(eenmalig) en welke kosten jaarlijks optreden. Bedragen worden
genoemd als ze bekend zijn.
-benodigde mechanisatie :de benodigde machines voor het uitoefenen van
de teelt zijn genoemd.
- technologie: speciale vakkennis om de teelt uit te oefenen.
(als een bepaald landgebruikstype veel kennis vergt dan is dit
een belemmerende factor voor

invoering v.h. landgebruikstype)

Kennis voor het gebruik Van machines vordt niet onderscheiden.
- inkomen: als bekend wordt het inkomen/ha genoemd.
Bij de landgebruikstypen die nieuw in de sleutelgebieden worden geintro
duceerd wordt ook de reden van de introductie aangegeven.

Type 1 : wijnbouw
produkt: druiven ; begrazingsmogelijkheden voor schapen (zie type 6)
teeltmethode: de gewaskalender ziet er als volgt uit:
GEWAS/TEELT

JAN

FES

MAART

APRIL

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

1.wijnbouw
a.werk:
-snoeien er. takken weghalen
-bemesten
-cultivatoren
-groene snoei
-spuiten
-wieden
-dieven
-oogsten

De grondbewerking gebeurt afwisselend: contour en helling af.Op
steilere percelen worden de struiken ook op ruggetjes verbouwd (alleen
contour bewerking).
Op'" dit moment wordt gebruik gemaakt van een regionale variëteit, geent op een geimporteerde Amerikaanse onderstam.
De plantafstand is 2.3-2.5 meter (+ 1500 struiken per ha)
Een struik levert 70-90 jaar druiven.
De druiven worden afgezet bij de plaatselijke wijncooperatie (bodega).

erosiebestrijding: de bodem is gedurende een groot deel van het jaar
slecht bedekt, dus érosiegevoelig.
opbrengst: deze verschilt tussen 1 en 3 kg per struik, dus tussen
1500 en I+5OO kg per ha. Op de gipsgronden(in aleutelgebied ß)liggen
de opbrengsten nog lager: + 800 kg per ha. Witte druiven leveren meer
kilogram per struik.
De prijs is gemiddeld 15 pts/kg (zie bijlage 3.13)
arbeidsintensiteit: volgens de gehanteerde relatieve schaal: hoog
(bijlage 5.1 M
kapitaal: na het planten van de onderstam en het enten van de varië
teit zijn alleen de jaarlijks terugkerende kosten te noemen: bewerkingen,
aankoop kunstmest en spuitmateriaal, mankracht in de oogstperiode.
De jaarlijkse kosten zijn ongeveer 10.500 pts:ha (bijlage 5.13)
technologie: enten, snoeien en dieven zijn bezigheden die veel vak
kennis eisen.
benodigde mechanisatie: tractor, cultivator, kunstmeststrooier, kar
(afvoer). Voor de afvoer naar de bodega van Olvés naar Maluenda wordt
gezamelijk een vrachtwagen gehuurd,
inkomen:+ 27.000 pts/ha (bijlage 5.13)

Type 2:amandelteelt
produkt -.amandels ; amandelboomgaarden (evenals alle fruit boomgaarden)
bieden geen mogelijkheid voor begrazing door schapen: de geiten
("leiders" van de kudde) vreten de bast van de bomen,
teeltmethode:de gewaskalender:
JAN

nrs

MAART

AF?.::,

MEI

J'.'N

JUL

AUG

SEP

:

2.amandelteelt
a. werk:
-snoeien
-cultivatoren

——

-bemesten

—

•—.

-oogsten
-spuiten

~~ "—"
|

|

|

(

In totaal staan gemiddeld 200 bomen/ha (plantverband 6x7 meter).
Op elk willekeurig tijdstip in september en oktober kan geoogst worden
opbrengst: gemiddeld 400 kg/ha. (in geval van oogst). De prys
schommelt sterk, gemiddeld 60 pts/kg. Voor vroege amandelen
(september) wordt een hogere prijs betaald dan voor de later
geoogste. De vroege amandelen moeten van de bolster ontdaan
worden, later in het seizoen is dit niet nodig.
Door de vroege bloeiperiode bevriest de bloesem vaak (nacht
vorst), met als gevolg dat er slechts 2.i à 3 keren per 5 jaren
sprake is van een (goede) oogst. Vaak wordt in mei een extra
cultivatorbewerking uitgevoerd teneinde een grotere warmte
opname door oe bodem te bewerkstelligen. Hierdoor wordt de
bodem minder nachtvorstgevoelig. De amandelen worden afgezet
bij verschillende pellerijen in de streek.
erosiebestrijding: de bomen zijn slechte bodembedekkers. Onder
groei wordt in verbanc met de vochtconcurrentie bestreden.'
Het erosiebesvrijdende effect van de teelt' is hierdoor gering,
arbeidsintensiteit: volgens de gehanteerde relatieve schaal:
gemiddeld op de gipsgronden, in de rest van het gebied hoog
(bijlage 5-14).
kapitaal: na planten van de bomen zijn alleen de jaarlijks terug
kerende kosten van belang: bewerkingen, aankoop spuitmateriaal
én kunstmest en eventueel mankracht in de oogstperiode. Deze
kosten bedragen ca. 5345 pts/ha-(bijlage 5.13)•
technologie: hieronder valt alleen snoeien
mechanisatie: tractor, cultivator, kunstmeststrooier, wagen,
inkomen: ca. 2000 -8000 pts/ha/jaar (bijlage 5-13)•

Type 3'- fruitteelt (perziken)
produkt: perzik
teeltmethode: de gewaskalender:
GEWAS/TEELT

JAN

FEB

MAART

APRIL' MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

3.fruitteelt (perzik)
a.werk :
-grondbewerking

..

-bemesten

••

-snoei
-spuiter.

•——
»

-oogster.

I

J

Op een amandelonderstam wordt een perzikvarieteit geent: het grotere
wortelstelsel van de amandelboom levert meer vocht.
In totaal staan 200 bomen/ha; plantverband is 6x7 meter.
(het oogsttijdstip valt samen met de oogstperiode in

geirrigeerde

gebieden, iets wat problemen kan geven met het vinden van arbeidskrachten)
opbrengst: + 1000 kg/ha; prijs in 19Ô0 U3 pts /kS (zi-e bijlage 3.1*0
Het produkt wordt afgezet bij de lokale conservenbedrijfjes.
erosie bestrijding: zie type 2 (amandelteelt)
arbeidsintensiteit:volgens de gehanteerde relatieve schaal.-gemiddeld.
kapitaal:na planten en enten zijn de jaarlijkse terugkerende kosten:
bewerkingen, aankoop kunstmest en 5puitmateriaal en mankracht in de
oogstperiode
technologie: enten en snoeien zijn specifieke werkzaamheden voor het
uitoefenen van de teelt.
benodigde mechanisatie: zie type 2 (amandelteelt)
inkomen: onbekend
Type

graan/braak rotatie

grodukt:graan (tarwe en gerst); begrazingsmogelijkheden voor schapen
(zie type 6).
teeltmethode: de gewaskalender voor de 2-jarige rotatie:
3EWAS/TEELT

•JAN
0

- .graar./lraak (1 ;aar:graan.)
a.werk :
-grcr.iiewer k ir.g (cult i vator)
-bemester.

-spuiten
-cogster.
graan/braak (2K jaar: braak)
a.werk:
-grondbewerking (cultivator)

-zaaien

, FEB

MAAR'I , APRIL

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV
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In het begin van het braakjaar wordt een cultivator bewerking uit
gevoerd om de infiltratie van vocht gedurende het braakjaar te
vergemakkelijken.
De braakperiode wordt soms met een jaar verlengd als in het najaar
door het vochttekort zaaien (en kiemen) niet mogelijk is.
Het doel van het braakjaar is het opbouwen van een vochtvoorraad voor
het volgend groeiseizoen. Dit principe wordt door velen betwijfel
omdat in het braakjaar het vocht toch zou verdampen (CERVE^A.,

1971).
opbrengst :1U00 kg/ha (zie bijlage 3.11)
De prijs is 17 pts/kg (zie bijlage 3.13)
erosiebestrijding: alleen gedurende de periode april-juli(in het
eerste jaar) is de bodembedekking goed. Hierna tot de bewerking in
het braakjaar is de enigste bescherming de stoppel. Na deze
bewerking is de bescherming vrijwel nihil, (alleen wat spontane
vegetatie).
arbeidsintensiteit: deze is volgens de gehanteerde schaal: laag
(bijlage 5-1*0
kapitaal: alleen de jaarlijkse kosten voor de bewerkingen en de
aankoop van kunstmest en spuitmateriaal
benodigde mechanisatie: tractor, cultivator, kunstmeststrooier
en een maaidorser
technologie: geen bijzonderheden
inkomen:15.000 pts/2 jaar/ha.

(Hopmans, 19Ö0)

Type 5: geen teelt, natuurlijke vegetatie
Alleen de volgende sleutelkenmerken zijn van toepassing:
produkt: begrazingsmogelijkheid voor schapen(zie type 6); bodemconservering
erosiebestrijding:als de bodembedekking goed is, is de bodemconserverende werking groot. De begrazing door schapen werkt negatief op de
bodemconserverende werking, als geen overbegrazing optreedt kan aan
beide functies worden voldaan.
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Type 6: schapenteelt
Dit landgebruikstype onderscheidt zich van de overige typen, door
dat de bedrijfsvoering plaats heeft op land dat reeds door een
ander gebruikstype wordt gebruikt.
In feite is dus sprake van meervoudig landgebruik.
Begrazing is mogelijk op:
- de bestaande landgebruikstypen wijnbouw (na de

oogst),

graan/braak(na de oogst en gedurende het braakjaar)en op
de natuurlijke vegetatie (matoral en erial)
- hetnieuw voorgestelde landgebruikstype. zonnebloem/graan/braak::
zowel na de zonnebloemoogst als na de graanoogst en in het
braakjaar.-(voor omschrijving landgebruikstype zie type 10).
Ook het nieuw voorgestelde type lucerne (zie type 9) staat gedeelte
lijk in dienst van de schapenteelt.
De draagkracht voor de schapenteelt wordt nader omschreven in paragraaf
5-3.5 (beschrijving van landeigenschappen en landhoedanigheden)
De sleutelkenmerken:
produkt:schapenvlees en wol
teeltmethode: n.v.t.
opbrengst :niet bekend
erosiebestrijdende_werking:begrazing heeft een erosie bevorderende
werking: de toch al geringe vegetatie wordt aangetast. Ook kunnen
schapenpaadjes een startpunt voor erosie zijn.
arbeidsintensiteit: de hier gehanteerde relatieve schaal is niet re
levant.(Een herder heeft aan een kudde een dagtaak)
kapitaal:de herder betaalt voor de begrazing een vergoeding aan de
"camara agraria". Verder zijn dekosten voor scheren en eventueel kopen
van voer te noemen,
benodigde mechanisatie: n.v.t.
technologie: de benodigde kennis voor veeteelt is erg specifiek,
inkomen: niet bekend (Algemeen bekend is dat het inkomen van de herder
relatief hoog is)
Type 7: fruitteelt (kersen)
Deze vorm van landgebruik wordt voorgesteld vanwege zijn economische
mogelijkheden, (uitbreiding van de fruitteelt volgt o.a. uit de
enquête, zie bijlage 3.11). Een voordeel ten opzichte van de perzik
teelt is de gunstige oogstperiode: geen arbeidsconcurrentie gedurende
de oogstperiode in de geirrigeerde teelt (zie gewaskalender)
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produkt:kersen
teeltmethode: de gewaskalender:
GEWAS/TEELT
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7.fruitteelt (kersen)
a.werk:
"grondbewerking
-bemesten

.
——•„••i

-snoeien
-spuiten

»
—«

-oogsten

.

De plantdichtheid is 200 bomen per"ha. De voorgestelde variëteit
is de Stanley variëteit die ook al elders in het onderzoeksgebied
voorkomt.
De oogst is in juni: in tegenstelling tot de perzikteelt (type 3) valt
de oogst niet samen met de oogst .in de geirrigeerde gebieden,
opbrengst:3800 kg/ha (zie bijlage 3.1U ); Hopmans <| 980 ) noemt 3000 kg/ha.
De prijs is 93( !) pts/kg (zie bijlage 3.1*+; Hopmans (1980) noemt 12 pts/kg.
De produkten worden afgezet bij de lokale conservenfabriekjes en op de
lokale markt.
erosie bestrijdende werking:zie type 2 (amandel)
arbeidsintensiteit :volgens de gehanteerde relatieve schaal: hoog
kapitaal:zie type 3 , wel zullen de kosten voor mankracht gedurende
de oogstperiode hoger liggen (oogst vergt meer arbeid)
benodigde mechanisatie:zie type 2 (amandel)
technologie: snoeien en enten vallen onder de specifieke kennis
inkomen: onbekend

Type 8 : fruitteelt met ondergroei
Deze vorm van landgebruik is ingevoerd als erosie bestrijdend landge
bruikstype. Op dit moment komt dit type niet voor in verband
met vochtconcurrentie ( de reden die door de boeren wordt aangegeven).
In paragraaf 3.^ worden enkele voor ondergroei in aanmerking komende
soorten genoemd. Bovendien levert de ondergroei een snede op, die gebruikt
kan worden als veevoer (schapen).
Voor de omschrijving van de sleutelkenmerken wordt verwezen naar
de betreffende fruitteelt typen (amandel,perzik, kers). Alleen de
volgende sleutelkenmerken veranderen:
produkt:hieraan wordt toegevoegd bodembescherming
erosiebestrijdende_werking: deze is goede door de bodembedekking
teeltmethode: voor de ondergroei zijn twee teeltmethoden te noemen:
-men zaait de hele boomgaard in met een bepaald mengsel van soorten.
Om de x jaren wordt de zode gescheurd.
-men zaait het soortenmengsel in stroken: de tussenliggende, brake
stroken worden door natuurlijke verjonging bedekt. Een voordeel is
de lagere kosten voor het zaaien,
technologie: speciale kennis is vereist voor het toepassen van de
ondergroei (in het gebied is de technologie nóg niet bekend)

-
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kapitaal: de jaarlijks terugkerende kosten zullen iets lager liggen
omdat geen grondbewerking nodig is.

lype

9'

lucerne (alfalfa)

Deze teelt wordt voorgesteld vanwege zijn bodemconserverende kwali
teiten: een meerjarig diepwortelend gewas.(*+-5 jaar)
De teelt heeft dan ook perspectieven op de erosiegevoelige percelen,
economisch

gezien is de concurrerende waarde van de teelt gering.

Lucerne is een N-binder.
produkt:lucerne en bodemconservering
teeltmethode: de gewaskalender :
GEWAS/TEELT
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9.lucerne(jaar i)
a .w*_rk :
-grondbewerk in g
-zaaien
-oogsten
-bemesten
-spuiten
lucerne (2e jaar en verder)
a.werk:
-bemesten
-oogsten

-spuiten
opbrengst: lucerne levert onder deze droge omstandigheden maar een
snede per groeiseizoen. Het bovengrondse gedeelte wordt enkele dagen
voor de bloemzetting geoogst (Arron, 1972).
De opbrengst in de provincie Zaragoza is gemiddeld 10.000 kg/ha; de
prijs is 2 pts/kg(zie bijlage 3.1*0.
Het produkt kan worden gebruikt als bijvoeder voor de schapen. Schapen
(zie type 6) mogen echter maar een bepaalde hoeveelheid lucerne heb
ben ( ç van de totale hoeveelheid voer). Overmaat leidt tot diarree:
het darmkanaal kan niet zoveel eiwitten verwerken.
^odembedekking is gedurende het hele jaar goed,
alleen gedurende het eerste jaar is de bedekking niet optimaal,
arbeidsintensiteit :volgens de gehanteerde relatieve schaal: laag
kapitaal:na de inzaai zijn de hierop volgende U-5 jaar jaarlijks alleen
bewerkingskosten en kosten voor de aankoop van kunstmest te noemen,
benodigde mechanisatie:tractor, maaibalk, cultivator en kunstmeststrooier
technologie :speciale vereiste vakkennis is niet te noemen,
inkomen: niet bekend

DEC
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Type

10:

Zonnebloem in combinatie met

graan/braak

Deze teelt combinatie wordt vanwege economische motieven voorgesteld.
Op dit moment vindt promoting van zonnebloem plaats door de Spaanse
overheid.
In de onderstaande sleutelkenmerken worden alleen de specifieke ken
merken voor zonnebloen opgesomd. Voor de sleutelkenmerken van
graan/braak wordt verwezen naar type U.

produktzonnebloempitten en begrazing door schapen
teeltmethode:de gewaskalender:
GEWAS/TEELT
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10.zonnebloem/graan/braak
(hier alleen zonnebloem,
tarwe/braak zie 4)
a.werk:
-grondbewerking

-

-zaaien

—

-OOgSten
-bemesten

-

-spuiten

——

Droogte bestendige (dwerg)variëteiten stellen niet zulke hoge eisen
aan de vochtvoorziening, ook mede vanwege het diepe wortelstelsel.
Zonnebloem mag maar eens in de b jaar geteeld worden (Arron, 1972).
Zonnebloem wordt daarom voorgesteld als afwisseling voor graan/braak
rotatie. De manier waarop deze nieuwe rotatie wordt uitgevoerd hangt
af van de marktsituatie en het inzicht van de boer.
erosie bestrijding: de bedekking is maar gedurende een klein deel van
het jaar goed.
arbeidsintensiteitjvolgens de gehanteerde relatieve schaal: laag
opbrengst : niet bekend
kapitaal: zie type U (graan/braak)
mechanisatie:zie type k (s**aan/braak)
De oogst kan geschieden met dezelfde maaidorser die ook gebruikt wordt
voor de graanoogst, mits een ander voorzetstuk wordt gebruikt,
technologie: verder geen bijzonderheden
inkomen: onbekend

Type 11: herbebossing met aleppoden (Pinus halepensis)
Bodemconservering is de reden waarom dit type wordt voorgesteld.
De herbebossingscampagne wordt in Spanje geleid door de ICONA. Naast
bodemconservering spelen ook werkgelegenheid en houtproduktie een rol
(zie ook paragraaf 3.^.2).

proâukt:hout en bodemconservering
teeltmethode:

in paragraaf 1.7.*+ worden drie methoden van her-

bebossen genoemd: - de plantgaten methode
- via een plantvoor
- op brede bankterrassen
Een nadeel van deze laatste methode is dat de natuurlijke vegetatie
vernield wordt.
opbrengst: de helft van de houtopbrengst is voor de landeigenaar, de
andere helft is voor ICONA. De vooruitzichten voor een hoge opbrengst
zijn niet reeel. (zie ook 3.M
arbeidsintensiteit: binnen de gehanteerde relatieve schaal: laag
(het aantal uren/ha voor kappen en onderhoud)
erosiebestrijding:door de lage bedekkingsgraad is de bodemconserverende werking in het begin gering (als men een andere plantmethode
toepast en de natuurlijke vegetatie wordt niet vernield, dan geldt
dit niet, zie 1.£.U). Na + 30 jaar zal de opstand pas sluitend zijn:
eerder al zal waarschijnlijk een spontane vegetatie tussen de bomen
een zekere bodembedekking realiseren.
kapitaal:aanlegkosten (door ICONA), hierna alleen kosten met betrek
king tot kap en onderhoud,
mechanisatie:geleverd door ICONA
technologie: n.v.t (wordt geleverd door ICONA)
inkomen: onbekend

-25-

5.3.1 Landgebruiksbehoeften
De landgebruiksbehoeften per landgebruikstype bestaan uit een set van
landhoedanigheden(zie 5.3.3 Beschrijving van de landeigenschappen en
l§D^!22§danigheden) die

productieen de bedrijfsvoering voor het

betreffende landgebruikstype bepalen. Deze behoeften kunnen betrekking
hebben op ecologische aspecten, op de bedrijfsvoering, op bodemconservering en op mogelijkheden voor verbetering.
In het onderstaande zijn de gebruikte landgebruiksbehoeften weergegeven:
a. ecologische landgebruiksbehoeften:
- beschikbaarheid van bodemvocht
- beschikbaarheid van voe'dingselementen
- droge periode voor afrijping en oogsten van het product
- nachtvorst vrije periode ten tijde van de vruchtzetting
b. bedrijfsvoering bepalende landgebruiksbehoeften
- bereikbaarheid gedurende oogst en bewerking
- bewerkbaarheid (zaaibed klaarmaken, cultivatoren etc.)
- begraasbaarheid voor schapen
c. bodemconserverende landgebruiksbehoeften:
- erosie beneden een aanvaardbaar niveau houden (par. 5«2.3)
d. landgebruiksbehoeften betreffende verbetering:
- rendement van meststoffen
In tabel 5.1 is een overzicht gegeven waarin per landgebruikstype
achtereenvolgens een overzicht is gegeven van de werkzaamheden gedurende
het jaar (gewaskalender), de groeistadia van het betreffende product
(als van toepassing) en een overzicht van de landgebruiksbehoeften die
gedurende het jaar problemen kunnen geven.Er wordt dus alleen gesteld
dat er problemen kunnen optreden, over de

mate waarin, deze problemen

kunnen optreden wordt niks gezegd.
De gewaskalenders en de groeistadia zijn voornamelijk opgesteld aan de hand
literatuurgegevens (Hopmans 1980 en Arron,1972).
Enkele opmerkingen bij de verschillende landgebruiksbehoeften,zoals
weergegeven in tabel 5.1 :
1. vocht: dit geeft de landgebruiksbehoefte "beschikbaarheid van
bodemvocht" weer. Problemen ontstaan vooral wanneer intensieve
groeiperioden samenvallen met droge perioden (zie l.H Klimaat).
2. droge periode: dit geeft de landgebruiksbehoefte "droge periode
voor afrijping en oogst van het product" weer. Deze behoefte

van
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kan problemen geven bij de oogst van druiven (als deoogstperiode
te nat is en de druiven niet geoogst worden onstaat een schimmel
op de druiven waardoor het suikergehalte afneemt) en de
afrijpingsperiode/oogst van graan (legering, opbrengstverliezen).
3. nachtvorstvrije periode:geeft de landgebruiksbehoefte "nachtvorstvrije periode ten tijde van de vruchtzetting" weer. Deze behoefte
speelt bij

de fruitteelt een rol, vooral bij amandel vanwege de vroege

bloeiperiode van deze fruitboom.
4. bewerkbaarheid/bereikbaarheid: de weergave van de landgebruiks
behoeften "bereikbaarheid gedurende

oogst en bewerking" en

"bewerkbaarheid". Problemen treden op in verband met vocht: vochtoverschot vormt een probleem voor de bewerking en de bereikbaar
heid (begaanbaarheid wegen, moeilijke bewerking /structuurverlies);
vochttekort vormt een probleem als de tijd voor het klaarmaken
van het zaaibed is aangebroken(b.v voor graan), terwijl de hoeveel
heid bodemvocht te klein is (voor kieming).
De bereikbaarheid speelt een belangrijke rol bij

de

druivenoogst:

men begint de oogst op de percelen die het verst van het dorp
verwijderd zijn, en men eindigt de oogst op de percelen rond het
dorp. Op deze manier wordt de kans kleiner dat door verslechtering
van de bereikbaarheid een oogstderving optreedt, de bereikbaarheid
op grote afstand is namelijk een groter probleem dan op kleine
afstand.
Toch waren de problemen betreffende de bereikbaarheid gedurende
de regenrijke oogstperiode in het najaar van 1982 erg duidelijk:
door de slechte begaanbaarheid

van de wegen stagneerde de oogst.

5. voedingselementen: een weergave van de landgebruiksbehoeften
"beschikbaarheid van voedingselementen" en "rendement meststoffen".
Problemen treden vooral op tijdens de intensieve groeistadia.
6. erosie aanvaardbaar: de weergave van de landgebruiksbehoefte
"erosie beneden een aanvaardbaar niveau houden". Dit kan
problemen opleveren als de bodembedekking niet optimaal is.
Overbegrazing kan hierbij een rol spelen.

Bij het landgebruikstype fruitteelt met ondergroei is erosie als
mogelijk probleem gehandhaafd (zie tabel 5.1); de mate waarin deze
landhoedanigheid problemen kan leveren zal echter minder zwaar
wegen dan bij fruitteelt zonder ondergroei.

Begraasbaarheid (type 6, schapenteelt) kan problemen op
leveren als percelen niet toegankelijk zijn omdat gewassen
anders beschadigd worden.
De schapenteelt zoals die nu plaatsvindt is een rendabele
onderneming die een verantwoord gebruik van het land maakt.
Door de schapenteelt heeft ook veel cultuurland een extra
hoge produktiewaarde. Daarom is in deze landevaluatie de
draagkracht van land voor schapenteelt gewaardeerd.
De moeilijkheid is echter dat deze draagkracht niet als een
landhoedanigheid beschouwd mag worden daar zjj in de eerste
plaats afhankelijk is van het grondgebruik en in veel mindere
mate van de kwaliteit van de grond. Daarom is een waardering
op grond van het landgebruik opgezet. Omdat in de literatuur
geen waarden voor een dergelijke classificatie te vinden
waren is op grond van eigen inzichten de draagkracht uit
gerekend.
Dit gaat als volgt:
- Eerst is een relatieve waarderingsschaal opgezet voor
een aantal landgebruiken. Criteria hierbij zyn de door
een bepaald landgebruik voortgebrachte hoeveelheid
voedsel en de tijd van het jaar waarin dit voedsel be
schikbaar is. Graan/braak is de cultuur die het waarde
volst is voor de schapenteelt. Deze cultuur krijgt der
halve 100 punten/hectare.
De stamden van fruitbomen worden door de geiten (de
"leiders" van de schaapskuddes) kaalgevreten. Daarom
worden de kuddes niet op boomgaarden toegelaten en
krijgen boomgaarden 0 punten per hectare.
Erial en matorral zijn het hele jaar toegankelijk, maar
er is niet altijd evenveel te halen. Erial komt voor op
de "betere" en minder steile gronden en krijgt daarom een
hogere waardering dan matorral, dat nooit klaarblijkelijk
in cultuur is geweest.
De schapen kunnen slechts een korte periode van het jaar
de wijngaarden in, t.w. in het najaar als de druiven ge
oogst zijn. De schapen vreten dan de wijnranken kaal.
Omdat het najaar geen periode is waarin het voedsel
schaars is en omdat de periode waarin de wijnranken kaal
gevreten kunnen worden maar kort is krijgt het landge
bruik "wjjn" een lage waardering van slechts 10 punten
per hectare.

- De waarderingen worden vermenigvuldigd met de respec
tievelijke areaalsgroottes in sleutelgebied C. Het
totale aantal punten van gebied C bedraagt 3107 (zie
tabel 5.0).
- De herder die gebied C "tot zijn beschikking" heeft,
heeft daarnaast een ongeveer evengroot en gelijksoortig
gebied. Zijn kudde telt 200 schapen en 2 geiten. Er kan
gesteld worden dat gebied C in de voedselbehoefte van
100 schapen moet voorzien. Dit, gecombineerd met het
voorgaande betekent dat per schaap 31 pur.ten nodig zijn.
De draagkracht, uitgedrukt in schapen/ha., van een landgebruiksvorra is dus het aantal punten/ha. van die landgebruiksvorm gedeeld door 31 •
Tabel 5.0

gebruik

wijn
amandel
fruit

Draagkracht van landgebruikstypen
voor schapenteelt.

opp. in eg C
( ha )

relatieve
waardering

produkt

aantal
schapen

draagkracht
(schaap per ha)

20.0

10

200

6

0.3

9.3

0

0

0

0
0

5.4

0

0

0

15.1

100

1510

49

6.7

55

369

12

1.8-

matoral*

41.1

25

1028

33

0.8

totaal

97 »6

-

3107

100

graan/braak
erial

ü

3.2

-

voor definitie zie paragraaf 3.4

Het j.s met behulp van deze cijfers mogelijk bij een nieuwe
indeling van het sleutelgebied C uit te rekenen hoeveel
schapen in het gebied kunnen grazen. Het is de vraag of
deze getallen ook voor andere gebieden bruikbaar zijn.
Vanwege de beperkingen van sleutelgebied B worden voor
dit gebied de berekende draagkrachten met 0,7 vermenig
vuldigd.
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GEWAS/TEELT

JAN

FEB

MAART

APRIL

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

1.wijnbouw
a.werk:
-snoeien en takken weghalen
-bemesten
-cultivatoren
-groene snoei
-spuiten
-wieden
-dieven
-oogsten
b.groeistadia:
-bladvorming
-bloei
-vorming druiveïi
c.landgebru ik sbehoeften
-vocht
-droge periode(afrijpen)
-nachtvorst vrije periode

+

-bewerkbaarhied/bereikbaarheid

+
+

-voedingselementen
-erosie aanvaardbaar

+

2.amandelteelt
a. werk:
-snoeien
-cultivatoren
-bemesten
-oogsten
-spuiten
b. groeistadia:
-bloei en vruchtzetting
-vruchtvorming
-bladvorming
c. landgebruiksbehoeften
-vocht
-droge periode
-nachtvorstvrije periode
-bewerkbaarhe id/bere ikbaarhe id
-voedingselementen
-erosie aanvaardbaar

+

+
+

+
+

+

+

3.fruitteelt (perzik)
a.werk:
-grondbewerking
-bemesten
-snoei
-spuiten
-oogsten
b. groeistadia:
-bloei + vruchtzetting
-vruchtvorming
-bladvorming
c.landgebruiksbehoeften
-vocht

+

-droge periode
-nachtvorst vrije periode
-bewerkbaarhe id/bere ikbaarhe id

+

+

NOV

DEC

GEWAS/TEELT

JAN

FEB

MAART

APRIL

-voed ingselement en

MEI

JUN

+

+
+

-erosie aanvaardbaar
«.graan/braak (1

JUL

AUG

SEP

+
+

+
+

jaar:graan)

a.werk:
-grondbewerking (cultivator)
-bemesten
-spuiten
-oogsten
b.groeistadia:

-groei(generatief/vegetatief)
c.landgebruiksbehoeften:
-vocht
-droge periode

+

-nachtvorstvrije periode

+

-bewerkbaarheid/bereikbaarhei
-voedings elementen
-erosie aanvaardbaar

+
+

graan/braak (2e jaar: braak)
a.werk:
-grondbewerking (cultivator)

b.groeistadia:
-kieming
c.landgebruiksbehoeften:
-vocht
-droge periode
-nachtvorst vrije periode
-bewerkbaarheid/bereikbaarheid
-vo edingselement en
-erosie aanvaardbaar

5.geen teelt:natuurlijke vegetatie
c.landfeebruiksbehoeften
-vocht
-droge periode
-nachtvorst vrije periode
-bewerkbaarheid/bereikbaarheid
-voedingselementen
-erosie aanvaardbaar

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

6. schapenteelt
c.landgebruiksbehoeften
-begraasbaarheid
wijn
graan/braak1
erial
zonnebloem
-vocht
-erosie aanvaardbaar
7.fruitteelt (kersen)
a.werk:
-grondbewerking
-bemesten
-snoeien
-spuiten
-oogsten
b.groeistadia: •
-kl

-• ,

,.

...

OKT

NOV

cabel 5. I (zie ook volgende biz)

-CI

A Z/TZZ'JT

J'-'N

..'UL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

(-.-rvcL,-

+

+
+
+

+
.fruitteelt tyy.
I zi-- perzik,ker

+

+

+
+

de i TondTpewerl ing fait -reg.
end-i)

+

+

Maa. en I ^beurcf. in |uni/jjuli,

de 1 eweribaart eid/Uerei cbaai heid kan c.an pi obleii'
len o• sieveren

.lucerne(jaar I)
:.I

wi.r k "
-grondbewerk ir:g
-zaaien
-oogsten
-bemesten
-spuiten
b.groeistadia:
-kieming
-groei
-hergroei

c.landgebruiksbehoeften:
-vocht
-droge periode
-nachtvorstvrije periode
-bewerkbaarheid/bereikbaarheid
-voedingselerrtenten
-erosie aanvaardbaar

-f*
+

+

+

+

+

+

+

+

lucerne (2e jaar en verder)
a.werk:
-bemesten
-oogsten
b.groeistadia:
-groei
-hergroei
c.landgebruiksbehoeften:

-vocht

+

-droge periode
-nachtvorst vrije periode
-bewerkbaarheid/bereikbaarheid
-voedingselementen
-erosie aanvaardbaar

10.zonnebloem/graan/braak
(hier alleen zonnebloem,
tarwe/braak zie 4)
«a.werk:
-grondbewerking
-zaaien
-oogsten
-bemesten
-spuiten
b.groeistadia:
-kieming

+

+

+

' '/• wc I ;•

i.

: O'.T. )

- r r o•• :
..l

Ir

.• t

:

+

-Yoc:.t

+

+

+

+
+

-iroçe
-r.acï.t vert vr i ]•> > •:' b
-!.ewt:-rkt .urii" i

+

b- L ia: h^ i i

+

-voe i iliT,; • r b.M::":.T. - ;;
-erc ie

aanvaard! aar 1

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

-f

+

+

+

+

+

+

i 1 . ileppc der:
c.landgebruikubenoeft"n:
-vocht
-droge periode
-nachtvorstvrije periode
-bewerkbaarhe id/bereikbaarheid
-voedingselement on
-erosie aanvaardbaar

+

-f-

+

+

+

+

+

+

+

tabel 5.1. Een overzicht, per landgebruikstype, van de werkzaamheden
gedurende het jaar(gewaskalender), de groeistadia van het
betreffende product en een overzicht van de landgebruiks
behoeften.
(+ betekent kan problemen opleveren)

Amandelteelt op gipsgronden

-33 -

In tabel 5.X. zijn de landgebruiksbehoeften per landgebruikstype samengevat.
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X

X

X

ret vri j e per iode

X

X

X

X

X

X

c

fÜ
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X

aleppo den
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ondergroei

(kers)

fruitteelt m

schapenteelt

fruitteelt
X

fc fO
0> re
0 É2 <5
0) g
c f3

X

X

X

X

X

X

v: e;; : r.gseierrienten

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

:e^r^a^bderheid

X

X

: wri^i a^rhe id/bereikbaarhei

aanvaardbaar

vegetatie

e

natuurli jke

•H.1

(perzik)

-cai

graan/braak

3

fruitteelt

AMDGEER'ÜÏKSTYPEN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

f.ar.er.vatt ing van de diverse landgebruiksbehoeften voor de verschillende
lar.Cgebruikstypen.

Kerk van Munébrega met op de achtergrond bebossing op de steile conglomeraatrug
d.m.v. terrassen

b-3.3

Beschrijving van de 1andeigenschappen en de landnoedanigheden

Voor de landevaluatie wordt het land ingedeeld in landkarteringseenheden, die worden beschreven door raiddel van landeige..schappen. Voorbeelden hiervan zijn textuur en helling. We
kunnen ook eigenschap pen onderscheiden die direct bij de be
hoefte van het

0ebruik

aansluiten, de zgn. landhoedanigheden

(BEnNEMA, .1.980).
Heironder zullen de voornaamste landhoedanigheden, die relevant
zijn voor het gebied en voor het (potentiële) gebruik ervan
worden behandeld. Deze landhoedanigheden zijn te onderscheiden
in twee groepen:
a. landhoedanigheden die constant zijn in het hele gebied,
zoals het klimaat;
b. landhoedanighcden die variabel zijn in het gebied. Hier
van hebben we beschouwd:
- beschikbare hoeveelheid vocht
- bodemvruchtbaarheid
- erosiegevoeligheid
- berkbaarheid
- nachtvorstgevoeligheid
- bereikbaarheid
- kieming

ad a. Binnen de eerste groep vallen:
- Klimaat. Het klimaat is beschreven in paragraaf 1.3«
Van de ingestraalde hoeveelheid licht kan gezegd worden
dat deze niet snel beperkend zal z'jn voor de planten
groei. Het temperatuurregime is niet erg gunstig: in
de zomer lopen de temperaturen hoog op, terwijl in
net voorjaar dikwijls schade veroorzaakt wordt door
nachtvorst. De nachtvorstgevoeligheid van de verschil
lende gronden is beschreven onder b. Verdere klimato
logische rampen die optreden zijn ha6el en overvloedige
regenval (erosie).
- Plagen en ziekten. Deze komen in het hele gebiei v...or,
maar niet in die mate dat de landbouw er ernstig door
beprkt wordt. Er wordt met name in de (geïrrigeerde)
fruitteelt veel aan gewasbescherming gedaan.
- Beschikbaarheid van zuurstof. Wateroverlast is, door
de hoge liCiging van het gebied, zelden de oorzaak van
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zuurstofgebrek. Wel kan de beschikbaarheid van zuur
stof door korstvorming in het gedrang komen. Omdat
over de korstvorming geen nadere gegevens bekend waren
is hiervoor verder geen onderscheid over het gebied
gemaakt. Korstvorming is zowel bij gipsgronden als bij
de kalkrijke gronden een veel voorkomend verschijnsel,
ad b. Landhoedanigheden die per landeenheid verschillen
Deze landhoedanigheden worden door êên of meerdere landeigenschappen bepaald. Een overzicht hiervan wordt gegeven in
tabel 5.3.
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X
0
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(x) (x)

X

X

(x)

(x)

X

X

X

afstand tot verharde
weg
vegetatie

stenigheid
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lengte en gradient
bovenliggende helling

(x)

topografische
ligging
kleur bovengrond

*
w

"0

hellinglangte

helling

o
»
structuurstabiliteit

z

Ui

(x)

vruchtbaarh.-natuurl.

erosiegevoeligheid

CEC

O
X

M

X

m

gipsgehalte

x

w

x

kalkgehalte

ss

x

t-1
>
z
t,
beschikbair vocht

infiltratie
snelheid
verweerbare
mineralen

bewortelbare
diepte
textuur

Landhoedanigheden met de
beschrijvende landeigenschappen

pF-verloop

Tabel 5-3

X

X
X

(x)

x

nachtvorstgevoeligh.

x
X

x

bereikbaarheid

X

begraasbaarhf-id

X

x

= landeigenschap bepaald mede de landhoedanigheid

(x).landeigenschap heeft invloed op de landhoedanigheid,
maar hiermee is geen rekening gehouden in de eva uatie.

- Beschikbare hoeveelheid vocht.
Vocht is êén van de belangrijkste voorwaarden voor planten
groei.
Uit de klimatologische gegevens blijkt dat er in het proef
gebied gemiddeld ongeveer ifOO mm. regen per jaar valt, en
dat de potentiële verdamping ongeveer 1000 mm. per jaar ..
bedraagt.(zie par. 1.1+) • Het vochttekort is dus gemiddeld
600 mm. per^jaar. Het is van belang dat de bodem een groot
gedeelte van het regenwater kan opslaan, waardoor in de zomer
een vochtreserve voor de planten aanwezig is.
De hoeveelheid vocht die er in de bodem wordt opgeslagen
hangt van twee factoren af:
- de hoeveelheid water die in de bodem infiltreert.
Deze hoeveelheid is afhankelijk van de hoeveelheid
regen, de regenintensiteiten, de infiltratiesnelheid,
de infiltratiecapaciteit, het hellingpercentage en de
positie op de helling.
- de hoeveelheid water die door de bodem wordt vast
gehouden en die beschikbaar is voor de planten.
Op basis van de beschikbare gegevens Kon met de eerste factor
geen rekening worden gehouden en is in de landevaluatie alleen
met de tweede facfor verder gewerkt.
Er zijn hier twee methoden gehanteerd om de hoeveelheid water
die do^r de

örond

kan worden vastgehouden en die voor de planten

beschikbaar is, vast te stellen:
- De eerste en meest gangbare methode om deze hoeveel
heid te bepalen is het bepalen van het volumepercen
tage vocht van de bodem bij veldcapaciteit (pF 2) en
het volumepercentage vocht bij het verwelkingspunt
(pF i+,2). Het verschil tussen deze waarden is het
voor de planten beschikbare percentage. Eén volume
procent is 1 mm. water per 10 cm., zodat het volume
percentage vermenigvuldigd met de worteldiepte (in
tientallen centimeters) de voor de plant beschikbare
hoeveelheid water (in mm.) geeft.
Voor deze methode moeten op een groot aantal plaatsen
monsters gestoken worden. Vanwege het beperkte aantal
beschikbare pF-ringen is slechts van drie

profielen
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het pF-verloop bepaald. Telkens is het pF-verloop op
verschillende dieptes en in duplo bepaald. De pFcurves zijn bijgevoegd als bijlage 5.10. De curves zijn
bepaald aan de hand van gestoorde monsters.
- De tweede methode die is toegepast is het schatten
van de beschikbare hoeveelheid vocht aan de hand van
de (geschatte) textuur.' Leem heeft het grootste
volumepercentage beschikbaar vocht, klei een kleiner
en zand het kleinste; respectievelijk ongeveer 26,
20 en 12 (Cursus Bodemkunde, 1976). Bij deze methode
is tevens de stenigheid in ogenschouw genomen (waar
stenen zitten kan immers &een water zitten), en is
rekening gehouden met de positie van de landeenheden
in het landschap.
- Een derde methode die toegepast zou kunnen worden is
het op gravimetrische wijze bepalen van het vochtge
halte op verschillende tijdstippen in het seizoen.
De duur waarin voor deze landevaluatie veldwerk ge
daan werd liet het toepassen van deze methode niet toe,
wel is van een groot aantal profielen op gravimetrische
wijze het actuele vocntgehalte bepaald. De resultaten
van deze bepalingen zijn te vinden in bijlage 5.11.
Uiteraard is het bij alle van de genoemde methoden van belang
de bewortelbare diepte van het profiel te weten. Om de bewortelbare diepte vast te stellen is op een aantal plaatsen,
in verschillende bodems, een kuil gegraven. Hier is een
schatting gemaakt van de effectieve worteldiepte. Een ver
gelijking tussen de verschillende profielen wordt bemoeilijkt
»
doordat niet overal eenzelfde vegetatie aanwezig was.
Vanwege de hoge ligging van het gebied en de afwezigheid van
ondoorlatende lagen in de ondergrond worden de profielen als
hangwaterprofielen beschouwd; met nalevering uit het grond
water (noch uit de see! (BONNIN, 1982)) wordt dus geen
rekening gehouden.
De aanwezigheid van gipsgronden in het gebied geeft ten aan
zien van de derde genoemde methode complicaties; gips
(CaS0^.2H2Ö) heeft de eigenschap bij 38°C te dehydrateren
(VAN ALPHEN en DE LOS RIOS ROMERO, 1971). Wordt de grond op
de traditionele manier in een droogstoof bij 105°C gedroogd,
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dan wordt de voor de planten beschikbare hoeveelheid water
derhalve overschat. Gronden die gips bevatten zijn daarom
gedurende

2.l\

uren bij 30°C gedroogd.

Over kalkrijke gronden kan nog het volgende gezegd worden:
Een hoog kalkpercentage leidt met name tot een hogere waterdoorlatendheid doordat de grond door de kalk een andere
structuur heeft. Het hoge kalkgehalte heeft 'geen grote in
vloed op het pF-verloop. Wel wordt de correlatie tussen het
kleipercentage en het vochtpercentage bij pF i+,2 kleiner dan
die meestal is. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat
enerz'jds een deel van de kleifractie CaCO^ is, en anderzijds
doordat de kalk huidjes rond de mineralen zal vormen, waar
door deze minder in staat zijn het vocht vast te houden (FAO,

1973).
Kwalitatief kan verder nog gezegd worden dat bleek dat de
wortels van amandelbomen in staat zijn door de petrocalcic
horizon van de P-bodems heen te dringen. De wortels volgen
waarschijnlijk breuken in de petrocalcic horizon.
In de gipsgronden, althans in de dikbandige series hiervan,
volgen de wortels eveneens de breuken. In fijngelaagde gipsseries (afwisselend leem en gips) zijn de gipslagen te
plastisch om te breken. Beworteling op deze series is der
halve veel moeilijker (zie par.
Een overzicht van de beschikbare hoeveelheid vocht per
bodemtype is weergegeven in tabel 5.A-.
- Bodemvruchtbaarheid
In het algemeen worden bij deze landhoedanigheid twee aspecten
onderscheiden:
- de natuurlijke vruchtbaarheid van de grond
- de reactie van de grond op (kunst)mest.
Deze indeling wordt hier aangehouden. Helaas kunnen geen
kwantitatieve voorspellingen gedaan worden: een schatting van
de opbrengsten van de verschillende gewassen op de verschil
lende gronden, met en zonder bemesting is niet mogelijk
Eerst wordt ingegaan op de landeigenschap CEC, daarna wordt
per element het belang van dat element voor de plant aan
gegeven en het natuurlijke voorkomen van dat element, ver
volgens de mogelijkheden tot bemesting of tot verbeteringen
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Bodemtype

Beschikbare hoeveelheid vocht in verschillende
bodemtypes.
*vocht pF4.2-2

worteldiepte beschikbaar vocht/klasse
(effectief) e m
(mm)

VVV

15*

50

45

IV

VY;

55**

60

200

II

12*

40

50

IV

22*

60

150

II

H

10*

50

50

IV

P

15*

50

75

III

P'

15*

60

90

III

2

20*

70

140

II

S'

20*

80

160

I

C

10*

50

90

III

C'

18*

50

90

III

K

10*

50

50

IV

K'

15*

40

60

III

L

22**

100

220

I

B

20**

80

160

I

xi

•

»**

»»

J

gemeten waarde (zie tekst)

*»

deze Y' zijn een vochtklasse lager gezet, omdat ce onwaar
schijnlijk hoog uitkwamen. Waarschijnlijk komt het hoge »ochtpercentage door de lage temperatuur waarbij het gipsmonstera ia

•« «

gedroogd.
geschatte waarde

Klassenindelingi
klasse
I
II
III
IV

beschikbaar vocht
5*150 om
100 - 150 mm
50 - 100 mm
50 mm

ruim vochtvasthoudend
redelijk vochtraathoudend
beperkt vochtvasthoudend
zeer beperkt rochtvaathoudend

en tot slot een waardering per bodemtype.
CEC (Cation Exchange Capacity). Deze landeigenschap wordt als
eerste behandeld omdat deze bodemeigenschap veel invloed heeft
op de beschikbaarheid voor de plant. Dit komt omdat de vaste
delen van de grond aan hun ' oppervlak negatief geladen zijn.
Om de electronenneutraliteit te handhaven zijn in de buurt van
het oppervlak meer kationen dan anionen aanwezig. Kationen
die dicht bij het oppervlak zijn "gebonden" kunnen uitgewisseld
worden tegen andere kationen. De hoeveelheid kationen die zo
uitwisselbaar zijn noemt men de CEC. De CEC wordt uitgedrukt
in meq/100 gr. Als de CEC groter is dan + 1 meq/10C gr., dan
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is de hoeveelheid kationen die gebonden is groter dan de
hoeveelheid ia oplossing. De CEC buffert zo de bodemoplosI

sing. Planten kunnen dus via de'.bodemoplossing kationen

j

opnemen van het adsorptiecomplex (BOLT en BRUGGENWERT,

j

1978).
Indien een grond bemest wordt, zullen veel van de kationen
uit de meststof aan het complex geadsorbeerd worden, indien
de grond een hoge CEC heeft. In kalkgronden en in gipsgronden
is de CEC slechts van beperkte betekenis omdat het complex
door een overmaat aan Ca

geheel door dit element bezet zal

zijn. Andere ionen, zoals K+ en NH* worden dan niet meer geadsorbeerd. Met dit effect wordt bij de beoordeling van het
kalk- en gipsgehalte rekening gehouden.
Kleimineralen en organische stof leveren in het algemeen de
„ grootste bijdrage aan de CEC van de bodem. Daar alle gronden
in het gebied een laag organische-stofgehalte hebben, wordt
de CEC hier bepaald door de hoeveelheid en de aard van de
kleimineralen.
Bijna alle gronden hebben een vrij lage CEC. Er is echter wel
een onderscheid gemaakt: gronden met ëen CEC die niet of
weinig beperkend is (O in de tabel) en gronden waarin de
CEC laag is (1). Als grens tussen deze twee klassen is, in
navolging van Hopmans, 7 meq/100 gr. genomen (HOPMANS, 1980).
Stikstof. Stikstof is kwantitatief het belangrijkste voedings
element voor de plant. De plant gebruikt de stikstof voor
namelijk voor de eiwitsynthese, in de bladeren is chlorofyl
de belangrijkste stikstofhoudende component. Stikstof stimu
leert de vegetatieve ontwikkeling van het gewas sterk: veel
en grote bladeren, sterke uitstoeling en ved zijtakken. Bij
tekort aan stikstof kunnen geen eiwitten en chlorofyl gevormd
worden; koolhydraten hopen zich dan op. De bladeren worden
lichtgroen tot geel, eerst de oudere bladeren, later de jong
ere. Teveel stikstof kan ook negatief zijn: er ontstaan slappe
planten, granen legeren en bladgewassen hebben een. te hoog
nitraatgehalte. Vlinderbloemigen, zoals lucerne, kunnen zelf,
door middel van wortelknolletjes stikstof uit de lucht
binden.
Stikstof komt in het algemeen als NOl in de bodemoplossing
•f

?

voor. Het kan ook als NH^ (uit NHi;-meststof ) worden opgeno-

- 'ti

men. Dit hteft een verzurend effect; de plant scheidt dan
H+ uit. Aanvulling van stikstof in de bodemoplosting kan
geschieden via mineralisatie en rechtstretks via neerslag.
De stikstof in de bodem wordt gemakkelijk uitgespoeld.
Een belangrijk deel van de stikstof komt ook voor in de vorui
van organisch ^ebonden stikstof. Ofschoon door temperatuursverhoging de vegetatie gestimuleerd wordt, daalt het or0anische-stofgehalte met de temperatuur. De oorzaak hiervan is
dat de mineralisatie me r toeneemt met de temperatuur dan
de organische-stofproduktie, zodat het evenwichtsniveau lager
komt te liggen. De lage .r^,anische-stof gehalten van de gron
den in het proefgebiec. weerspiegelen dit (zie bijlage 5-12).
(JANSSEN, 1976)
Een hoge pH van de grond heeft b'j gebruik van NH*-meststof
+

^

het nade 1 dat de NH^ in de grond door bacteriën wordt om
gezet in NH^ , wat vervluchtigt. Wanneer de NH^-meststof
ondergew.rkt wordt, is de diffusie van NH^ moeiljker, zodat
de meststof een hoger rendement heeft. Met dit effect wordt
rekening gehouden met de beoordeling van het CaCO^-gehalte
van de grond. Aangezien er verder gee.* beperkingen zj. voor
het toepassen van stikstofmeststoffen, zijn de

Oronden

hier

voor niet beoordeeld.
Fosfaat. De plant heeft fosfaat nodig voor het vormen van
nucleïnezuren als ADP en ATP, en voor verschillende eiwit een
(enzymen).
Fosfaat bevo.dert de uitstoeling van granen, het verhogt het
aantal sorrels per aar en het korrelgewicht. Gebrekssymp
tomen van fosfaat zjn: ee.i donkere blauw-groene kleur van de
plant als gevolg van anthocyaan-ophoping. In fosfaatarme
gronden vergroot een matige fosfaatgift het wortelstelsel.
Hierdoor is de plant beter in staat perioden van droogte te
overbrug0en en kan zij meer andere voedingselementen
opnemen.
Bij een hoge pH verloopt de fosfaatop.iame door de plant veel
langzamer dan bij lage pH. Naast het feit dat de fosfaat
concentraties bij pH 6&7 lager z;jn dan bij pH 5à6 , zijn voor
de geringe fosfaatopname andere oorzaken aan te wijzen. Bij
hoge pH overheersen de HPO~~-ionen en deze worden niet of
veel moeilijker opgenomen dan de H_PO~-ionen (JANSSEN, 1976).
c.

Ur

Fosfaat die toegediend wordt, wordt spoedig omgezet in moeilijk
oplosbare vormen als hydroxylapatiet ( Ca1Q(PO^)^(OH)2 ). Experi
menten hebben aangetoond dat fosfaat daarom in tenminste voor 60"fo
in water oplosbare vorm moeten worden toegediend.Dit zijn met name
monofosfaten ( gewone of superfosfaten ). Ook ammoniumfosfaat
( (NH ) PO

) is effectief. Het is mogelijk

door middel van

grote giften gedurende een aantal jaren de fosfaat-toestand van de grond
op een hoger niveau te brengen. Nadelen hiervan zijn: het is kapitaal
intensief en doordat fosfaat met ijzer en zink neerslaat kan aan deze
elementen gebrek ontstaan. Indien er sprake is van erosie, spoelt de fos
faat weg. Leze fosfaat is bovendien schadelijk voer het milieu (FAO,1973)
Het fosfaatgehalte in de bodem is op twee manieren bepaald. Ptot weerspie
geit het totaal fosfaatgehalte, terwijl Pal het gehalte aan voor planten
beschikbaar fosfaat is. (zie bijlage 5.12)
De gevonden fosfaatwaarden weerspiegelen vooral het gebruik: de waarden
zijn met name bepaald door de bemesting van de gronden. Waardering op
grond van deze cijfers is daarom niet mogelijk. Daarom is de fosfaattoe
stand gewaardeerd met behulp van de hoeveelheid CaCO^ in de bodem.

Kalium
Kalium wordt vooral aangetroffen in jonge weefsels en in transport
organen. Kalium verhoogt de osmotische waarde van het celvocht
en daarmee van de turgor en geeft daardoor de plant een steviger
voorkomen. Gebrekssymptomen zijn een gele tot geelbruine verkleu
ring van bladranden bij dicotylen (bladrandjesziekte) of van de
bladtop bij monocotylen. De steunweefseis ontwikkelen zich ook
onvoldoende! korte gedrongen stengels bij granen.
kan kalium door concurrentie met Ca

Bij een hoge pH

moeilijk worden opgenomen.

Dit aspect wordt gewaardeerd bij het kalkgehalte.
Kalium is van nature in gronden aanwezig, in de vorm van mineralen
als veldspaten, glimmers en kïeimineralen (als illieten en vermiculiet). Bij verwering van deze mineralen komt kalium vrij. Het
gehalte van K+ in de grond zal dus afhangen van de hoeveelheid
verweerbare mineralen in de grond.
Wanneer kalium toegediend wordt aan de grond zal de mate waarin
kalium door de grond gebonden wordt, afhangen van de CEC van die
grond, en van de concurrentie van andere ionen aan het complex.
Dit aspect is by de CEC behandeld.

We hebben de gronden derhalve alleen voor natuurlijk beschikbaar
kalium gewaardeerd
Dit hangt ai', zoasi nierDoven verneld, van ae noeveexnexa verweerbare
mineralen. Hiervan zijn echter in het proefgebied geen gegevens bekend.
Daarom is op grond van de analyses het kaliumgehalte gewaardeerd,
tit heeft wel het gevaar dat de gehaltes door bemesting zijn versluierd.
Keer dar. 10 mg K /"lOOgr. grond is als goeé (O) gesteld, minder dan deze
waarde kan beperkend zijn indien er niet bemest wordt (1).
Alleen in de Y-grond is van deze indeling afgeweken, omdat de hoeveelheid
kalium die door verwering vrijkomt moeilijk vast gehouden wordt, door het
ontbreken van een effectief

adsorptèecomplex. Deze grond heeft daardoor

een waardering (1) gekregen.
Van de L- en B- grond hebben we geen analyses. Deze gronden zijn gelijk
gesteld aan de Z-grond. (waardering 0 )

Microelementen

Een aantal microelementen ( met name zink, ijzer, mangaan en
koper) zijn bij hoge pH minder goed beschikbaar. (FAO,1975)
Door een te hoog kalkgehalte kan er chlorose optreden door
dat de plant te weinig ijzer op kan nemen.( lime induced chloro
sis) Bicarbonaationen stimuleren en erzijds de opname van ijzer,
maar verhinderen anderzijds het transport van ijzer in de plant.
Vooral fruitbomen zijn hier gevoelig voor.( Janssen, 1976)

Fruitbomen worden daarom vaak met een ijzer/zink oplossing
bespoten. Deze bladbemesting is voordelig omdat er zo veel
minder meststof per hectare nodig is. ( FAO,1973)
Deze wijze van bemesting wordt inderdaad veel in het proefgebied
toegepast, (zie enquête, bijlage 3.12).

Kalk (CaCO,)
Calcium wordt door de plant op enomen als Ca^+ en het kan anta
gonistisch werken voor de opname van kalium en magnesium. De plant
heeft Ca

vooral nodig voor het opbouwen van celwanden en membranen.

Voor de7e behoefte hebben alle gronden voldoende kalk. Ee meeste gronden

bevatten echter veel meer kalk. De meeste nadelen hiervan zijn al genoemds
het bemoeilijkt de opname van kalium en magnesium door antagonistische

,.

2+

werking. Ca

slaat met P0^

neer tot apatiet, wat het rendement van

fosfaatmeststoffen sterk vermindert. Door het pH effect van de kalk

vordt de opname van ijzer en zink bemoeilijkt, terwijl het rendement
van ï.H .meststof vermindert door ammonificatie. Bovendien verdringt Ca
4
alle andere kationen van het complex, wat de bes "hikbaarheid van die
kationen bemoeilijkt. Sommige gewasren zijn voor ceze effecten milder
gevoelig, zoals graan en zonnebloem, andere gewassen zijn er gevoeliger
voor, zoals fruitbomen. (i-AC, 1976fc)
Len maat voor het nadelig effect van CaC07

is het gehalte

hiervan in de grond, ten betere maat is echter het gehalte aan 'active
lime', dit is de fractie kalk kleiner dan 2^um. Mt omdat deze fractie
van de kalk

makkelijk in oplosring gaat, en dus 'actiever' is dan

grote brokken kalk. leze fractie is helaan niet bepaald zodat we onze
waardering op totaal kilkg^haltes moeten baptren. Onderstaande indeling
is o.a. gelaseerd op FAO, 1976b:
mate van beperking

% CaC02

„-O.'niet beperkend

0-15

1 weinig beperkend

15-70

2 emotiv beperkend

70-50

5 zeer beperkend

> 5C

Gips (CaaO^. 2H:0)
Gips is oplosbaarder dan kalk. De Ca^+ionen hebben dezelfde

effecten als

hierboven beschreven: antagonisme en verdringing van andere ior.en aan
het complex. Ie plant heeft een bepaalde hoeveelheid L'C^ nodiç, eer. teveel
kan toxisch zijn.(Janssen, 1976) Het is de vraag of toxische concentrâties
in het proefgebied voorkomen.
Gips mist het pH effect Vr-.n de kalk, omdat de sulfaat ionen veel zwakkere
basen zijn dan carbonaationen.
Omdat gips oplosbaarder is nan kalk, maar minder nadelig is dan kalk, hebben
we gekozen (evenals FAC, 1976tj) voor een zelfde klasse-indeling als bij kalk:
mate van beperking
0 niet beperkend

% CaSO^
0-15

1 weinig beperkend

15-30

2 ernstig beperxend

^0-50

3 zeer beperkend

50

Conclusie
Er zijn nu vier landeigenschappen gevaardeerd: CEC, kaliumbeschikba^rheid,
kalkgehalte en gipsgehalte.
Le CLC, kalkgehalte er. gipsgehalte worden saxengevat tot de mogelijkheden
tot verbetering v-^n de bodemvruchtbaarheid. lit omdat de CLC bepaald
hoeveel meststof er vastgehouden wordt, te vijl het kalk- en gipsgehalte
sterke invloed hebben op de effectiviteit van de toegediende meststof.
Het kalkgehalte, het gipsgehalte er de hoeveelheid beschikbare kaliuir,
worden samengevat tot de landhoecanigheid natuurlijke vruchtbaarheid.
Dit omdat de hoeveelheid natuurlijk beschikbaar kalium belangrijk is,
indien er niet berc-st wordt, en omdat het kalk- en gipsgehalte de
natuurlijke beschikbaarheid van de overige nutriënten sterk bepalen.
Ter bed er.type is de som bepaald vin ne waarderingen voor de lande ige-rschaf-pen die een landhoedanigheid bepalen, leze som wordt ingedeeld
in een klasse. Ir zijn drie klassen gemaakt:

niet beperkend,

u

X

0

Y

•H

klasse nat,
vruchtbaarheid

£i

som nat.
vrucht baarheid

E
C
•c
O

Ka j k

>)

klasse
verbetering

•»-.ardering per
iindCiVflïL k,.r

O.

som verbetering

weinig beperkend, en ernstig beperkend.
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C

i

0

i

z

c

0

0

0

0
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0
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0
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0
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san verbetering = waardering CEC + kalk + gips
som nat. vr cht baarheid = waardering kalk + gips + kalium
klasse-indeling:

I = niet beperkend
II = weinig beperkend
III «- ernstig beperkend

Tabel 5. .S waardering gron en voor verschillende factoren bodemviuchtbaarheid.
* geschatte waarden; geen gegevens aanwezig

3) Erosiegevoeligheid
De landeigenschap erosiegeroeligheid wordt binnen de landevaluatieprocedure geschat door een potent Lële-erosiekartering uit te voeren. De
belangrijkste landeigenschappen voor het bepalen van ie erosiegevoelig
heid worden van een "rating" voorzien; elke specifieke combinatie van
lande igenschappen, uitgedrukt als soa van de respectievel i jke 'rat tigs
deelt een landeenheid in in een erosiegevoeligheidsidasse. Uitei-iaeiij
ontstaat 7o p ,?n erosiegevoeligheidsklassekaart, of erosiegevarenkaart,
welke dient ter bepaling van de landgeschiktheid van landeenheien voor
bepaalde vormen van landgebruik.
Aangezien een potent iële-erosiekartering in z'n geheel achter het bure
wordt -uitgevoerd, is het noodzakelijk het eindresultaat in net veld te
controleren. Daartoe kan een actueLe-erosiekartering van nut zijn. Eve
t'ieel kan dan na veldcontroie de "ratings'' van de onderscheiden lanieigenschappen worden aangepast, als blijkt dat de potentiële-erosiekir
tering niet overeenstemt met de realiteit.
In hoofdstuk 4. is d e door ons uitgevoerde actïele-erosiekartering b e scn^even; ie erosieve rscni jnseLenklassenkaarten die daarvan een .-esultaat zijn vindt men in de bijlagen -4-^ en 4 «4» Nadat volgens d e H i e r 
boven oeschreven procédure een potentiëie-erosiekartering voor de sleu
teigebieden -E en -C jas uitgevoerd, bleek in het geval van sleutelgebied -B de erosiegevarenkaart slecht overeen te stemmen met ae erosieverschijnselenklassènkaart. In het geval van sleutelaebied -G bleek de
potentiële—erosiekartering wèl een goede afspiegeling van de realiteit
op te leveren (vergelijk ae bijlagen -4.4 en

-3.3).

Ten aanzien van het bepalen van de erosiegevoeligheid verschillen de
sleuteIgebieden -B en -C wezenlijk van elkaar.

- V -Het bleok ons dat het, bij gebrek aan meer specifieke
informatie, niet mogelijk was om volgens de hierboven beschreven proce
dure een erosiegevarenkaart voor sleutelgebie1 -B op te stellen. Daarom
is de erosiegevoeligheid van bodemtypen in sleutelgebied -B op een an
dere wijze bepaald.
P o_te n_t_ië l_e^e r_o_3ie_K.a,r_t_e_r ing_van_ s l_e>a t e_l£e bi e d_- C:
De belangrijkste landeigenschappen voor het bepalen van de erosiegevoeligheid zijn:
a. structuurstabiliteit bovengrond.
b. hellinggradiënt landoppervlax:.
c. nellinggradiënt en helLinglengte van heilingopwaarts gelegen
bodemtypen, in verband met oppervlakKig toestromend water.
ad a. Voor de structuurstabiliteit van de bovengrond is een ''rating'' opgesteld
aan de hand van resultaten van onderzoek; dat in het verleden verricnt
is in het ESPZ (HOPMANS,J.,1980,' N0IRET,P.,1930, DIEST, tf.van, e.a., 1 931
en PAQIE,H.&VrtlN'S,P. , 1?81 ). Bijlage ~5«9 geeft een overzicht van ieze
onderzoeksresultaten; de door ons opgestelde ''ratings" voor de strac
tuurstabiliteit van de bovengrond staan vermeld in tabel -5. -b
ad b. De hellinggradiënt van een landoppervlak is uit de heilingiclassenkaart
(bijlage -3.5) af te leiden. De bijdrage van de hellinggradiënt aan
de erosiegevoeligheid wordt door de volgende "'ratings" getcenmertct:

hellingspercenta^e
11
,1
h

0-6
6-13
13-25
25-55
55

= rating 1
=

=
=
= .

11
„
„
„

2
3

k
5

(voor vertaling van cïe "ratings" in termen
van de raate waarin sen landeigenschap bij
draagt aan de erosiegevoeligheid, wordt
verwezen "aar tabel 5.6)
In tabel 5.6 zijn de hoofdbcderctypen op oasis van de invloed van hel
lingopwaarts geleden bodemtypen en op basis van de invloed van de hel
ling gradiënt van het landoppervlak nader onderverdeeld. De "ratings"
voor de hellinggradiënt van het landoppervlak zyn in tabel 5.6 aldus
per landeenheid vermeld.
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ad c. Oppervlakkig toestromend water vanuit hellingopwaarts gelegen bodemeenheden beïnvloedt de erosie in lager gelegen bodemeenheden. In para
graaf 4.3 is deze problematiek met behulp van een fysiognomisch erosie
model beschreven, üe bijdrage van hellingopwaarts gelegen bodemeenheden
aan de erosiegevoeligheid van lager gelegen bodemeenheden is geschat
aan de hand van helLinglengte en hellinggradiënt. Aan landeenheaen is
daarbij een "rating" toegekend die de bijdrage van hellingopwaarts ge
legen percelen aan de erosiegevoeligheid kenmerkt. In tabel -j. tzijn

deze ratings per landeenheid vermeld. Merk. op dat de grootte van de
ratings die toegekend zijn ten aanzien van de bijdrage van nellingopwaarts gelegen bodemeenheden een factor-drie verschillen met die welke
ten aanzien van de overige landeigenschappen zijn vastgesteld. Zoals
ook blijkt uit het Ln paragraaf 4«3 beschreven erosiemodel, is de fysiografische positie van een landeenheid in sterke mate bepalend voor de
aard en intensiteit van de m die landeenheid optredende erosie.

tabel -5. b "ratings" van Je drie belangrijuste landeigenschappen ten
aanzien van de erosiegevcel ighe ld, in termen van de mate
»aann een lan deigenschap bijdraagt aan de erosiegevceligheid van lnndeenr.e ien ir

sleu te 1 gebied -C; massificatie

van landeenneder. naar erosiegevoelï^he]d.
l?!i aeer.ne 1 i n tr-iC t • 0 ta c. neilinggraa. aell mgopw. som score niasse
Doieueenheid
1
1

Ù

Lr~ 1
—c
e

1

p*
K

.

C-1

-2

_ "j

-4
C-1

-2
E
K' t - 1

_2

K' c.

c
i.
a

d.
i
3
3
3
-

3
1
2
1
5
3

j

3

k
5

3
5
1
1
1
5

9
3
0
3

5
3
\

6

?

9
9

i
i
6
£

13
5
9
6

13
8
8

11
15
16

Ik

16
7
7
10

ik

III
I
11
I
III
I
I
II
III
IV
III
IV
1
I
II
HI

"ratings": *. t.'n J, o;„lo;.end gerangschikt -p een ordinale schaal;
1= draagt niet cf nauwlijKs bij aan de eroeiegevoel ïgheid,
i» draagt zeer sterc. bij aan de erosiegevoeligheid.
erosiegevoei igheiisKlasse -I:
niet ercsiegevoelig;
som» O- 8
-lis matig erosiegevoelig;
som» 9-12
-Ills sterk erosiegevoelig;
som* 13-15
-IVs zeer stern erosiegevoelig; som» 16-17
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Op basis van de in tabel -5. .Igeklassificeerde landeenheden is tenslotte
een erosiegevceiïgheidsklassenkaart samengesteld voor sleutelgebied -C.
Bijlage -?.5 toont deze.
Vergelijken we de erosiegevoeligheidsklassenkaart (bijlage ~5«5)

en

^e

erosieverschijnselenklassenkaart (bijlage -4.4)» dan kunnen we de potentiël°-erosiekartering van sleutelgebied -C aan ie praktijk toet se», s
- in het algemeen blijken de erosiegevoel ighe idskla.ssen overeen te
stemmen met de volgende in het veld waarneembare erosieversehijnselen:
niet erosiegevoelig:
matig erosiegevoel ig:
sterk erosiegevoelig:
zeer sterk erosiegevoelig:

spat- en laminaire erosieverschijnselen,
laminaire- en rilerosieverschijp.se.' en.
laminaire-, ril- en geulerosieversch1jns.
ril- en geulerosieverschi jnseier..

- in de p ^teniiëie-erosièicartering is het effect van erosiebestrijaende maatregelen niet verwerkt; verschijnselen van erosie kannen in
het veld afwezig zijn ondanks het feit dat ter plaatse de erosieGevoeligheid fcTOOt is.
Er£si_e£evoe_l_ighei_d_s_leute_l^ebi£d_-B:
Nadat volgens de hierboven beschreven methode voor sleutelgebied -B
eveneens een potentiële-erosiek.artering was uitgevoerd, bleek de erosiegevoeligheidskaart die hiervan het resultaat was slecht overeen te
komen met de realiteit. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit iat
oppervlakkig afstromend water op de concave hellingen zich niet makke
lijk laat concentreren. Het is daardoor niet eenvoudig de erosiegevoe
ligheid van bodemeenheden te voorspellen aan de hand van enkele algemene
lande igenschappen. Veel meer wordt de erosiegevoeligheid bepaald door
toevallige, plaatselijke factoren, hetgeen betekent dat ook door het
aanpassen van "ratings" geen acceptabele erosiegevoeligheidskaart zal
ontstaan. Een inventarisatie van de erosieverschijnselen per bodemeen
heid illustreert één er. ander in

tabel 5-7

(zie ook hoofdstuk 4»)»

Teneinde tcch een erosiegevoeligheidskaart op

te kunnen stellen, is be

sloten tot de volgende» meer subjectieve aanpak:
- op basis van de gegevens van tabel 5-7

is voor elk bodemtype een

dominante erosiegevoeligheidsklasse vastgesteld (klasse -I t/m -III),
- aan bodemeenheden op de bodemkaart (bijlage -3.2) werd

de voor dat

bodemtype dominante erosiegevoeligheidsklasse toegekend, tenzij uit
uit de erosieverschijnselenklassenkaart (bijlage -4.2) bleek dat
plaatselijke factoren de erosiegevoeligheid verhogen of verlagen.
- in het laatste geval werd aan die bodemeenheid een hogere, respec-
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tievelijt lagere erosiegevoeligheidsklasse toegekend.
Tabel -5.Sgeeft een overzicht van de erosiegevoeligheidsklassen die
per bodem type zijn toegekend. In bijlage -5.2 is een en ander in de
vorm vnn een erosiegevoeligheidsklassenkasrt afgebeeld. De grenzen
tussen twee eenheden in de erosiegevoel ighe idsiclassenlcaart zijn getro«.Ken overeenkomstig de bodemgrenzen. Indien binnen één bodemeenheid
meerdere e rosiegevoel igüe idstclassen zijn onderscheiden, zijn de grenzen
van de erosieversch 1jnselenKlassenKaart aangehouden.

tabel

inventarisatie van de erosieverschijnselen per hoofdboderatype in sleutelgebied -B aan de nand van erosieicartemgsformulieren (zie paragraaf 4-i).

ociem type
Yl
r*

H
Y'p
K

Y'z
Y'L
h1
Ys
Yn

erosieverschi i-iseienjciassen
t
2a
2b
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X.

X
X
X
X
X
X
X

(x)
X
X
X
X
X
X

toenemende
bijdrage
van klassen
met een
noger rangordenummer

X
X

c= fcodemtype omvat één of meerdere icartermgseenheden die
,:oor ieze erosieverscmjnseienklasse poriën gekenmerkt.
1= geer. larainaire-erosieverschijnselen.
Ja- lammalre-erosieversonijnsel&n.
Z'2~ laminaire- er. nlerosieverschijnselen.
3= ril- en geulerosieverschijnselen.

tabel -j ö overzicht van de erosiegevoel ighe ïdsiclassen die per bodemtype zijn toegekend voor sleutelgebied -B.
bodera type
Yt
P
H
Y'P
X

erosiegevoel igneidsitlassen

(I), II
(I), II
I . II

1 , II , III

I . H

bodem type
Y1 z
Y'1
P*
Ys
Yh

erosiegevoelig'
heidsklassen
II

I . 11

II
I , II , III
I , II , III

__ : onderstreepte erosiegevoeligheidsklasse is voor het betreffende
bodemtype dominant (zie begeleidende tekst).
(_I): bodemtypen Yt en P hebben een dominante erosiegevoel ighe idsklasse
-I, maar zijn wegens de geringe afmetingen van de eenheid op de
erosiegevoeligheidsxlassenkaart bij klasse -II getrokken,
erosiegevoeligheidsklasse :Ii
niet erosiegevoelig.
erosiegevoeligheidsklasse — ITt matig erosiegevoelig.
erosiegevoeligheidsklasse -IIIJ 3terk erosiegevoelig.

De erosiegevoeligheidsklassenKaart van sleutelgebied -B is in feite een
van de erosieverschijnselenicaart afgeleide kaart. In tegenstelling tot
een potentiële-erosiekartering, wordt de erosiegevoeligheid niet geschat
aan de hand van fysische grootheden. Tijdelijke factoren als gevolg van
het ingrijpen door de mens in het landschap, kunnen daardoor in de bepa-
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liig van de erosiegevoeligheid een rol hebben gespeeld.
Van zulke tij.lelijke effecten is in sleutelgebied -B echter nauwelijks
sprake, aangezien het landgebruik zich vrijwel uitsluitend beperK.1 tot
de weinig erosiegevoelige, vlak gelegen percelen. Ten behoeve van dit
grondgebruik worden geen erosiebestrijdende maatregelen genomen <elke
net actuele erosieproces sterk zullen beïnvloeden. Alleen de in het
verleden aangelegde terrassen, gelegen tussen de concave gipshellingen,
hebben een wezenlijke verandering van het landschap teweeggebracht. De
door deze terrassen veroorzaakte vlakke dalbodems doen het water vrijwel
volledig infiltreren. Laar deze terrassen op de raidciellanfe termijn
stabiel zijn, zonder dat er sprake is van onderhoudswerkzaamheden, is
het geoorloofd ze te beschouwen als landschapselementen ten aanzien
van de erosie^evoelicheidskartering.

4) Bewerkbaarheid
Als vierde landhoedani^heid wordt de bewerkbaarheid van de bovengrond
in verband met gemechaniseerde tprondbewerkin^en behandeld.
De landeigenschappen die ie mogelijkheid

gemechaniseerde grondbewer

kingen zit te voeren het meest beïnvloeden zijn:
a. hellingf.percentage van het landoppervlak.
b. stenighaid van de bovengrond.
c. textuur van de bovengrond, in verband met bewerkbaarheid.
Van deze drie lande igen sch?.ppen vertoont de textuur van de bovengrond
in verband met de bewerkbaarheid binnen het proefgebied geen relevante
verschilLen. In het algemeen zijn alle gronden slecht bewerkbaar in
vochtige toestand, terwijl de veritruimelbaarheid in uitgedroogde toe
stand zeer te wensen overlaat.
Alleen het hellingspercentage van het landoppervlak en de stenigheid
van de bovengrond differentiëren zich

m de beide sleutelgebieden, en

zijn dan ook van een "rating" voorzien ter bepaling van de bewerkbaar
heid van de bovengrond,
ad a. Het hellingspercentage van een landoppervlak is uit de heilingklassenkaarten afgeleid (bijlagen -3-4 en -3.3). Voor het vaststellen van de
"ratings" is het volgende in overweging genomen:
- de grondbewerking dient contoursgeüijs plaats te kunnen vinden;
bij een hellingspercentage, groter dan 2$% is dit niet verantwoord.
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- een toenemend hellingspercentage stelt in toenemende mate eisen
aan de kwaliteit van de uitgevoerde grondbewerking; beneden de 60
zal contourbewerking in het algemeen niet noodzakelijk zijn. boven
de 13% is contourbewerking een vereiste en dient nauwkeurig te
worden uitgevoerd.
De bijdrage van het hellingsperc^ntage aan de be werkbaarheid wordt door
de volgende "ratings" gekenmerkt:
-

hellingspercentage= ü-6$: rating= 1
heilingspercentage= 6-13'^s rating= 2
nel1ingspercentage® 13-25l°' ratings 3
heliingspercentage= 25rating= 4
(voor vertaling van de "ratings" in termen van de mate waarin een
iandeigenschap beperkend is voor de bewerkbaarheid, wordt verwe
zen naar tabel -5«
3)

ad b. De stenigheid van de bovengrond is in de code verwerkt, waarmee bodemeenneden op de bodemicaart zijn aangeduid (bijlagen -3.2 en -3.3).
In.de internationale literatuur wordt een stenigheidspercentage tussen
de 15 en âô-% reeds als sterk beperkend voor gemechaniseerde grondbewer
king beschouwd. In de praktijk blijkt de landbouw, in het prjefgebied
de stenigheid minder beperkinö.±e ondervinden (zie par. 3.6). Veelal
worat ook gebruik -eina^-k., van een cultivator, waardoor minder hinder
ondervonden wordt van een stenig« bovengrond.
1rfe hebben daarom besloten do volgende "ratings"-aan het stenigneidspercentage van de bovengrond toe te kennen:
- slnutelgsbied -B:
stenigheiuspercentage= 3-15$ (niet tot zeer stenig): rating® 1
stemgheidspercentage= 15-^0$ (uiterst stenig):
rati.ng= 2
- sieutelgebied -C:
stenigheidspercentage= 0-50$ (niet tot zeer stenig): rating= 1
stenigheidspercentage= j3- % (uiterst stenig):
rating= 2
(voor de vertaling van de "ratings" in termen van de mate waarin
een landeigenschap beperkend is voor de bewerkbaarheid, wordt
verwezen naar tabel 5.9)
De reden dat in het geval van sieutelgebied -B een andere indeling in
stenigheidspercentage is gemaakt dan in het geval van sleutelgebiei -C,
is gelegen in de van elkaar verschillende klassengrenzen die gebruikt
zijn bij de bodemkartering van de respectievelijke sleutelgebieden.
In

tabel 5^9

is de klassificatie van gronden naar de bewerkbaarheid

van de bovengrond gegeven. In de bijlagen -5-3 en -5.6 zijn de bewerkbaarheidskaarten van respectievelijk sieutelgebied -B en -C afgebeeld.
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tabel -5.Q

Klissif icatie van gronden naar de bemerkbaarheid van
de bovengrond voor sleutelgebied -B en -C, met behulp
van de "ratings" van twee landeigenschappen.

hellmgspercentage

stemgaeid bovengrond

sen score

1
2
1
2
1
2
1
2

2
3

1
1
2
2
3
3
4
4

4
4
5
P
6

klasse
I
II
II
III
III
IV
IV
IV

"ratings": 1= niet beperkend voor de bewerkbaarheid.
2« matig bepericend voor de bewericbaarheid.
3 = stern, beperkend voor de bewerkbaarheid.
4= zeer sterk beperkend voor de bewerkbaartcid.
bewericbaarhejdsK.li.sse -I:
geen beperninger.;
som score*
be»eriv.baarheiadkla3de -II: aatig beperkt{
som score«
"ccwerkbiarneidsklasse -Ills sterc beperkt;
som score=
bewernbaarneidsKlasse -IV: geen gemechaniseerde
bewerking mogelijk: som score =

2
3
4
5-6

5) Nachtvorstgevoeligheid: Ket is van belang deze landhoedanigheid te evalueren
aangezien deze landhoedanigheid van grote invloed is op het opbrengstniveau
van diverse teelten. Dit blijkt met name uit de opbrengst van de amandelbomen
die vooral op de percelen in afvoerloze laagten, veel lager is dan op hoger
gelegen percelen, waar koude lucht sneller afgevoerd kan worden.
Over de verschillende mate waarin nachtvorst optreedt en de verspreiding
daarvan over het proefgebied zijn geen gegevens bekend zodat deze landhoedanig
heid als volgt is geëvalueerd.
- Er treedt in sleutelgebied C tengevolge van de hoge ligeing geen of
weinig nachtvorst op in een voor planter, kritieke periode.
- In sleutelgebied B is dit wel het geval: Enerzijds door de relatief
lage ligging van dit sleutelgebied, anderzijds door het feit dat er
veel lichtgekleurde gronden in sleutelgebied B voorkomen. Licht gron
den hebben een hoge reflectie, waardoor overdag veel straling weer
kaatst wordt. Hierdoor nemen deze gronden weinig warmte op, waardoor
's nachts de uitstraling gering is. Alleen de hooggelegen, donkere
P en P' gronden zijn van het regelmatig optreden van nachtvorst gevrij
waard; alle andere landeenheden in sleutelgebied B zijn nachtvorstgevoelig.
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De bereikbaarheid van de percelen in de beide sleutelgebieden laat vaak te wensen over. De boeren ervaren de bereik
baarheid niet als een probleem (zie par. 3-6 en VEER, 1980).
Voor een optimale en gemechaniseerde landbouw zijn er wel
prob j-emen:
- Beide sleutelgebieden zijn na ernstige re enval niet
meer te bereiken. Dit komt doordat de hoofdontslui
tingen onverhard zijn en vaak door geulen lopen.
Veel wegen voeren bij regen water af, waardoor vaak
sterke geulvorming in het wegdek optreedt. Om de
wegen begaanbaar te houden moeten zij regelmatig
geschaafd worden.
- De ontsluitingen van de percelen zijn altijd onverhard.
Veel percelen zijn slechts via overpad bereikbaar,
terwijl sommige percelen m het geheel niet zijn
ontsloten.
- De afstand tussen de boerderijen (in het dorp) en
het land is in het algemeen groot (1- 5 km.).
Variatie in de landhoeoanigheid "bereikbaarheid" is niet in
landeenheden onder te brengen daar zij vaak van perceel tot
perceel verschilt. Daarom is dit aspect niet in de landevalu
atie opgenomen, maar komt zij pas in de planfase (Hoofdstuk
6) op perceelsniveau naar voren.
- Kieming
De kieming van zaden wordt door een aantal factoren geremd;
deze factoren zijn droogte en een verharde bovengrond, be
perkingen die in het hele proefgebied voorkomen.
De enige gewassen die nu regelmatig ingezaaid worden zijn
wintertarwe en wintergerst. Deze gewassen worden voor de
winter (november) ingezaaid; bij de kieming ondervinden zij
zelden last van een tekort aan water. Bij bijv. zonnebloem,
dat i.x het voorjaar wordt ingezaaid, zou droogte wel een
belemmering voor de kieming kunnen vormen. (Zonnebloem komt
nu niet voor in het proefgebied, maar is één van de alter
natieve gewassen die in het plan worden voorgesteld).
Korstvorming, wat in beide sleutelgebieden optreedt, is een
belemmering voor de kieming: de mechanische weerstand van

de korst is vaak zo hoog dat de kiem er moeilijk doorheen
komt.
Verder beperken de korsten met hun lage porositeit de door
luchting van de grond, waardoor de zuurstofvoorziening van
de wortels in het gedrang komt.
Korstvorming is zowel bij gipsgronden als bij kalkr'jke gronden
een veelvoorkomend verschijnsel (zie ook: VAN ALPHEN en DE
LOS RIOS ROMERO, 1971 en FAO, 1973). Zoals reeds eerder
gememoreerd bestaat er onvoldoende inzicht in de verspreiding
van de korstvorming over de verschillende landeenheo.en om
deze landhoeaanigheid in de landevaluatie op te nemen.
5.3«4

Landeenheden

Door de erosiegevoeligheidsklassenkaart (zie bijlagen 5.2 en 5-5),
de bewerkbaarheidskaart (bijlagen 5.3 en 5.6) en de bodemkaart
(ten behoeve van de landhoedanigheden vochtbeschikbaarheid, na
tuurlijke vruchtbaarheid, mogelijkheden tot verbetering van de bo
demvruchtbaarheid, en nachtvorstgevoeligheid; zie bijlagen 3-2 en

3.3) te laten overlappen is voor de beide sleutelgebieden een landeenhedenkaart opgesteld. Dsze zijn weergegeven in de bijlagen 5.^4
en 5.7.
Binnen een landeenheid is geen variatie van de onderscheiden land
hoedanigheden.

5 .3.S

Landgeschiktheidsklassifikatie

In de landgeschiktheidsklassifikatie wordt de geschiktheid van de
landeenheden (zie 5.3.H) voor de in 5*3.' geformuleerde landgebruiks
typen aangegeven. Hiertoe worden de landgebruiksbehoeften vergeleken
met de corresponderende landhoedanigheden: de mate waarin de landhoedanigheden in de landgebruiksbehoeften voorzien, bepaalt de geschikt
heid voor het betreffende landgebruikstype.
In tabel 5.11 is het klassifikatieschema weergegeven. Op een subjec
tieve manier is bepaald hoe een geschiktheidsklasse wordt bepaald
door de landhoedanigheden.
De volgende geschiktheidsklassen zijn onderscheiden:
51 = geschikt
52 = matig geschikt
53 = weinig geschikt
N

= ongeschikt

Enkele opmerkingen over de invulling van tabel 5-111. Voor het landgebruikstype schapenteelt (type 6, zie 5-3./)
is geen geschikthéidsklassifikatie opgesteld. Dit hangt samen
met het feit dat deze vorm van landgebruik een afgeleide is
van de andere vormen van landgebruik. Wel is voor de schapen
teelt de landhoedanigheid "draagkracht voor schapen" weerge
geven. (zie 5.3.3)
2. Het landgebruikstype "spontane vegetatie" is geclassifi
ceerd aan de hand van de landhoedanigheden "beschikbare
hoeveelheid vocht", "natuurlijke vruchtbaarheid" en
"erosiegevoeligheid". De eerste twee geven een indicatie
voor de ^ogel'jkheden voor begrazing door schapen, terwijl
de laatste is genomen ter vergelijking met de andere
bodemconserverende landgebruikstypen.

3. Het landgebruikstype "fruitteelt met ondergroei" is opge
splitst in amandel met ondergroei (a) en perzik/kers met
ondergroei (p/k).
l+. De ordening van de landgebruikstypen voor de verschillende
landhoedanigheden ziet er als volgt uit:

-beschikbare hoeveelheid vocht:
heeft relatief veel vocht nodig
^
I
I
I
I

I

-kers/perzik +ondergroei
»Î

-lucerne ; amandel met ondergr#ei
- zonnebleem/graan/braak
-graan/ braak
-wijn; amandel

heeft relatief minder vocht nodig-aleppoden;. natuurlijke vegetatie
-mogelijkheden tot verbetering bodemvruchtbaarheid(bemesting):
stelt relatief hoge eisen hieraan-graan/zonnebloem
I

I

-wijn en kers/perzik (met
en zonder ondergroei) *
-lucerne

I

stelt relatief lagere eisen

-amandel(met en zonder
ondergroei) *

Niet relevant voor aleppoden en natuurlijke vegetatie: beiden
zonder bemesting geteeld.
-natuurlijke vruchtbaarheid:
stelt relatief hoge eisen aan

-fruitteelt met ondergroei

de natuurlijke vruchtbaarheid

-aleppoden ;natuurlijke vegetatie'

I
I
I
I

stelt relatief lage eisen aan
de natuurlijke vruchtbaarheid

±±

-wijn
-fruitteelt(amandel,kers,
perzik);graan/zonnebloem;
- lucerne

-erosiegevoeligheid:
relatief -lage o-isen aan-

-aleppoden

erosiegevoeliglpid

-lucerne ;natuurlijke vege
tatie; fruitteelt met
ondergroei
-graan/zonnebloem
-wijn

rel. hoge eisen aan

-amandel;kers;perzik

erosiegevoeligheid
* de groei van de ondergroei wordt voornamelijk bepaald door de
natuurlijke vruchtbaarheid (veel extra kosten voor bemesting
van de ondergroei zijn niet rendabel)
**worden geteeld zonder bemesting

-bewerkbaarheid:
stelt hoge eisen aan bewerkbaarheid

-graan/zonnebloem

J

-lucerne ; wijn

I

-fruitteelt(kers,perzik,amandel)

'

-fruitteelt met onder-

I

stelt relatief lage eisen

groei

Niet relevant voor natuurlijke vegetatie en aleppoden
-nachtvorstgevoeligheid:
heeft relatief veel problemen met
nachtvorst

-amandel
-wijn; fruitteelt

(

I

relatief weinig problemen met
nachtvorst
Voor de resterende landgebruikstypen is deze lancLhoedanig
heid niet relevant.

OPMERKING: als fruitteelt met ondergroei in de opsommingen is vermeld
betekent dit amandel,kers en perzik met ondergroei

Fruitteelt b\j Maluenda

Ta,bel 5-11

Geschiktheidsclassificatie landevaluatie;
beschrijving van de landgeschiktheidsklassen voor '>•
landgebruikstypen (behalve schapenteelt) aan de hand
van de onderscheidende landhoedanigheidsklassen

Betekenis van de verschillende cijfers en letters:
-geschiktheidsklassifikatie:
51 = geschikt
52 = matig geschikt
53 = weinig geschikt
N

= ongeschikt

-beschikbare hoeveelheid vocht
1 :

(tabel 5.^):

150 mm beschikbaar

2 :

100-150 mm

"

3 :

50 -100 mm

"

^ '•

50

"

mm

-mogelijkheid verbetering natuurlijke vruchtbaarheid:
1 : niet beperkend
2 : weinig beperkend
3 : ernstig beperkend
-natuurlijke vruchtbaarheid (tabel 5.5):
1 : niet beperkend
2 : weinig

"

3 : ernstig "
-erosiegevoeligheid (tabel

5.6

en

5.8):

1 : niet erosiegevoelig
2 : matig

"

3 : sterk

"

U : zeer sterk "
-bewerkbaarheid (tabel

5-9):

1 : geen beperking
2 : matige

"

3 : sterke

"

U : geen mechanisatie mogelijk
-nachtvor st gevoeligheid:
+ :

nachtvorstgevoelig

- : niet nachtvorstgevoelig
-draagkracht voor schapen zie tabel 5.10.

W
CL.
£
CO
H
M

1
«

i

p/k»perzik,kers

I

1+2
2

niet
relevant

3
3

2+3
3
2

3
3
1+2

3
1

3
1+2
2

3
niet
relevant

CM ro
«- CM ro
T- CM PO
«- CM m
*- CM co
CM PO
*- CM ro
<- CM n
TOCOÄCOCOCOÄCOCOWKTOCOWZCOOTCOÄCOCOWACOCOCOÄWCOTO

R w
2: co co

3

CM
+

3

3
2+3

1+2

1+2

3

3

2

2

1+2
2
1+2

3

2+3

2

1

3

2+3

1

1+2

a:1+2 p/k:1

1+2

2

3

1

CM
+

11.aleppoden

3

3

ro
+

graan /braak

jO.zonnebloem met

.
— «- CU
X

9 . lucerne

OO
+

a=amandel

CM
+

ondergroei

CM
+
3

3

2

1+2

1

2+3

3

3
1+2

1+2
3

1+2

1
2

3

3

2+3

1+2

1+2

1+2

oj

8 . fruitteelt met

RO
+

(kers)

PO 00
+ +

7 . fruitteelt

*CO
ro

vegetatie

ro
CO R
FT
3

3

3

1

relevant

1
1

relevant

+
It

+
niet

relevant

3
k
1
2

relevant
1

niet
relevant

niet
relevant

It

2+3

niet
1

It

•

+

+

2+3

2+3

+

-

+

p/k:-

a:1

+
3

2

1

niet
relevant

niet

It

2+3

+
niet

U

+

2
-">

+

+

U
1

+

3

2

1

+
•

+

0

3.2

0

0

0

1.8

3.2

0

°

0.3

SCHAPENTEELT
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GEVOELIGHEID

+

1DRAAGKRACHT VOOR

BACHTVORST-

2+3

a

k

2

M
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PO
+
W PO J
2+3

3
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m

5 - geen teelt:

T- CM
CO CO
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U.graan/braak

R

2

1+2
2

1
2

GEVOELIGHEID

Cu
+

(perzik)

W|
VRUCHTBAARHEID

i

3.fruitteelt

W
O
»
Q
SS
<
«J
EROSIE
i

2.amandelteelt

a

1. wijnbouw

SB

VERBETERING

J

VEELHEID VOCHT

M
*«''
Ä
O
H
a

NATUURLIJKE

CQ

MOGELIJKHEID :

w
CO
CO

HOE

Ä

GESCHIKTHEIDSKLASS 1 BESCHIKBARE
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Tabel 5-H (vervolg)
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5.3.t

Bedrijfstypen

In deze paragraaf worden eerst de bestaande bedrijfstypen weergegeven,
waarna de voor de uitgevoerde landevaluatie relevante bedrijfstypen
worden aangegeven.
Bestaande bedri.jfstypen
De in de sljeutelgebieden voorkomende bßdrijfstypen zijn te onderschei
den in drie groepen: êén die geïrrigeeerde naast droge teelt.kent, één
die slechts van droge teelt gebruik maakt en een veeteelt bedrijfstype.
A. Bedrijfstypen met geïrrigeerde en droge teelt
1. Bedrijfstype met een relatief hoge mechanisatie graad (ten
minste een trekker, een cultivator, een zaaimachine en een
wagen). De teelt is voornamelijk gericht op de verbouw van
geïrrigeerd fruit, droge landbouw is bijzaak. Door de
intensieve geïrrigeerde teelt is het bedrijfsoppervlak
relatief klein. (3-5ha geirrigeerd, +5ha droog)
2. Bedrijfstype met een relatief hoge mechanisatie graad, met
minder intensieve geïrrigeerde teelt. De droge teelt is min
stens zo belangrijk. Het bedrijfsopppervlak is gemiddeld gro
ter dan bij type A1.(1-3 ha geirrigeerd, +10 ha droog)
3. Bedrijfstype als A2, maar met een

lagere mechanisa-

tiegraad (tractie wordt voornamelijk geleverd door muil
dier ).
B.Bedrijfstypen met alleen droge teelt

1. Bedrijfstype met een relatief hoge mechanisatiegraad (zie
type A1). Hiernaast wordt vaak gebruik gemaakt van loonwerkers
voor

grondbewerkingen en vooral voor het maaidorsen. Het zijn

relatief grote bedrijven (>15 ha).
2. Bedrijfstype met een relatief lage mechanisatiegraad. Vaak is er geen
trekker aanwezig op het bedrijf. De bedrijfsleider kan een neven
bezigheid hebben. Er wordt dan ook veelvuldig gebriuk gemaakt van
loonwerk. De gemiddelde bedrijfsgrootte is kleiner dan bij het
vorige type (5-15 ha).
3. De kapitaalinput is vrijwel nihil binnen dit"bedrijfstype".

Of

er is sprake van marginale landbouw, of de percelen zijn verlaten.

De grond wordt vaak meer gezien als belegging dan als akkerbouwperceel.

C. Veeteelttype
Bedrijfstype met schapenteelt. De bedrijfsleider is dus herder.
De herder trekt met zijn schapen door het gebied en laat de schapen
grazen op de hiervoor in aanmerking komende percelen (zie 5.3.

I,

type 6). De herder heeft nauwelijks grond in zijn bezit, maar
pacht het recht van grazen. Een herder heeft gemiddeld 200
schapen.
De bedrijfstypen A1,A2 en A3 komen voornamelijk voor in sleutelgebied B.
De geïrrigeerde landbouw van deze bedrijven ligt bij Maluenda, in het
dal van de Jiloca, buiten het sleutelgebied. Hier zijn ook de bedrij
ven gevestigd. De droge landbouw wordt in het sleutelgebied bedreven.
Ei- is een boer die in sleutelgebied B irrigatie toepast: het water wordt
in het dal van de "Barranco de los Ramblares"

gewonnen, over

de Waterscheiding gepompt, en door middel van sprinklerirrigatie en
druppelirrigatie aan de fruitbomen toegediend. In gebied C wordt ook
door een boer irrigatie toegepast, op de bodem van een geul
De bedrijfstypen B1,B2,B3 en C komen zowel in sleutelgebied B als C
voor.

Relevante bedrijf stypen
De in de landevaluatie gebruikte landgebruikstypen en de enquête^egevens (zie par. 5.2) leiden tot de conclusie dat de voor de
toekomst relevante bedr.gfstypen zullen zijn: Al, A2, BI en C:
gemiddeld grotere gemechaniseerde bedrijven.
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5»k^ Conclusies en aanbevelingen

De in deze paragraaf te noemen resultaten en conclusies zijn
gebaseerd op de landevaluatie, zoals beschreven in par. 5.3Zoals al eerder vermeld, is de in Spanje uitgevoerde verkennende
landevaluatie (zie par. 5.1) te z^en als een inleiding op de
uitgebreide landevaluatie. De resultaten van de geschiktheids
waardering van de uitgebreide landevaluatie zijn weergegeven in
bijlage 5.8.1 (sleutelgebied B) en bijlage 5.8.2 (sleutelgebied C).
Het betreft hier de geschiktheid van de huidige situatie,
zonder verbeteringen.

5*4.1

Vergelijking huidig 1-andgebruik en ;neest geschikte landgebruik

In figuur 5.1 en figuur 5.2 is de geschiktheidswaardering voor
de beide sleutelgebieden weergegeven: er is weergegeven welk(e)
landgebruikstype(n) volgens de in de landevaluatie gestelde eisen
het meest geschikt is (zijn).
Sleutelgebied B
In tabel 5.12 is een vergelijking gemaakt tussen het door de land
evaluatie voorgestelde meest geschikte gebruik (figuur 5.1) en
het huidige landgebruik.
Opvallend is dat het huidig landgebruik in veel gevallen niet het
volgens de landevaluatie meest geschikte gebruik is. Dit hangt
saaien met het feit dat de bedrijfstypen niet afgestemd zijn op de
droge teelt (zie ook par. 3.5 Landbouw).
Enkele opmerkingen over de huidige landgebruikstypen (tabel 5.12):
- wijnbouw is gesitueerd op de landeenheden waarop geen ander
landgebruikstype een hogere geschiktheid heeft (legenda
eenheden BI, B2 en B^, zie fig. 5-1)
- amandelteelt heeft binnen legendaeenheid Bk, B5 en B6 mede
de noogste geschiktheid, binnen BI, B2 en B3 hebben andere
landgebruikstypen een hogere geschiktheid, terwijl de teelt
binnen B8 ongeschikt is.
- fruitteelt (perzik) is gesitueerd op landeenheden die voor
andere landgebruikstypen een hogere geschiktheid hebben.
- de sporadische graan/braak percelen geven alleen op legenda
eenheid B2 voor andere landgebruikstypen een hogere geschikt
heid, binnen B3 geeft deze teelt mede de hoogste geschikt
heid.
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LEGENDA EENHEID(landeenheden) ACTUEEL

LANDGEBRUIK

tEEST GESCHIKTE AGRABISCHE* LAKDGEBHUIK VOLGENS. L. E.

- wijnbouw

- wijnbouw :S2mvn**

vlakke percelen op niet

- amandelteelt (S3n)**

- graan/braak :S2mv

|

terk stenige colluviale

- fruitteelt (perzik)(S3®) -zonnebloem/graan/braak :S2mv

j
1
1

gipsen

BI

11, XI 1

- lucerne :S2mv

-graan/braak
- erial (S1)

E2: Y112,X12,Y'22,X22

-wijnbouw:S2mvebn

-wijnbouw

niet sterk stenige, hellende -amandelteelt (s3en)

j

percelen op colluviale

-erial (S2e)

gipsen

-matorral(S2e)

-lucerne: S2mv(e)b
alleen voor X22 en Y'22

-graan/braak(S3b)
B3:Y'21, X21

—graan

-wijnbouw :S2mven

erosiegevoelige, vlakke

-anandelteelt(S3n)

-graan/braak : S2mve

percelen op de collu

-erial (S2e)

-lucerne :S2mve

viale gipsen

-matorral (C2e)

-zonnebloem/graan/braak :S2mve

-amandelteelt (S3eb)

S3 voor alle agrarische* landgebruikstypen:

-wijnbouw (S3mb)

vocht is de voornaamste beperkende factor samen

Bk :P'23,p23
erosiegevoelige, hellende
sterk stenige percelen

et de bewerkbaarheid

op P en P' materiaal
-erial (S2e)

S3 voor alle agrarische landgebruikstypen:

sterk hellende ,erosie

-matorral (S2e)

bewerkbaarheid en erosiegevoeligheid zijn

gevoelige percelen op

-geirrigeerd fruit

de beperkende factoren

B5:Y'23, X23

de colluviale gipsen
B6:P'22
erosiegevoelige.hellen

-amandelteelt (S3en)

de percelen op P'-ma

S3 voor alle agrarische landgebruikstypen:
beschikbare hoeveelheid vocht en de erosie

teriaal

gevoeligheid zijn de beperkende facto ren

BT :P'33
sterk erosiegevoelige,

-erial (S3e)

S3 voor alle agrarische landgebruikstypen:

-matorral(S3e)

bewerkbaarheid en erosiegevoeligheid zijn de

hellende, stenige per

beperkende facto ren

celen op P' materiaal
•B8:H11 ,Ï1,Y2.Y3,Y'll4,Y'2l*,
Y' 12,Y' 23,XlU,X2l»

i-matorral (S2-S3)

N voor alle agrarische landgebruikstypen, wel

-erial(S2'S3)

een geschiktheid voor natuurlijke vegetatie

droogtegevoelige kristallij- -amandelteelt (N)
ne gipsen+droogetegevoelige

-geirrigeerd

en

aleppo den

fruit

stenige, zandige H-bodems+
droogtegevoelige lemige
gipszanden+sterk stenige
hellende percelen op gipscolluvium

»agrarische 1andgebruikstypen : wijn, fruitteelt (perzik, kers. amandel ) met of zonder ondergroei ,graan/braak,
** geschiktheden met hun beperkingen : zie voor verklaring letters figuur 5.1

lucerne, zonnebloem

tabel 5. 12:vergelijking actueel landgebruik en optimaal landgebruik volgens de landevaluatie -,

-erial en matorral geven binnen de eenheden B1,B2,B3, B5 en BT
mogelijkheden voor agrarisch gebruik
- het geirrigeerd fruitperceel (zie 3.5 Landbouw) is ongeschikt
voor droge teelten.

Ô

Sleutelgebied C

In tabel 5.13 is een vergelijking gemaakt tussen het door de
landevaluatie meest geschikte gebruik en het actuele landgebruik.
Het verschil tussen het meest geschikte en huidig landgebruik
is minder groot dan het geval was in sleutelgebied B.
Enige opmerkingen bij het huidig landgebruik(zie voor legenda
eenheden figuur 5.2 of tabel 5.13):
- wijnbouw: deze teelt komt voor op plaatsen waar hij mede de
hoogste geschiktheid geeft (legendaeenheid C5 enC7) of op
plaatsen waar deze ongeschikt is (legenda eenheid C9)

-amandelteelt: deze teelt komt voor op

plaatsen waar hij mede

de hoogste geschiktheid geeftC2,CU enCT) ; °P plaatsen
waar fruitteelt(perzik, kers, amandel) met ondergroei de hoogste
geschiktheid heeft (C6) en op plaatsen waar deze teelt ongeschikt
is (C9 en C10).
- fruitteelt (perzik) komt voor waar deze teelt mede het meest geschikt
is(C2 en C8), of daar waar andere teelten meer geschikt zijn
(C3 en C5)

-graan/braak komt ook in alle drie de mogelijkheden voor: of
mede het meest geschikt (C1,C7 en C8), of een ander landgebruik
is meer geschikt (C2 ,Ci* ,C5 ,C6 ), of graan/braak is ongeschikt
(C9).

- erial en matorral geven binnen C3, CT en C8 mogelijkheden voor
agrarisch gebruik.
5.1*.2

Bedrijfstypen

In paragraaf 5-3.£ is een overzicht van de bestaande bedrijfstypen
gegeven. In sleutelgebied betreft het vooral bedrijven met zowel
droge als geïrrigeerde teelten. Deze laatste teelten zijn meer rendabel
dan de droge teelten. De aandacht van de boeren richt zich voornamelijk
op de geïrrigeerde teelt, ook de onderzoeks- en voorlichtingsinsti
tuten richten zich voornamelijk op de geïrrigeerde teelten (zie ook para
graaf I.IO).
In sleutelgebied C komen daarentegen alleen bedrijven
voor met droge teelten. Vaak zijn de bedrijven in beide sleutelgebieden
klein (zie ook 3.6 Enquête). Uit de enquête blijkt ook welke andere
problemen binnen de landbouw spelen: vergrijzing van de beroeps
bevolking, desinteresse,

hoge prijzen voor

kunstmest en machines, lage prijzen voor de produkten, etc.
Al deze overwegingen plus het feit dat de mechanisatie in ontwikkeling
is hebben geleid tot de conclusie dat voor de toekomst relevante
bedrijfstypen er als volgt uit zien(t.o.v. de huidige): grotere
bedrijfsarealen en een hogere mechanisatiegraad.
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ACTUEEL LANDGEBRUIK
-graan/braak

Cl :L11, S'11
vlakke, niet sterk stenige,

-amandelteelt

niet erosiegevoelige

-fruitteelt (perzik)

MEEST GESCHIKTE AGRARISCHE* LANDGEBRUIK VOLGHNS L.E. .
Sl*voor alle landgebruikstypen

bruine leemgronden en S
gronden
-graan/braak

S2 voor wijn, amandel, perzik, kers en

vlakke, sterkstenige, niet

-amandelteelt

fruitteelt met ondergroei ; S3 voor de andere

erosiegevoelige percelen

-fruitteelt(perzik)

C2:L12,B12

landgebruikstypen
voor LJ2 is de bewerking de beperkende factor

op bruine leemgronden

voor B12 is erosie de beperkende factor
C3:L21 en S'21

-fruitteelt(perzik)

S2e voor wijnbouw, graan/braak, fruitteelt met

-erial

ondergroei, lucerne, zonnebloem/graan/braak

-graan

S2eb voor wijnbouw, fruitteelt met ondergroei

S3e voor de andere landgebruikstypen
Cl*:L22
erosiegevoelige, hellende

en lucerne

bruine gronden
-wijnbouw

52 voor wijnbouw en amandelteelt (beperking

vlakke, stenige percelen op

-fruitteelt(perzik)

is vocht en bewerkbaarheid)

P en C materiaal

-amandelteelt

53 voor de overige typen

C5:P12,C12

C6:L13,L23
sterk stenige, hellende

-graan/braak

(vocht is de beperkende factor)

-graan/braak

52 voor fruitteelt met ondergroei (beperkende

-amandelteelt

percelen op bruine leem

factor is de bewerkbaarheid)
53 voor de overige landgebruikstypen
(beperking voor L13 is bewerkbaarheid)
(beperking voor L23 is bewerkbaarheid en erosie ge
voeligheid)

C7:Z33,Z31,C'13,C'33,C'32
C13,P'33, P'32,P13

-wijnbouw

S3 voor alle typen, alleen N voor kers/

sterk erosiegevoelige en/of

-amandelteelt

perzik met ondergroei (vocht is beperking)

sterk stenige en/of sterk

-graan/braak

hellende percelen op

-matorral

Z,C',C.P' en Pmateriaal
-graan/braak

S3 voor alle agrarische typen, allen N voor

niet sterk lemige colluviale

-fruitteelt(perzik )

fruitteelt met ondergroei (beperking is de

kalkgronden

-matorral

C8:K'23, K'22,K'11

natuurlijke vruchtbaarheidjbewerking en vochtbeschikbaarheid)

C9:P'3'»,P'32,P,33,p3lt,LlU,L2l4
Z3l»,K,2U,K,31»,Kllt, K13,K3it

-graan/braak

N voor alle agrarische landgebruikstypen:

-matorral

-voor P',K',C,P,L,Z,S' is de beperking vooral

S,2l*,PlU,C'33,C3'»,C,31»,ClU,C2l -wijnbouw
-erial
-amandelteelt

de bewerking
-voor K is dit de beschikbare hoeveelheid vocht
en de bewerking
-voor C' erosiegevoeligheid en bewerking

C10:C'l»3,C'Uli, CltU
zeer steile, erosiegevoelige
gronden op C' en C materiaal

*

-matorral
-amandelteelt

ongeschikt voor alle landgebruikstypen (beperking
ook

aleppoden en natuurlijke vegetatie,

(beperking is erosiegevoeligheid en bewerking)

agrarische landgebruikstypen: wijnbouw,fruitteelt(perzik,kers,amandel) Bet en zonder ondergroei, graan/braak,

«»geschiktheden met hun beperkingen: voor verklaring letters zie figuur 5.1

zonnebloem, lucerne

tabel 5.13= vergelijking actueel landgebruik en optimaal landgebruik volgens de landevaluatie ,

C
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Het belangrijkste deel van het inkomen wordt "bij deze bedrijfstypen verkregen uit de droge landbouw. Daarom moeten de
bedrijfsarealen vergroot worden.
Voor het verwezelijken van deze bedrijfstypen zal echter aan enkele
randvoorwaarden moeten worden voldaan ; hiervan worden o.a. genoemd:
- krediet krijgen moet met weinig moeilijkheden gepaard
gaan
-

kavelruil c.q. ruilverkaveling zal doorgevoerd moeten worden,
teneinde grotere bewerkingseenheden te verkrijgen.

- het wegensteisel zal berijdbaar voor machines gedurende het
hele jaar moeten worden. Ook de ontsluiting van de kavels
zal verbeterd meoten worden
- de samenwerking tussen de boeren en de voorlichtingsdiensten
zal intensiever moeten worden.
- onderzoek op het gebied van de droge landbouw moet
intesiever worden.
Schapenteelt
Dit bedrijfstype komt nu voor en zal in de toekomst waarschijnlijk
blijven bestaan. Op het moment is de schapenteelt rendabel. Het
aantal begraasbare percelen moet natuurlijk op peil blijven. Een
probleem is ook hier de geringe interesse van de jongeren voor
de schapenteelt. Bij de omschrijving van de landgebruikstypen is
telkens het belang voorde schapenteelt aangegeven. De herder heeft
zelf geen grond in bezit en is dus afhankelijk van de andere grondbe
zitters. Voor de toekomst zullen steeds weer goede afspraken tussen de
herder en de grondbezitters moeten worden gemaakt (op het moment
betaalt de herder een vergoeding aan de "Camara Agraria"). Ook zal het
aspect van overbegrazing (wat kan leiden tot erosie) onder controle
moeten worden gehouden.
5.^.3

Verbeteringen en veranderingen

In deze paragraaf worden drie vormen van verbeteringen en veranderingen
voorgesteldrwisselen van landgebruikstypen(volgt uit de landevaluatie;aanbrengen
van verbeteringen (zoals volgt uit de aan gegeven beperkende fac
toren in tabel 5.1* en 5.13) en verbeteringen en veranderingen die niet
uit de landevaluatie volgen.
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Wisselen van landgebruikstypen

Als het huidig landgebruik niet overeenkomt met het volgens de landevaluatie
optimale landgebruik, kan overwogen worden van teelt te veranderen.
Naast de in het gebied bestaande landgebruikstypen(wijnbouw, amandel
teelt, fruitteelt(perzik), graan/braak, natuurlijke vegetatie en
schapenteelt),zijn

de volgende landgebruikstypen meegeëvalueerd:

- fruitteelt(kers). Deze is voorgesteld als vervanger van de
perzik- en amandelteelt, vanwege het feit dat de kersenoogst
samenvalt met een periode waarin de boeren weinig andere werk
zaamheden hebben (ook niet in de geïrrigeerde teelt). Hoewel
duidelijke cijfers ontbreken lijkt de teelt economisch haalbaar,
(zie par. 5.3-1).
- fruitteelt (perzik, amandel, kers) met onie^roei is voor
gesteld vanwege zijn bodemconservering. De ondergroei levert
een snede op die gebruikt wordt als voer voor de schapen.
Uit de landevaluatie is gebleken dat onder de huidige
fruitteelt ondergroei alleen in legendaeenheid C6 (fig. 5.2)
een hogere geschiktheid heeft. De vochtconcurrentie levert
in andere gevallen problemen op.
Ondergroei verlaagt bovendien de nachtvorstgevoeligheid.
Belangstelling voor deze teeltwijze zal vooral afhangen van
de manier waarop deze gepresenteerd wordt, proefvelden zul
len noodzakelijk zijn (aan te leggen door de voorlichtings
dienst).
- lucerne is voorgesteld vanwege de bodemconserverende werking
van dit diepwortelend gewas. Bovendien is lucerne een N-binder,
dus bodemverbetering is ook een resultaat van deze teelt. De
economische voordelen t.o.v. andere gewassen zijn niet zo groot.
Toepassing als bodemconservator levert vaak problemen op met
de vochtlevering.Toepassing als bodemverbeteraar is mogelijk
op percelen die een periode extensief door de boer verbouwd
worden.
Op dit moment zijn proefveldjes aangelegd (zie EPPINK, 1983)
- zonnebloem in combinatie met graan/braak is voorgesteld omdat
de Spaanse overheid deze teelt op dit moment stimuleert. Economisch
gezien is de teelt ook haalbaar. Daar hij slechts eenmaal in
de vier jaar geteelt mag worden lijkt een combinatie met graan/braak
goed mogelijk.
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Ook hier zal de introductie via de voorlichting plaats moeten vinden.
- Indien landeenheden ongeschikt zijn voor agrarisch gebruik, dan kan
herbebossen of natuurlijke vegetatie worden overwogen. Aleppoden
is voorgesteld vanwege zijn bodemconserverende kwaliteiten.
Wisselen van landgebruikstype is natuurlijk afhankelijk van
meerdere factoren, vooral economische (is uitbreiding van het
huidig machinepark noodzakelijk, hoe duur is het rooien van
fruitbomen etc.).Het is steeds de vraag of het rendabel is een
ander landgebruikstype toe te passen. Ook bedrijfgebonden
factoren spelen hierbij een rol, b.v. de vraagstelling of
de nieuwe teelt in de arbeidsfilm van het bedrijf past.
Verbeteringen volgend uit door cU- landevaluatie aangegeven
beperkingen
In figuur 5.1 en 5-2 zijn de beperkende .factoren zoveel mogeljk
aangegeven. Alle beperkingen z'.jn weergegeven in bijlage 5-1 en
5.2 (geschiktheidsv/aorderingen voor de landeenhsclen van de ver
schillende teelten).
Bij de beperkingen z.'jn de vol go de verbeteringsmaatregelen te
noeme:;:
Beperking
erosiegevoeligheid

Verbeteringsmogelijkheden
terrasseren, begrazingsdruk
verminderen, natuurl:jke vege
tatie of aleppoden, contourbewerking, bodemverbetering*,
wissf-Iing teelt

— bspsTxv te hoeveelheid
beschikbaar vocht

terrasseren, contourbouw,
opvang afstromend water,
bodemverbetering

- natuurlijke vruchtbaarheid

bodemverbetering

- mogelijkheden tot verbete-

bodemverbetering54

ring (reactie op kunstmest)
- nachtvorstgevoeligheid

mulch, ondergroei, beregenen

- bewerkbaarheid

terrasseren

3CX

nI -I

x Bodemverbeteringen: - branden van de stoppel (efficiëntere
organische-stofaanrijking e n Keer N
beschikbaar voor de planten)
- lucerne (N-oinder)
- n.ulching
- stalmest etc.
Al deze maatregelen hebben betrekking op net verhogen van
het organische stof gehalte, waardoor verbetering ooi.rneCz
van:

- de structuurstabiliteit
- CEC (reactie op meststoffen, nat. vruchtbaarheid)
- natuurlijke beschikbaarheid van voedingsstoffen

xx Terrassering verkleint het hellingpercentage van de cultuur
grond .
Ook hier geldt dat andere factoren nede bepalen of de verbetering
wordt toegepast. Bj al deze verbeteringen moeten de gevolgen voor
de schapenteelt gerealiseerd worden. Wisseling van gewas kan het
voor de schapen begraasbare areaal vergroten of verkleinen,
verbranden van de stoppel verkort de be^razingst.jc. etc.
Verbeteringen die niet u:.t de landevaluatie volgen
In de landevaluatie zijn de bereikbaarheid en de grootte van de
percelen niet meege'évalueerd. De volgende verbeteringen betref
fende deze twee landhoedanigheden zijn te noemen:
- verbetering van de kwaliteit van de bestaande hoofdont
sluitingen, aanleg van nieuwe wegen (aanpassen aan de
mechanisatie)
- de bewerkbare eenheden mo-ten in veel gevallen ver0root
worden: kavelruil lijkt een geschikte oplossing.
In hoofdstuk 6 zijn de genoemde verbeteringen en veranderingen
uitgewerkt in de cultuurtechnische en landinrichtingsplannen
voor de beide sleutelgebieden.
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6.

LANDINRICHTINGSPLANNEN VOOR DE SLEUTELGEBIEDEN B EN C

6.1

Inleiding

Voorafgaande aan dit hoofdstuk zijn de fysische gesteldheid en de végé
ta tie kundige, landbouwkundige, cultuurtechnische en sociaal-economische
aspecten van het proefgebied (hoofdstuk!.) en van de sleutelgebieden B
en C (hoofdstuk }>.) behandeld. Vervolgens is de actuele erosie in beide
sleutelgebieden beschreven (hoofdstuk 4«) en zijn de sleutelgebieden
aan een landevaluatie onderworpen (hoofdstuk 5.). In paragraaf $.2 is
een analyse gegeven van de mogelijke ontwikkelingen

in de droge land

bouw in de regio. Als uitgangspunt voor de landevaluatie is gekozen
voor ontwikkelingsmodel b: de droge landbouw wordt gesaneerd.
Het resultaat van die landevaluatie is in paragraaf 5»4 Conclusies en
aanbevelingen besproken. Per landeenheid is aangegeven welke de meest
geschikte landgebruikstypen zijn, gegeven de huidige fysische gesteld
heid en inrichting van de sleutelgebieden en gegeven een set landge
bruiksbehoeften die samenhangen met de volgens het gekozen ontwikke
lingsmodel relevante landgebruikstypen. Bovendien is vermeld hoe het
huidige landgebruik afwijkt van het meest geschikte en is aangegeven
welke landverbeteringen zouden moeten worden uitgevoerd ten einde de
geschiktheid van een landeenheid te vergroten.
In aansluiting op de landevaluatie wordt in dit hoofdstuk de herinrich
ting van beide sleutelgebieden behandeld. In figuur 6.1 is de gevolgde
procedure schematisch weergegeven.
In aansluiting op het in paragraaf 5-2 gekozen ontwikKelingsmodel voor
de droge landbouw in de regio, zal allereerst in 6.2.1 het scenario be
schreven worden voor de herinrichting van de sleutelgebieden B en C.
Aan de hand van dit scenario zullen in het vervolg van paragraaf 6.2 de
uitgangspunten en doelstellingen voor de op te stellen landinrichtings
plannen worden geformuleerd, waarna in paragraaf 6.3 de criteria zullen
worden opgesteld op grond waarvan maatregelen ten behoeve van de her
inrichting van het land zullen worden toegepast.

figuur 6.1: schematische weergave van de gevolgde procedure
bij het opstellen van de landinrichtingsplannen
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Aan üe hand van deze uitgangspunten en doelstellingen en de gefor
muleerde criteria worden in de paragrafen 6.4 en 6.5 respectievelijk
de landinrichtingsplannen voor de sleutelgebieden B en C opgesteld,
je uiteindelijke pla:oien zijn gepresenteerd in de bijlagen 6.1 t/m 6.4.
In par. 6.6 worden een aantal conclusies uit de landinrichtings
plannen getrokken.
Ter illustratie van uit te voeren landinrichtingswerkzaamheden zijn be
rekeningen gemaakt ten aanzien van enkele representatieve cultuurtech
nische maatregelen die ten behoeve van de herinrichting van sleutelgebied C getroffen dienen te worden. Deze berekeningen worden gepresen
teerd in bijlagen 6.6 en 6.7.
Zoals al eerder in dit verslag is opgemerkt, ontbreekt het in dit onder
zoek aan voldoende kwantitatieve uitgangsgegevens omtrent opbrengstfunc
ties, fysische factoren en vooral economische factoren. Een gevolg daar
van is dat de landevaluatie slechts een kwalitatieve waardering van
voornamelijk fysische factoren geeft. Sociaal-economische factoren blij
ven op de achtergrond (zie ook

Bovendien zijn in de landevalua

tie twee belangrijke landhoedanigheden om practische redenen niet in
beschouwing genomen, namelijk de perceelsgrootte en perceelsontsluiting.
De plannen ter herinrichting van de sleutelgebieden B en C steunen voor
een belangrijk deel op de resultaten van die landevaluatie. Door het
ontbreken van cijfermateriaal was het dan ook niet mogelijk om de op
gestelde landinrichtingsplannen te onderbouwen met een kosten-baten ana
lyse.
Wèl is getracht de beschikbare sociaal-economische gegevens bij het for
muleren van de uitgangspunten (paragraaf 6.2) en bij het opstellen van
de criteria ten aanzien van het treffen van maatregelen (paragraaf 6.3)
zoveel mogelijk te verwerken. Bovendien worden de landhoedanigheden
perceelsgrootte en -ontsluiting als criterium voor het plannen van
maatregelen gehanteerd.
Doordat het niet mogelijk is om de in de landinrichtingsplannen te nemen
maatregelen te motiveren in termen van inkomensverbeteringen of in ter
men van een beperking van het grondverlies in ton.ha

.jaar

, zijn al

le voorgestelde maatregelen gebaseerd op subjectieve criteria. De keuze
van de locatie en de aard van te nemen maatregelen is voor een belang
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rijk deel in het veld gemaakt. De daarbij gehanteerde criteria zijn op
gesteld aan de hand van uitgangspunten die volgen uit het gekozen sce
nario voor de herinrichting van de beide sleutelgebieden.
Pas nadat, eventueel in een vervolgonderzoek, de beide landinrichtings
plannen aan een kosten-baten analyse zijn onderworpen, zal blijken of de
veronderstellingen waarop de planning van de herinrichting is gebaseerd
juist zijn (zie ook 7« EVALUATIE).

6.2

Uitgangspunten en doelstellingen

In deze paragraaf wordt het scenario beschreven dat, gegeven de in para
graaf 1.1 omschreven doelstellingen van dit onderzoek, een zo optimaal
mogelijke herinrichting van de sleutelgebieden B en C voor toekomstig
agrarisch landgebruik zou moeten bewerkstelligen, waarbij de erosie op
een aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Het zo optimaal mogelijk
herinrichten van de sleutelgebieden brengt met zich mee dat zoveel mo
gelijk in de landgebruiksbehoeften van relevante landgebruikstypen dient
te worden voorzien. Voor zover de huidige inrichting van het land hierin
niet voldoet, kan worden besloten tot het uitvoeren van 1andverbetering
en.
Het tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van de erosie in de beide
sleutelgebieden wordt, bij gebrek aan de mogelijkheid een aanvaardbaar
grondverlies in ton.ha

1.jaar"

uit te drukken, gedefinieerd als: "het

nemen van teeltkundige en cultuurtechnische maatregelen en van maatre
gelen ten aanzien van het beheer van land en voorzieningen, ten einde
de erosie in sleutelgebied B en C dusdanig te beheersen dat ook in de
toekomst een rendabele bedrijfsvoering door relevante bedrijfstypen ge
garandeerd wordt". Voor zover de huidige landinrichting aan deze voor
waarde niet voldoet, kan besloten worden tot het uitvoeren van landverbeteringen of kan een aangepast grondgebruik worden aanbevolen.
6.2.1

Scenario voor de herinrichting van de sleutelgebieden B en C

Teneinde de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de
voor beide sleutelgebieden uitgevoerde landevaluatie te kunnen opstel
len, is in paragraaf 5«2 beschreven welke de meest urgente problemen
van de huidige landbouw zijn en hoe de droge landbouw zich in de toe
komst zou kunnen ontwikkelen. Gekozen is voor ontwikkelingsmodel b.: de
droge landbouw wordt gesaneerd. Deze keuze werd gemotiveerd met de stel-
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ling dat een sanering door ingrijpen van de overheid noodzakelijk, is
om de huidige problemen aan te pakken. Bovendien zou het zich voortzet
ten van de huidige ontwikkelingen (ontwikkelingsmodel a.) geen perspec
tief bieden om voor beide sleutelgebieden een integraal herinrichtings
plan op te stellen. Alleen indien de garantie zou bestaan dat in de
toekomst ook daadwerkelijk onderhoud gepleegd zal worden aan cultuur
technische voorzieningen en in het algemeen sprake zal zijn van een ren
dabele bedrijfsvoering waarbij het beheer van land op een verantwoorde
manier zal geschieden, kan besloten worden tot het doen van investering
en ten behoeve van de herinrichting van land.
Omdat gekozen is voor een ontwikkelingsmodel dat, gegeven de huidige om
standigheden, niet het meest waarschijnlijke is, moet aan een aantal
randvoorwaarden worden voldaan. Deze randvoorwaarden worden beschreven
in de vorm van het hierna volgende scenario voor de herinrichting van
de sleutelgebieden B en C. Voor een uitvoerige beschrijving van het ont
wikkelingsmodel dat aan dit scenario ten grondslag ligt wordt verwezen
naar 5.2.2 De toekomstige ontwikkeling.
Het scenario
Het initiatief voor de herinrichting van beide sleutelgebieden zal
uitgaan van belanghebbenden: boeren die ondernemingszin hebben en be
langstelling hebben voor een meer intensieve teelt van niet-geïrrigeerde landbouwgewassen. Deze boeren, verzameld in de plaatselijke
Câmara Agraria of vertegenwoordigd in de gemeenteraad van respectie
velijk Maluenda of Olvés, zijn zich ervan bewust dat een herinrich
ting van de sleutelgebieden B en C noodzakelijk is om in de toekomst
een rendabele bedrijfsvoering mogelijk te maken.
Vanzelfsprekend zal dit bewustzijn en het besluiten tot het nemen van
initiatieven onder de huidige omstandigheden niet spontaan geschieden.
Voordien hebben de landbouwvoorlichtingsdienst en onderzoeksinstel
lingen zich actief beziggehouden met de problematiek van de droge
landbouw in de regio. Daaruit zijn aan de boeren aanbevelingen gedaan
omtrent het verhogen va» de productiviteit, het verbeteren van de
sociaal-economische omstandigheden en het voorkomen van een verder
gaande degradatie van het land.
Men is daarbij tot de conclusie gekomen dat de droge landbouw dient
te worden gesaneerd, wat impliceert dat ernaar gestreefd moet worden
dat een aantal grotere, meer kapitaalkrachtige bedrijven geleidelijk
de plaats inneemt van de vele kleine, traditionele bedrijfjes die de
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huidige situatie kenschetsen.
Belanghebbend bij deze beoogde sanering zijn dan ook die boeren, die
een bedrijf bezitten dat in de toekomst mogelijkheden heeft de be
drijfsvoering te verbeteren. Het betreft bedrijven die op dit moment
reeds een relatief groot bedrijfsoppervlak hebben, of bedrijven die
een belangrijk deel van het inkomen in de geïrrigeerde landbouw ver
werven. Deze bedrijven hebben op het moment reeds een hogere mechanisatiegraad hebben dan de meer traditionele bedrijfjes en worden ge
kenmerkt door bedrijfsleiders die ondernemingszin aan de dag leggen.
Het verbeteren van de bedrijfsvoering door deze potentieel geschikte
bedrijfstypen, stuit op het moment echter op een aantal problemen.
Mede-landeigenaren zijn in het algemeen niet bereid om hun grond te
verkopen of om deel te nemen aan kavelruil- of ruilverkavelingspro
jecten. Het doen van investeringen wordt bemoeilijkt door de huidige
ongunstige voorwaarden voor het verkrijgen van krediet, de lage prij
zen die de boeren ontvangen voor hun landbouwproducten en de relatief
hoge kosten van productiefactoren. In het algemeen is sprake van wei
nig interesse en ondersteuning van de overheid, ten aanzien van de
droge landbouw.
Zich door voorlichting eenmaal bewust geworden van de mogelijkheden
om de bedrijfsvoering te verbeteren en daartoe een beroep te doen op
reeds bestaande overheidsprogramma's ten aanzien van de droge land
bouw, wordt door belanghebbende boeren, eventueel door bemiddeling
van de landbouwvoorlichtingsdienst, een steunaanvraag bij de overheid
ingediend. De ruilverkavelingsdienst (SCP), de bodembeschermingsdienst
(SCS) en de herbebossingsdienst van ICONA worden ingeschakeld, ten
einde een herinrichtingsplan te laten opstellen en om de grotere cul
tuurtechnische werken uit te voeren en land te herbebossen.
De overheid zal de ontwikkelingen verder ondersteunen door garantiesubsidies te verschaffen op leningen, door de herinrichtingsactivi
teiten te voor-financieren, door eventueel start-premies te verschaf
fen aan boeren die overschakelen op een bedrijfsvoering die uitslui
tend is gericht op de teelt van niet-geïrrigeerde landbouwgewassen,
door asm eigenaren van verlaten landbouwpercelen of percelen die vol
gens de landinrichtingsplannen uit cultuur gehaald moeten worden een
aantrekkelijke verkoopprijs voor hun land te garanderen en door on
derzoek en voorlichting op het gebied van de droge landbouw uit te
breiden, teneinde nieuwe gewassen en teeltmethoden te introduceren.
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Meer in het algemeen zal de overheid het huidige stelsel van garan
tieprijzen moeten aanpassen, waarbij het landbouwprijzen-beleid van
de EEG één en ander zal vergemakkelijken, en zal een verdere organi
satie van boeren in landbouwcoöperaties bevorderd moeten worden.
Nadat volgens het opgestelde landinrichtingsplan voor de beide sleutelgebieden de grotere cultuurtechnische werken en de herbebossingen
zijn uitgevoerd, worden in de daarop volgende jaren geleidelijk aan
in eigen beheer de resterende, minder ingrijpende maatregelen uitge
voerd. Dit kan in collectief verband geschieden

wanneer het inciden

tele perceelsontsuitingen, wegverbeteringen of kavelruil betreft. De
plaatselijke Camara Agraria of gemeente zou hierbij bemiddeldend kunoptreden. Aanvullende maatregelen op perceelsniveau zullen door de
boeren zelf worden uitgevoerd," waarbij eventueel plaatselijke aan
nemers kunnen worden ingeschakeld.
Het geleidelijk aan tot stand komen van de uiteindelijke herinrich
ting van de beide sleutelgebieden loopt paralel met het geleidelijk
aan verdwijnen van de kleine, traditionele bedrijfjes. Er vanuit gaan
de dat deze bedrijfjes geen mogelijkheden in zich herbergen om in de
toekomst de bedrijfsvoering dusdanig te verbeteren dat het voor op
volgers aantrekkelijk zal zijn het bedrijf voort te zetten, zal ge
leidelijk aan meer grond beschikbaar komen voor de grotere, meer ka
pitaalkrachtige bedrijven. Door het ondersteunende beleid van de
overheid zijn deze potentieel geschikte bedrijfstypen in staat de be
drijfsvoering te verbeteren door aankoop van grond en de aanschaf van
machines en werktuigen. Het landinrichtingsplan voorziet in het ver
groten of zoveel mogelijk aaneensluiten van bewerkinseenheden en ver
beteren vaux de ontsluiting van percelen. Daarnaast worden waterconserverende en bodembeschermende maatregelen uit gevoerd en worden aan
bevelingen gedaan omtrent het meest geschikte landgebruikstype en om
trent teeltkundige maatregelen.
Uiteindelijk zal het voor toekomstige boeren aantrekkelijk zijn zich
juist in de droge landbouw in beide sleutelgebieden een inkomen te
verschaffen, waarbij men er belang bij heeft dat het beheer van land
en voorzieningen op een verantwoorde manier geschiedt. Erosie wordt
beneden een aanvaardbaar niveau gestabiliseerd, opdat ook in de toekomst
het voor boeren aantrekkelijk blijft zich op de droge landbouw in bei
de sleutelgebieden toe te leggen.
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6*2.2

Uitgangspunten voor de landinrichtingsplannen

Het in 6 .2.1 beschreven scenario voor de herinrichting van de sleutelgebieden B en C brengt met zich mee dat voor de landinrichtingsplan
nen een aantal uitgangspunten kunnen worden geformuleerd. Deze heb
ben betrekking op het bedrijfstype, de pacht- en eigendomsstructuur,
de institutionele voorzieningen, overheidssubsidies, landbouworgani
saties, instanties ten aanzien van het uitvoeren van de cultuurtech
nische werken en beheersinstanties. Bovendien worden de normen voor
het ontwerpen van cultuurtechnische werken opgesteld.
Bedri.jfstypen
Uitgangspunt voor de landinrichtingsplannen zijn de in paragraaf 5*^
Conclusies en aanbevelingen als het meest geschikt gekarakteriseerde
bedrijfstypen. Deze voldoen het best aan de eisen die het gekozen
ontwikkelingsmodel stelt. Het betreft hier de bedrijfstypen A2, B1 en
C (aie 5«3«6)» waarvan de eigenaar-bedrijfsleider z'n werkzaamheden
voornamelijk in de landbouw heeft en daaraan z'n inkomen ontleent.
Het betreft relatief grote bedrijven met een reeds hoger ontwikkelde
mechanisatiegraad die zich voornamelijk toeleggen op de teelt van
niet-geïrrigeerde landbouwgewassen (bedrijfstype A2 en B1), en het
conventionele schapenteelt-bedrijfstype (bedrijfstype C).
Ten aanzien van de schapenteelt moet worden opgemerkt dat het onzeker
is of dit bedrijfstype in de toekomst ook daadwerkelijk zal worden
voortgezet. Hoewel de huidige schapenteelt, zoals beschreven onder
bedrijfstype C (zie 5.3.é>), zeker niet onrendabel is, zijn er toch
problemen ten aanzien van de opvolging. Hier geldt het algemene pro
bleem van de desinteresse voor agrarische beroepen, zoals onder de
huidige omstandigheden het geval is.
In tegenstelling tot de andere twee relevante bedrijfstypen, zal het
op te stellen landinrichtingsplan de schapenteelt niet de prioriteit
kunnen geven. De herder trekt met z'n kudde langs begraasbare per
celen die primair bestemd zijn voor de teelt van landbouwgewassen of
bestemd zijn voor natuurlijke vegetaties. Het schapenteelt-bedrijfstype
is derhalve afhankelijk van de begraasbaarheid van anderman's land en
het landinrichtingsplan voorziet niet in extra voorzieningen om de
schapenteelt in de toekomst meer aantrekkelijk te maken. Desalniette
min zal het voor toekomstige schaapherders rendabel blijven om op de
ze wijze veeteelt te bedrijven;, ook na herinrichting van de sleutel-
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gebieden blijft begrazing door schapen mogelijk, zij het dat het be
heer van erial- en matorralland mogelijk beperkingen aanlegt ten aan
zien van de begrazingsdruk.
Pacht- en eigendomsstructuur
Bij het opstellen van de landinrichtingsplannen wordt ervan uitgegaan
dat verreweg het meeste land in eigeiadom is van de betreffende boeren,
zoals in de huidige situatie ook het geval is. Ingeval van pacht zal
het noodzakelijk zijn dat overeenkomsten aangegaan worden voor een
langere periode dan op dit moment gebruikelijk is (zie 1.10.3)» Boven
dien zou in iedergeval een deel van de kosten voor het uitvoeren van
landverbeteringen voor rekening moeten komen van de eigenaar van het
Isold. Op die manier zou het voor de pachter aantrekkelijker zijn om
cultuurtechnische maatregelen "te nemen en ook daadwerkelijk daaraan
onderhoud te plegen.
Institutionele voorzieningen
In 1.10.7 is het formele overheidsbeleid ten aanzien van de droge
landbouw vergeleken met wat hiervan in het proefgebied daadwerkelijk
gerealiseerd is. Vooral de rol van de SEA (Servicio de Extensión
Agraria), de landbouwvoorlichtingsdienst, blijkt niet erg uit de verf
te komen. Ook op het gebied van onderzoek en onderwijs ten behoeve
van de droge landbouw is een grote achterstand. Het gevolg is dat de
boeren in de regio de landbouw nog uiterst traditioneel benaderen, en
dat jongeren weinig interesse hebben in een agrarisch beroep. Ten
einde de bedrijfsvoering in de toekomst te verbeteren en de nietgeïrrigeerde teelten in beide sleutelgebieden te optimaliseren, is
het noodzakelijk dat de overheid zich meer inspanningen getroost.
Ten aanzien van de kredietverlening spelen de hoge rentes, de korte
aflossingstermijnen en de mogelijkheid dat bij ingebreken blijven onmiddelijk beslag gelegd kan worden om bezittingen een grote rol. Hier
door is het voor bedrijven nogal riskant investeringen te doen. De
overheid zou hierin bedrijven kunnen stimuleren door garantiesubsi
dies op leningen te verschaffen. De bankinstellingen zélf zouden even
eens zich actiever moeten bezighouden met de ontwikkeling van de dro
ge landbouw.
Voor het opstellen van de landinrichtingsplannen wordt ervan uitgegaan
dat kredietverlening voor de relevante bedrijfstypen vergemakkelijkt
wordt en dat landbouwvoorlichtingsdienst, onderzoeksinstituten en
onderwijs zich actief gaan bezighouden met de specifieke problemen
van de droge landbouw in de regio.
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Overheidssubsidies
Er wordt vanuit gegaan dat bij de overheid de bereidheid zal zijn
een stimulerend beleid te voeren ten aanzien van de sanering van de
droge landbouw. Daartoe zou het huidige formele programma van de over
heid toereikend zijn. De overheid dient garantiesubsidies op lening
en te verschaffen en de kosten van herinrichtingsactiviteiten te fi
nancieren. Daarnaast zou het stelsel van garantieprijzen voor land
bouwproducten moeten worden aangepast en via subsidies de boeren
moeten stimuleren zich meer nog dan nu het geval is te organiseren in
landbouwcoöperaties.
Bovendien zou het voor boeren aantrekkelijk gemaakt moeten worden om
over te schakelen op een bedrijfsvoering die gericht is op uitslui
tend de teelt van niet-geïrrigeerde landbouwgewassen, opdat de in
5.2.3 en 5.3*6 beoogde scheiding van geïrrigeerde en niet-geïrrigeerde
teelten gerealiseerd kan worden.
Om de verkoop van grond te stimuleren dient de overheid aan landeige
naren aantrekkelijke verkoopprijzen te garanderen.
Landbouworganisaties
Zoals reeds in 1.10.7 is opgemerkt, verdient het aanbevelinge dat de
coöperatieve organisatievorm in de landbouw nog verder wordt doorge
voerd. Boeren kunnen op die manier zich beter verzekeren van stabiele
prijzen voor hun producten en van minder kosten voor inputs. Boven
dien kan in coöperatief verband een efficiënter gebruik van arbeid en
van landbouwmachines gerealiseerd worden. Ook zou het toepassen van
nieuwe gewassen en teeltmethoden voor de individuele boeren minder
risicovol zijn, indien één en ander eerst in coöperatief verband zou
worden uitgeprobeerd.
In de landinrichtingsplannen wordt ervan uitgegaan dat in de toekomst
de bestaande landbouwcoöperaties zich verder zullen ontwikkelen. Mo
gelijk zouden bestaande C&maras Agrarias zich meer kunnen gaan toeleg
gen op de belangenbehartiging van de aangesloten boeren.
Instanties ten aanzien van het uitvoeren van cultuurtechnische werken
De bestaande instanties die in aanmerking komen voor het uitvoeren
van de in de landinrichtingsplannen voor te stellen cultuurtechnische
werken zijn de SCP (Servicio de Concentración Parcelaria), de SCS
(Servicio de Conservación de Suelos) en de Brigada de montes (de herbebossingsdienst van de ICONA). Daarnaast zijn de gemeenten verant
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woordelijk voor het aanleggen en het onderhoud van de hoofdontsluitingswegen.
In het landinrichtingsplan wordt ervan uitgegaan dat ingeval van gro
te ruilverkavelingen de SCP zal worden ingeschakeld, voor herbebos
singen ICONA de werkzaamheden zal uitvoeren en eventueel de bodembeschermingsdienstzich zal toeleggen op het aanleggen van terrassen,
het beschermen van wegen tegen erosiey geulbeteugelingsmaatregelen,
etcetera.
Ingeval van minder ingrijpende maatregelen kunnen locale instanties
zich bezighouden met de organisatie en de uitvoering van de werkzaam
heden. Hierbij wordt gedacht aan de betrokken gemeenten en de Câmaras
Agrarias. Door onderlinge schikking zou kavelruil kunnen plaatshebben,
eventueel door bemiddeling van de Câmara agraria. Gezamenlijk zouden
cultuurtechnische werken uitgevoerd kunnen worden, eventueel met inschakelenvan plaatselijke aannemers.
Ingeval van aanvullende maatregelen op afzonderlijke percelen zal
de belanghebbende boer zelf de verantwoordelijkheid hebben.
Behe e r 8 in stant ie s
Het beheer van land en het noodzakelijke onderhoud aan cultuurtechni
sche werken zal door verschillende instanties en door de boeren zélf
moeten worden uitgevoerd.
De landinrichtingsplannen zijn opgesteld met als uitgangspunt dat de
percelen op bedrijfsniveau zullen worden beheerd. Dit impliceert dat
de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
aan voorzieningen die betrekking hebben op afzonderlijke percelen, bij
de respectievelijke boeren zélf is gelegen. Verondersteld wordt dat
de toekomstige boeren geïnteresseerd zullen zijn in een zo optimaal mo
gelijk gebruik van het land, en derhalve er belang bij hebben dat aan
de cultuurtechnische voorzieningen afdoende onderhoud wordt gepleegd.
De herbebossing zal "in consorcio" plaats hebben, waarbij de aanleg en
het beheer van het bos door ICONA zal worden uitgevoerd. De eigenaar van
het land dat is herbebost zal gedurende de duur van de overeenkomst geen
activiteiten op het land mogen ontplooien (zie ook 1.7.4)»
Het beheer en onderhoud van collectieve voorzieningen, zoals wegen,
vloedgraven, geulbeteugelingswerken, etcetera, zal door de betrokken
gemeenten moeten worden uitgevoerd. Ook het beheer,van land dat niet in
cultuur is (erial- en matorralland) zou onder verantwoordelijkheid van
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d« gemeenten kunnen komen. Aan te bevelen is echter dit beheer aan de
Camera Agraria te doen toekomen, aangezien deze ook bemiddelt bij het
pachten van het recht om land te begrazen ten behoeve van de schaaps
kuddes. De Ctfmera Agraria kan er op die manier op toezien dat geen
overbegrazing plaatsvindt, en kan in het algemeen de verantwoordelijkheid
hebben bodembescherming op erosiegevoelige, niet in cultuur zijnde gronden
te organiseren.

Het beheer van matorral- en erialland zal in het algemeen problemen
opleveren indien dit land in eigendom is van particulieren. Beheers
maatregelen zullen vaak niet door de betrokken landeigenaren toege
past worden. Het verdient daarom de voorkeur dat land, welke niet be
stemd wordt voor de landbouw of bosbouw in eigendom van de gemeente
komt. Aangezien de huidige wetgeving dergelijke onteigeningen niet
mogelijk maakt, en gezien het feit dat landeigenaren in het algemeen
niet„bereid zijn hun grond te verkopen (zie 3*6 Enquête), zal één en
ander problemen op kunnen leveren.
Bij het opstellen van de landinrichtingsplannen wordt ervan uitgegaan
dat het beheer van niet in cultuur zijnde grond in handen van de
Camara Agraria komt; op welke wijze dit zal geschieden wordt in het
midden gelaten.
Ontwerpnormen
Gegeven het feit dat'zo min mogelijk geldelijke investeringen gedaan
kunnen worden, en in de toekomst het beheer van land en voorziening
en zo verantwoord mogelijk zal moeten geschieden, dienen de voor te
stellen maatregelen zo eenvoudig mogelijk te zijn en zo min mogelijk
onderhoud te vergen. Indien redelijkerwijs niet aangenomen kan worden
dat voldoende onderhoud gepleegd zal worden aan cultuurtechnische
voorzieningen, dan moet overwogen worden eenvoudiger maatregelen te
treffen of land uit cultuur te halen.
Grote cultuurtechnische werken, welker effect het perceelsniveau te
boven gaat dienen een meer permanent karakter te krijgen en gedimen
sioneerd te worden op een herhalingstijd van dertig jaar. De maatge
vende neerslag bij die herhalingstijd is 33,5 mm/uur (ontleend aan
neerslaggegevens van paragraaf 1A.3).
De overige cultuurtechnische werken dienen gedimensioneerd te worden
op een herhalingstijd van tien jaar (maatgevende neerslag is 27,5 mm/h)
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^ • CL •

;;oelstellinren van de landiinrichtingsplannen

Uit het voorgaande en uit de in paragraaf 1.1 geformuleerde doel
stellingen van het onderzoek, zijn resumerend de volgende doelstel
lingen op te stellen, waaraan de landinrichtingsplannen voor de sleutelgebieden 3 en C aan zouden moeten voldoen:
- de sleutelgebieden B en C dienen zo optimaal mogelijk te wor
den ingericht voor niet-geïrrigeerde teelten, waarbij een re
latief hoge graad van mechanisatie mogelijk moet zijn.
- de erosie in beide sleutelgebieden dient op een aanvaardbaar
niveau te worden teruggebracht, opdat het ook in de toekomst
voor bedrijven aantrekkelijk is om in de sleutelgebieden land
bouw te bedrijven.

Foto Sleutelgebied-C
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6.3

Criteria tav de herinrichting van de sleutelgebieden B er. C

In aansluiting op de uitgangspunten en doelstellingen van de
herinrichtingsplannen (zie paragraaf 6.2), worden in deze paragraaf
de criteria en de aard van toe te passen maatregelen omschreven.
In de paragrafen 6.4 en 6.5 worden op grond hiervan de landinrich
tingsplannen voor de beide sleutelgebieden opgesteld.
Aangezien de planning van de inrichting van het land perceelsgewijs
plaats zal hebben

worden, naast de aanbevelingen die volgen uit de

landevaluatie (zie hoofdstuk 5«)> de landhoedanigheden perceels
ontsluiting, -grootte en -configuratie meegewogen ter bepaling van
de bestemming van percelen en ter bepaling van de aard van toe te
passen cultuurtechnische maatregelen (zie ook 6.1). Bovendien zullen
sociaal-economische factoren kwalitatief beoordeeld worden, ingeval
wijziging van het actuele landgebruik overwogen wordt.
De hierna te behandelen criteria zijn ingedeeld in de volgende
vier categorieën:
- criteria tav de bestemming van het land (6.3-1)
- criteria tav het aanleggen of verbeteren van wegen en
waterlopen (6.3.2)
- criteria tav het toepassen van andere cultuurtechnische
maatregelen (6.3.3)
- criteria tav.nadere aanbevelingen omtrent het
landgebruik (6.3.4)
6.3.1 Criteria tav de bestemming van het land
Land kan bestemd worden:
I: voor de teelt van landbouwgewassen
II: om te worden bebost
Ills voor natuurlijke vegetaties
Ingeval het actuele landgebruik de teelt van een landbouwgewas is,
kan land eventueel bestemd worden:
IV: om voorlopig in cultuur te blijven, ondanks aanbevelingen
die uit de landevaluatie volgen.
VI: om ten aanzien van de teelt van landbouwgewassen uit cultuur
genomen te worden ,
Ingeval van matorral of erial, kan land eventueel bestemd worden:
V: om ontgonnen of opnieuw in cultuur genomen te worden ten
behoeve van de teelt van landbouwgewassen.
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I: Criteria voor het bestemmen van land voor de teelt van
landbouwgewassen:
a. de betreffende landeenheid is geschikt (S1,S2 of S3) voor
één of meerdere landbouwgewassen, èn
b. ingeval van beperkingen als gevolg van erosiegevoeligheid,
zijn deze door toepassen van bodembeschermende en waterconserverende maatregelen althans gedeeltelijk op te heffen door
cultuurtechnische maatregelen op het perceel zélf (zie XIV)
en/of hellingopwaarts (zie XV en XVI), èn
c. de teelt van een landbouwgewas mag geen erosiegevaar opleveren
voor hellingafwaarts gelegen percelen (zie XIV), èn
d. in geval van beperkingen ten aanzien van de perceelsontslui
ting, moeten deze op te heffen zijn (zie XI), èn
e. in geval van beperkingen ten aanzien van de perceelsgrootte
en/of -configuratie, moeten deze op te heffen zijn (zie XII)
f. of: het land wordt voorlopig in cultuur gehouden (zie IV), 6f
g. het land wordt ontgonnen of opnieuw in cultuur genomen (zie V)
II: Criteria voor het bestemmen van land om te worden bebost
a. het betreffende perceel voldoet niet aan de criteria voor de
teelt van landbouwgewassen (zie I, IV en V), èn
b. de betreffende landeenheid is niet ongeschikt voor aleppoden
(Pinus halepensis) volgens de landevaluatie, èn
c. het betreffende perceel heeft een heilingspercentage,
geringer dan

èn

d. uitsluitend natuurlijke vegetaties (zie III) bieden onvoldoende
bescherming tegen erosie in hellingafwaarts gelegen land, bf
e. herbebossing wordt toegepast om begrazing door schapen, en
als gevolg daarvan een toename van het erosiegevaar, te voor
komen, öf
f. percelen worden om ecologische en/of landschappelijke redenen
bebost, indien belendende percelen bebost worden.
III: Criteria voor het bestemmen van land voor natuurlijke vege
taties
a. het betreffende perceel voldoet niet aan de criteria voor de
teelt van landbouwgewassen (zie I en IV), èn
b. het betreffende perceel voldoet niet a n de criteria om te
worden herbebost (zie II)
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IV: Criteria om land, voorlopig in cultuur te houden ten behoeve
van een landbouwgewas
a. op het betreffende perceel wordt een overjarig landbouwgewas
geteeld (namelijk bij wijnbouw, amandelteelt of fruitteelt), èn
b. het betreft een landgebruikstype dat volgens de landevaluatie
in de toekomst niet relevant meer is, maar onder de huidige
omstandigheden nog rendabel is, èn
c. het betreffende perceel levert op het moment geen erosiegevaar
op voor hellingafwaartse percelen, en gegeven het huidige
beheer zal hiervan ook in de toekomst geen sprake zijn, èn
d. het huidige landgebruikstype zal in de nabije toekomst ren
dabel kunnen zijn, zönder ingrijpende maatregelen op het
gebied van perceelsontsluiting en/of het vergroten en ver
beteren van bewerkingseenheden (zie XI en XII)
Toelichting:
In de landevaluatie is de geschiktheid bepaald van relevante land
gebruikstypen. Deze relevante landgebruikstypen stellen veel strengere
eisen aan de landhoedanigheid bewerkbaarheid, perceelsontsluiting en .
perceelsgrootte (vanwege mechanisatie) dan het geval is bij de hui
dige landgebruikstypen. Dientengevolge kan een perceel volgens de
landevaluatie ongeschikt zijn voor de teelt van een landbouwgewas,
terwijl dit bij het huidige landgebruikstype (nog) niet het geval is.
Als voorwaarde voor het voorlopig in cultuur houden van een dergelijk
perceel is gesteld dat sprake moet zijn van een overjarig gewas. In
dien zo'n perceel uit cultuur genomen zou worden, zou namelijk sprake
zijn van kapitaalvernietiging. Bij een teelt van één- of-meerjarige
gewassen zou dit niet het geval zijn, en zou het land meteen bestemd
kunnen worden voor natuurlijke vegetaties of om te worden bebost.
Indien de bestaande teelt wordt beè'indigd of anderszins niet meer wordt
voldaan aan de criteria, zoals onder IV geformuleerd, zal het betref
fende perceel alsnog uit cultuur worden genomen.
V: Criteria om land te ontginnen of opnieuw in cultuur te nemen
a. matorral of erial wordt respectievelijk ontgonnen of opnieuw
in cultuur gebracht indien dit land volgens de landevaluatie
geschikt (S1) of matig geschikt (S2) is voor de teelt-van
één of meerdere landbouwgewassen, èn
b. het land voldoet aan de criteria voor het nemen van maatregelen
ten behoeve van het ontginnen of opnieuw in cultuur nemen van
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land (zie XIIl), èn
c. het land voldoet aan de criteria voor de teelt van landbouw
gewassen (zie I)
VI: Criteria om land ten aanzien van de teelt van landbouwgewassen
uit cultuur te nemen
a. percelen die in cultuur zijn ten behoeve van de teelt van
landbouwgewassen, èn
b. het betreffende perceel voldoet niet aan de criteria voor de
teelt van landbouwgewassen (zie i), èn
c. het betreffende perceel voldoet niet aan de criteria voor het
voorlopig in cultuur houden van land (zie IV)
6.3.2

Criteria tav het aanleggen of verbeteren van wegen en waterlopen

VII: Criteria tav het aanleggen of verbeteren van wegen
a. bestaande wegen worden zoveel mogelijk gehandhaafd, tenzij
wegverbet«ring het erosiegevaar niet binnen aanvaardbare grenzen
kan beperken (zie c. en d.)
b. indien een bestaande weg of wegtracé overbodig is, wordt deze
opgeheven; indien noodzakelijk uit het oogpunt van erosiebestrijding, worden erosiebestrijdende maatregelen toegepast
om het erosiegôvaar te verminderen (gecontroleerde waterafvoer,
afleidingsterras, stimuleren van natuurlijke vegetatie, enz.)
c. hoofdontsluitingswegen krijgen een semi-verhard wegdek en
worden aan hellingopwaartse zijde beschermd door een opvangsloot; het wegdek wordt (opnieuw) met tegenhelling aangelegd,
en waar de weg niet langs de contourlijnen loopt wordt het
over het wegdek afstromend water op regelmatige afstanden
doormiddel van een diagonale goot naar de bermsloot afgeleid
(zie figuur 6.5)5 dimensionering op een herhalingstijd van
30 jaar
d. overige wegen blijven onverhard; het wegdek wordt zoveel
mogelijk met tegenhelling aangelegd, en waar noodzakelijk
eveneens voorzien van diagonale goten en van een bermsloot
(zie c.); dimensionering op een herhalingatijd van 10 jaar
e. alleen indien voor landbouw bestemde percelen niet door over
pad of door interne ontsluiting bereikbaar zijn, worden nieuwe
wegen aangelegd; deze worden met het kortst mogelijke tracé
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aangelegd, aansluitend bij reeds bestaande wegen, en zoveel
mogelijk volgens de contourlijnen (hetgeen elkaar veelal uit
sluit); overigens gelden criteria VII -d.

VIIIÏ Criteria tav het aanleggen of verbeteren van waterlopen
a. waterlopen voeren in principe af in het bestaande geulpatroon
b. op de plaats waar hoofdontsluitingswegen een geul doorkruisen
worden duikerconstructies aangelegd, gedimensioneerd op een
herhalingstijd van 30 jaar
c. waterlopen die perceelsontsluitingswegen kruisen wateren daar
gecontroleerd over af door middel van stenen overlaatcon. structies; herhalingstijd 10 jaar
d. vloedgraven worden zoveel mogelijk in bestaande geulen aan- .
gelegd; waar dit niet mogelijk is wordt een zo kort mogelijk
tracé gekozen naar bestaande geulen; gedimensioneerd op een
herhalingstijd van 30 jaar
e. indien noodzakelijk wordt aan de hellingopwaartse zijde van
een sequentie landbouwpercelen een afleidingsterras aangelegd,
die afwatert op een vloedgraaf; herhalingstijd 30 jaar
f. vloedgraven en bermsloten kunnen eventueel afwateren in
betonnen reservoirs, waarbij doormiddel van een woelbak
getracht wordt zoveel mogelijk slib uit de reservoirs te houden;
reservoirs worden alleen dan gepland als direct aangrenzende
landbouwpercelen hieruit een redelijke hoeveelheid irrigatiewater zouden kunnen betrekken.
g. voor gecontroleerde waterafvoer door geulen: zie criteria X
6.3.3

Criteria' tav
het
toepassenm van
cultuurtechnische
maatregelen
I
I
I • "• Mill •
1 •
—m-mmm • im - —•— n i • ——— m
m, im ,
,

——•• ™ •'

De volgende acht categorieën van cultuurtechnische maatregelen
kunnen worden toegepasts
IX: erosiebestrijding op zeer steile heliingen
X: geulbeteugeling
XI: het ontsluiten van percelen
XII: het vergroten en verbeteren van bewerkingseenheden
XIII: het ontginnen en opnieuw in cultuur nemen van land
XIV: bodembescherming en waterconservering op landbouwpercelen
XV: maatregelen ten behoeve van bebossingen
XVI: erosiebestrijding op eriat en matorralland
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IX: Criteria tav het toepassen van erosiebestrijdende maatregelen
op zeer steile hellingen
a. indien hellingen, met een hellingspercentage groter dan 55$)
erosiegevaar opleveren voor hellingafwaarts gelegen land of
wegen en waterlopen, of door terugschri^dende erosie helling
opwaarts gelegen percelen bedreigen, worden erosiebe strijdende
maatregelen toegepast:
b. indien zich direct boven de steile helling een landbouwperceel
bevindt wordt op de overgang van perceel naar steile helling
een breed adsorptietérras met tegenhelling aangelegd
c. indien zich direct boven de steile helling geen landbouwperceel
bevindt, wordt het hellingopwaarts gelegen land bebost; hel
lingen met een hellingpercentage, groter dan 55i> zijn zélf te
steil om te worden bebost
d. op de steile helling zélf wordt ter plaatse van actieve rills
en gullies dakpansgewijs rastrillo-constructies in de helling
verankerd (zie fig. 6.11); op de meest erosiegevoelige plaatsen
wordt bovendien doormiddel van "hydro-seeding (zie: FAO, 1978)

getracht de vegetatieve bodembedekking op een hoger niveau
te brengen.
X; Criteria tav het toepassen van geulbeteugelingsmaatregelen
a. ingeval van erosieve geulen die door terugschrijdende erosie
hellingopwaarts gelegen land bedreigen en erogiegovaar op
leveren voor stroomafwaarts gelegen land en kunstwerken,
wordt getracht door het toepassen van geulbeteugelingsmaatregelen de geulwanden te stabiliseren en de afvoer te contro
leren:
b. indien zich direct boven de geulwand landbouwpercelen bevinden,
wordt op de overgang van perceel naar geulwand een breed adsorptieterras met tegenhelling aangelegd
c. indien zich direct boven de geulwand geen.landbouwgrond
bevindt, wordt het hellingopwaarts gelegen land bebost.
d. op de geulwand zélf worden dakpansgewijs rastillo-constructies
in de helling verankerd, ter plaatse van actieve rills en
gullies
e. in de geulbodem worden rastervormige slibvangers, of in ernstige
gevallen gabiondammetjes geplaatst, teneinde het lengte profiel
van de geul af te vlakken en de vegetatieve bodembedekking
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te stimuleren.
XI:

Criteria tav het ontsluiten van percelen

a. percelen van afzonderlijke eigenaren worden apart

ontsloten

door perceelsontsluitingswegen, tenzij:
- het erosiegevaar hierdoor vergroot zou worden, 6f
- de kosten die verbonden zouden zijn aan het

apart ontsluiten

van een perceel onevenredig hoog zouden zijn
b. percelen van één en dezelfde eigenaar worden waar mogelijk
intern ontsloten door aaneengesloten bewerkingseenheden te
vormen (zie XII)
c. indien erosiegevaar of hoge kosten het afzonderlijk ontsluiten
van percelen onmogelijk maakt, kan besloten worden om een
perceel te ontsluiten door middel van overpad, waarbij:
- het traject van overpad zo kort mogelijk moet zijn
- - het overpad zo min mogelijk verschillende eigenaren betreft
- het overpad geen erosiegevaar oplevert
d. indien aan bovenstaande criteria niet kan worden voldaan, wordt
besloten een perceel niet te bestemmen voor de teelt van land
bouwgewassen
XII: Criteria tav het vergroten en verbeteren van bewerkingseenheden
a. percelen dienen een dusdanige grootte te hebben dat gemecha
niseerde landbouwteelten mogelijk zijn
b. ingeval van te kleine percelen wordt getracht door interne
ontsluiting en door het slechten van terrasranden de bewerkings
eenheid te vergroten; het slechten van terrasranden moet uiter
aard uit het oogpunt van erosiebestrijding verantwoord zijn
c. ingeval van een perceelsconfiguratie waarbij meerdere eigenaren
versnipperd kleine percelen bezitten, wordt getracht door
perceelsruil grotere bewerkingseenheden te vormen
d. indien het toekomstig landgebruikstype strenge eisen stelt aan
de vlakheid van het land, kan besloten worden het perceel te
egaliseren
e. indien aan bovenstaande criteria niet kan worden voldaan, wordt
besloten een perceel niet te bestemmen voor de teelt van land
bouwgewassen
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XIIIï Criteria tav maatregelen voor het ontginnen of opnieuw in
cultuur nemen van land

a. de nieuw te vormen percelen moeten voldoen aan de criteria
XI en XII en behoeven geen ingrijpende erosiebestrijdende maat
regelen, zoals omschreven onder IX en X en II
b. door

te ploegen wordt de natuurlijke vegetatie verwijderd en

wordt een bouwvoor gerealiseerd; indien noodzakelijk worden
oude terrasranden geslecht en wordt het land geëgaliseerd
c..indien noodzakelijk worden bodembeschermende en waterconserverende maatregelen toegepast, volgens de criteria XIV; indien
hierdoor het erosiegevaar niet binnen acceptabele grenzen
te houden zou zijn, wordt besloten het land niet voor de teelt
van landbouwgewassen te bestemmen
XIVs Criteria tav het toepassen van bodembeschermende en waterconserverende maatregelen
a. door het toepassen van waterconserverende en erosiebestrijdende
maatregelen binnen een landbouwperceel, in combinatie met de
maatregelen die genoemd zijn onder VII, VIII, IX, X, XVI, XV
en II, moet de erosie binnen dat perceel teruggebracht zijn
tot op een aanvaardbaar niveau; is dit niet het geval, dan
wordt besloten betreffende perceel niet te bestemmen voor de
teelt van landbouwgewassen
b. de binnen een perceel toe te passen maatregelen zijns
- opvang van oppervlakkig toestromend water vanuit belendende
percelen en matorralhellingen door middel van afleidings
terrassen of door middel van een opvangsloot, waarin het water
tot infiltratie kan komen
- ingeval van wijnbouw, amandelteelt of fruitteelt: infiltratieterrassen tussen de rijen (ruggetjes)
- aan heilingafwaarts gelegen perceelsscheiding: verstevigen van
bestaande terrasrand, en eventueel opnieuw aanleggen van breed
adsorptieterras met tegenhelling
- bij een grote hellinglengte kan het noodzakelijk zijn om ook
binnen het perceel een breed infitratieterras aan te leggen;
dit kan echter strijdig zijn met criteria XII
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XV: Criteria tav het toepassen van bebossingsmaatregelen
a. de soortkeuze en methode van bosbeheer worden in het midden
gelaten; zie hiervoor paragraaf 1.7-4
b. uit het oogpunt van het zoveel mogelijk handhaven van de na
tuurlijke vegetatie wordt de methode van herbebossing volgens
de methode van brede bankterrassen afgeraden (zie ook 1.7)»
- bij hellingpercentages, geringer dan 4C$> wordt aangeraden
te bebossen volgens de stroken-rippermethode
- bij hellingpercentages tussen de 40 en 55^ wordt aangeraden
om te bebossen volgens de plantgaten methode; eveneens volgens
plantgatenmethode op verlaten colluviale terrassen, waar het
machinaal trekken van een plantvoor moeilijk is en toch nog
veel bestaande vegetatie vernietigt
XVI: Criteria tav het toepassen van erosiebestrijdende maatregelen
op erial- en matorralland
a. eial- en matorralland moet z'n bodembeschermende werking ont
lenen aan de natuurlijke vegetaties; bodembescherming beoogt
daarom met name het stimuleren en instandhouden van natuurlijke
vegetaties
b. indien begrazing door schapen ertoe zou leiden dat natuurlijke
vegetaties zich onvoldoende kunnen ontwikkelen, kan besloten
worden het land te bebossen; een alternatief is het afkondigen
van beheersmaatregelen
c. voorkomen moet worden dat oppervlakkig afstromend water zich
in erial of matorralland kan concentreren; het kan noodzakelijk
zijn om afleidingsterrassen aan te leggen, ten einde hellingafwaarts gelegen landbouwgrond te beschermen
6.3.4

Criteria tav nadere aanbevelingen omtrent het landgebruik

In hoofdstuk 5* Landevaluatie worden aanbevelingen gedaan omtrent
de meest geschikte vorm van landgebruik. Hierop aansluitend worden
in de landinrichtingsplannen voor de sleutelgebieden B en C aanbeve
lingen gedaan omtrent het landgebruikstype en aanvullende maatregelen
betreffende bodemverbetering.
Tot dusverre is in de landinrichtingsplannen nog uitsluitend sptake
geweest van de globale bestemming van het land en van cuituurtech-
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nische maatregelen. In geval de bestemming van het land de teelt van
landbouwgewassen betreft, kunnen de volgende categorieën van aanbeve
lingen gedaan worden:
- aanbevelingen omtrent het landgebruikstype
- aanbevelingen omtrent teeltkundige maatregelen
XVII: Aanbevelingen omtrent het landgenbruikstype
a. indien de bestemming van het land de teelt van landbouw
gewassen is, en reeds sprake is van de teelt van overjarige
gewassen (^ruif, amandel of fruitbomen), wordt aanbevolen
het bestaande landgebruikstype te handhaven; wijzigen van het
landgebruikstype zou namelijk kapitaalvernietiging betekenen;
eventueel kan aanbevolen worden ter zijner tijd over te scha
kelen op een ander landgebruikstype, dat blijkens de resultaten
van de landevaluatie meer geschikt is.
b. indien de bestemming van het land de teelt van landbouwgewassen
is en criterium XVII-a. niet geldt, wordt aanbevolen om over
te schakelen op een ander landgebruikstype, welke blijkens de
resultaten van de landevaluatie meer geschikt is
JCVIII: Aanbevelingen omtrent teeltkundige maatregelen
a. voor alle landgebruikstypen wordt aanbevolen eenvoudige
teeltkundige maatregelen toe te passen, die bodemverbetering
tot gevolg zullen hebben op de lange termijn; de aard van
deze maatregelen zijn beschreven in paragraaf 5«4.3
b. ingeval de erosiegevoeligheid van een landeenheid een beper
king-vormt, wordt aanbevolen contourbewerking, ondergroei of
mulch toe te passen, naast de hierboven genoemde bodemverbeterende maatregelen
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Het landinrichtingsplan voor sleutelgebied B

Bij het opstellen vdn de landinrichtingsplannen «jjjn de volgende
stadia te onderscheiden:
- bepaling van de globale bestemmingen van het land
- situering van wegen en waterlopen
- planning van andere cultuurtechnische maatregelen
(o.a. t.b.v. de bodemconservering)
- aanbevelingen voor toe te passen teelten op de voor
landbouw bestemde percelen.
Met name in het eerste en in het laatste stadium is gebruik gemaakt
van de resultaten van de landevaluatie. De genoemde stadia z.jn
achtereenvolgens beschreven in de paragrafen 6.4.1 t/m S.k-k •

6.4.1'

De bestemmingen van het land.

Bij &e besluitvorming o:;. trent de beste min g van laad «orac-n ois te
begi--'i:ien .'rie besLew::;ingen one erschei.de::., te weten:
- bos (acr.plaat van aleppot-en)
- nat,-uri;j.*e vegetatie ',;.atorral of erial)
- landbouw.
Hierbij worden de in par. 6.3 beschre/en procedures en criteria
gevolge.
In

i\e

iierep v^Igenre para'rafen worden herhaaldelijk ae terme.-i

"geschikt" en "besteuc." gehanteerd. "Geschikt" slaat op ce conclusie
van ue lanc evaluatie; een larideei.heid is geschikt voor een beps.rxld
gebruik als het voor dit gebruik de waardering SI, S2 of S3 .-cr-jijt.
"Bestemd" rlaat co de in het plan beoogde beste rning. ïij de keuze
voor de b.ïstera::;irxg van een perceel kan worden afgeweken van het
advies van oe landevaluatie. Zie hiervoor ook par. 6.3«
In figuur 6.1 zijn de bestemmingen-van het land weergegeven.
De gronden zijn als volgt in te delen:
a. niet voor landbouw bestemd en volgens de I.e. niet geschikt
b. niet vr.,y de landbouw bestemd maar volgens de landevaluatie
wel geschikt
c. voor de landbouw bestemd en geschikt
d. voor de landbouw bestemd maar volgens de landevaluatie niet
geschikt
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a._ iviet voor de lanooouw bestemd en volgen1-: de landevaluatie
niet geschürt.
Leu a...ntai eenheden z'jn voor landbouwkun i.,

Ucbruik

niet ge-schiet,

aldus ce lan- evaluatie (zie bfjlage 5.6.1). het overgrote deel van
de oopervlakts dat niet gescnikt ie voor een t.elt bestaat uit de
lan..eenheden Yl, Y2 en Ï3, dit z jn de kristailijne-gipsheuvels
tussen de bosca.nde land bouwgronden. (Zie fir;. 5.1)
Gad at ..cL erooie._ evaar, verccraa-uit op tie woeste gron-. en i.h.a. op
en l?.:i,.o de landoouv;percelen bestre-. en kan vrorcn en dit voldoen;e
wordt geacht (zie par. 6«4«3 Andere cultuurtechnische maatregelen),
wordt een ^root gedeelte niet bebost (criteria II en III). Alleen bij
A (fig. 6.2) op perceel 320 (bijlage 3-10) wordt wel bebost omdat de
helling hier erg steiL is en de daar ontstaande afstroming een
erosiegevaar voor de onderliggende landbouwpercelen is.
Voor de criteria om andere delen te bebossen zie b. niet bestemd
maar wel geschikt.
13. i.iet voor de lancbouw besteed maar volgens de landevaluatie wel
geschikt.
De bestaande sequentieo van de tussen de , ipsheilingea ^.elegen
land bouw terra:-,een z.jn volgens de landevaluatie matig geschikt (&2)
voor een aantal gewassen, m.n. de wijnstok, lucerne, en vaa.ï ook
graa/i/braak. (Zie fig. 5.1 en bijlage 3-10). ie meest voorkoaenae
beperkingen z jn de beschikbare hoeve•.lneid voch t e . de mogel.jkneuen
tot verbetering (zie bijlage 5.8.1). Omdat in een aantal gevallen
echter de perceelsgrootte en vooral de mogeljkheden om ie bereikbaar
heid i-e vergroten oeperv;ence factoren z.jn voor de in de toekomst
verwachte landbouw (criteria II, III, IV en VI) worden de percelen
xn ce*,-:- torraosensequenties (zie bijl. 6.9) niet voor landbouwkundig
gebruik bestemd. Om te voorkomen dat hier nog in tact z.'jnde terrasranden door begrazing vertrapt zullen worden (criteria II;), werd
besloten de Uesbetref^enae percelen onder bos te zetten. Deze per
celen z'jn: de nur.:..ers 117- 125, 207- 2J9, 211- 215, 219- 221,
225- 253, 235- 23c, 243, 254- 262, 263- 266, 269- 273, 277- 28m,
287- 291, 433- 435, 450- 454, 456+ 457, 459- 462, 472- 479 (zie
bjlage 3.10 ).
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worden tussenliggende woeste gronden meebebost (zie bijl. 6-9).
Overwegingen t.a.v. erosiebestrjding spelen hier natuurlijk ook ei n
rol. Een aantal kleinere terrassensequenties (te weten de percelen
13*+, 1M+, 157-1? j, 240, 245, 246- 248 en 270 (bylage 3.10) worden
vanwege ecologische, landschappeljke en economische redenen juist niet
bebost, mede omdat nier geen erosiegevaar verwacht wordt.
c. Voor de landbouw bestemd en geschikt.
Behalve de oneer b. genoemde percelen worden de percelen die volgens
de landevaluatie voor een landbouwteclt geschikt zijn, ook inderdaad
voor landöouw bestemd. Al deze percelen hebben een matige geschiktheid
(£2) voor twee of meer gewassen (zie bijlage 5.6.1).
Len deel van perceel 217 (bijlage 3.10) dat eveneens geschikt is
voor landbouw, aai worden ontgonnen (zie par. 6.ó Jul tuurtechnische
maatregelen).
d. Voor de landbouw bestemd naar volgens de landevaluatie n et ..eschikt.
Le percelen 296, 524, 505, 537 (gedeeltelijk) en 553 (geö.) worden
ondanks het advies van de landevaluatie in cuituur gelaten omdat het
zonder meer verlaten van deze percelen geen overmatig erosiegevaar
zal veroorzaken en ook het huidige landgebruik verantwoord is.
(Criteria IV). Op de percelen 296 en 324 is bovendien sprake van een
, hoge investering (een irrigatiesysteem voor fruitbomen) die van nu
ophouden een wel erg moeilijke beslissing maakt.
Samenvattend nan gesteld worden dat:
- een aantal terrassensequenties i.v.m. te verwachten ontwik
kelingen in de landbouw uit cultuur worden genomen of gelaten
en v/aar nodig be oost worden,
- een aantal bestaande landbouwgronden in cultuur worden gelaten
ondanks het advies van de landevaluatie,,
- de overige landbouwgronden die een geschiktheid voor een
teelt hebben in cultuur worc-en gelaten of geno en,
- bij de keuz,e tussen bos en natuurlijke vegetatie voor de overige
percelen de bodembescherming, de investeringskosten voor
aanplant van alep

JO,

de baten van schapenhouderijen én

landschappelijke overwegingen de voornaamste rollen spelen,
- de uit cultuur genomen percelen worden gecompenseerd door de
te ontginnen en de ópnieuw in cultuur te nemen gronden.
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6.4-2

De situering van wegen en waterlopen

Nadat een besteding (bos, natuurljke vegetatie of landbouw) aan
de percelen en delen van percelen is gegeven wordt bepaald welke
voorzieningen nodig zijn oui de bestemmingen zinvol inhoud te kunnen
geven. Hierbij wordt allereerst gekeken naar voorzieningen die buiten
de percelen zelf getroffen moeten wofden. Deze voorzieningen zijn:
wegen
- waterlopen.
De criteria voor aanleg en verbeteringen zijn gegeven in par. 6.3 •
Wegen
Om de percelen op een verantwoorde manier te kunnen bereiken
(criteria VII) zijn een aantal nieuw aan te leggen wegen geprojecteerd.
Om een voortdurende bereikbaarheid mogelijk te maken worden de wegen
dusdanig aangelegd dat het water oninidc eljjk van de wegen wordt
afgeleid waardoor plas- en poelvorming wordt voorkomen. De aan te
leggen v/egeu lopen zoveel als mogelijk langs de contourlijnen en
zijn voorzien van werken ora afstromend water (zowel van de bovenlig
gende helling als van de weg zelf) op te vangen (zie fig. 6.2)

ï
1 en

c
2: afvoergoot
3: weg"dek" onder lichte tegenhelling
4: dijk ter v^or.-toming van afstroming over de helling

Figuur 6.2

\

Dwarsprofiel van een weg langs een helling

In sleutelgebied ß is het eenter voor de meeste wegen onmogelijk ze
langs de contourlijnen te projecteren. Waar de wegen niet la^.gs de
contourlijnen looen wordt het water ook van de weg afgeleid. Dit
geschiedt door goten die op een dusdanige afstand van elkaar zijn
gele d dat zij ie:er de maatgevende afvoer van het bovenliggende
traject ;unnen verwerken. De tegenhelling, waaronder o ..k •. ese wegen
worden aangelegd indien >.lj niet -re ht van ce hel *ing af lopen,
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zal niet kunnen vcorko:r.en dat er toch water ever de weg afstroomt
oir.dat speren, die zeker zuilen ontstaan op c'e moeste v/e^en, de
ai'strowin;. naar ce bersnsloot zullen verhinderen (zie fig. 6-3).
>

Figuur 6-3

Bovenaanzicht van een weg niet evenwijdig aan de
contourlijnen

üescherxende maatregelen worden ook langs en op de bestaande tc
han: haven weg docr het gebied aangelegd. Omdat afsluiten en zone er
meer verlaten van een gedeelte van dc bestaande weg (zie bijl. 6.10)
.een oplossing bie. t voor i.ei erosiegevaar dat dit traject veroor
zaakt wordt beneden dit wtggedeelte(dat recht naar beneden loopt)
een terras aangelegd dat net lager gelegen traject tegen erosie
beschermt.
Waterlopen
Speciale voorziening-n voor de afvoer van water die het perce.lsnive
te boven gaan en niet tot de oegeleidc-nde maatre. elen bjj wegen
behoren worden niet genomen. Dit mede omdat in het plan .een afvoer
vanaf la :dbouv/percele.; plaatsvindt.
üe t voorgestelde progra

m

bijlage 6.13 weergegeven.

a van wegaanleg en -verbetering is in
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6.4»3

Andere cultuurtechnische maatregelen.

Als de bestemmingen van de percelen en het plan van wc-t:en en water
lopen ii.jn bepaald, kau bekeken worden welke cultuurtechnische
maatregelen nodig zijn om een op lange termijn goede en verantwoorde
lancbouw te realiseren. Len opsomming van de mogelijk te nemen maat
regelen vindt .lien in paragraaf 6.3»
Erosiebestijdene.e maatregelen op zeer steile heldingen (>55%)
Hellingen steiler dan

komen in het gebied niet voor (bijlage 3-A-)

Kastrillos e.i hydrosecding (par. 6.3 Toe te passen maatregelen)
v;orden niet toegepast.
Geulbeteugeling
net gebied wordt niet door geulen doorsneden. Van geuloeteugfelinc.smaatregelen is in het plan derhalve geen sprake.
Ontsluiting
Le wegenaanleg- en verbeteringen zijn in par. 6-4.2 besproken.
Voer perceel 203 wordt het niet de moeite waard geacht een aparte
ontsluitingsweg, inci. beschermende maatregelen, aan te leggen
(criteria XI). Os perceel 203 toch voer de landbouw te kunnen bl.jven
gebruiken, moet het by perceel 204 gevoegd worden(bijlage 3.10).
On: de bemerkbaarheid te vergroten en interne ontsluiting mogelijk
te maken worot de terrasrand tussen de percelen geslecht (criteria
XII).
net verproten en veroeteren van bewerkingseenhecen
Op een aantal plaatsen liggen terrasranden c.ie uit oodenbe sc hermings
oogpunt niet noc'-ig ©n voor de bewerking lastig zijn. leze rande: moge
volgens de criteria onder a II (par. o.3) geslecht worden. Lit is
het geval tussen de percelen 131 en 132, 2.0p en 20if (zie ook Ont
sluiting), 267 en 26&, 265 eu 286, 293 en 294, 506 en 521 en
574 en 575 (bjlage 6-1).
Om de bewerking te vergemakkelijken dienen de perce en 146 en 223
geëgaliseerd te worde-;.
Ontginnen en opnieuv.' in cultuur nemen van land
Verder Komen er grunçicn voor die een geschiktheid voor ei n teelt
neb en, r.aar die ..rented onder uatuurljke vegetatie lig. en (cri
teria .III), hierbij uun.ien twee gevallen worden onderscheiden:
a. mat or .':J.
b. erial
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ad.a. nator -.-al grond en zjn nooit in cultuur gev/eec t. Om deze i_.ronc.cn in
cultuur te nemen moeten zij ontgonnen worden. Lit ontgin .en kan
bestaan uit de volcende werkzaamheden:
- ontsluiten
-

Orondbewerking:

verwijderen natuurlijke vegetatie,

diepploegen en egaliseren
- treffen van bcdeiibeachermende maatregelen, zowel voor
het perceel zelf ais voor benedenstrooms gelegen terreinen.
Lea gedeelte van perceel 217, grenzend aan 299 (bjlage 3.10) dient
ontko men en bij 299 gevoegd te worden. Perceel 299 liwt nu onder
er.al, xaaar is al ontsloten. Le voor de ontginning ge blande w rkzaainiiecten zijn diepploe,.en en egaliseren. Lr zijn geen extra bod erabeschermende maatregelen -O het te ontginnen deel van het perceel
gepl&nn (driteria XIV).
ad b. Lriaigronden z. jn al eens in cultuur geweest. Hierdoor zullen de
onder a. genoemde maatregelen (een combinatie hiervan zal ooit by
het opnieuw in cultuur nemen van een perceel genomen raceten worctn)
vaak minder ingrijpend en dus minder duur zijn. ^aar met name de
ontsluiting kan een dure aangelegenheid zijn, waardoor opnieuw
in cultuur nemen niet persé goedkoper dan ontginnen is.
Le opnieuw in cultuur te. nemen percelen zijn: 131, 137- 141, 150' 154, 156- 1P9, 285,'2c6, 293- 295, 402, 503, 506, >10, 518, 519,
524, 525, 576, 561.
ü-p enkele percelen zullen aanvullende bodembesenermende aaatre0elen
nodig zijn; deze .werden behandeld oneer de kop:
Bo d e m b e sc h er::i e i:a e en waterconserverende maatregelen 00 _1anobouw..ron'.-en.
Veel lanobouwpercele-.. coeien tegen afstromend water .,it belendenut
raatorral-heHingen

beschermd. warden. Hiertoe worden aan de randen van

cte percelen afleidingcterrassen aangelegd (zie fig. 6-5).
Leze terrassen lopen evenw.j; ig aan de c ontourijnen opdat het \va«.er
niet de kans krijgt door afstro .dn'g op een lager punt erosie te ver
oorzaken, maar de gelegenheid Krijgt te infiltreren.
Leze terrassen worden aangelegd op de percelen l<-;g, 20204, 21c,
2^3, 22M, 242, 24y- 251, 267, 26ö, 27o, 285, 286, 293- 295, 539541, 544, ?45, ~A1, 5/0- 572 en 573- 579.
ülechti: 00 *ên plaats moe L o.) het perce-.1 zelf onstane erosie bestre
den worden: op perceel 485 wordt daartoe een terras aangelegd.
Le gehante :rde criteria zijn te vinden in par. 6.3-
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In bijlage 6.1 a;jn de

ing

Oronden

par. 6-3»

waar volgens de plantgateumethode

wordt aangeplant a- v;;'c-;;oven. De steile hellin.en zijn gelot en op
de percelen 320

e
n
.
2
1
?

en ?Jl[1.

ad b. Op de tussen ce terrassen gelegen woeste gronden wordt de rippermethode toe gepast, behalve op.de stéilere de ten van de onder a.
gcnoer.;c,e op de ;;ritaJ.l-ine-gipsheuveis gelegen percelen, (gie
b'jlage 6.1).

Op de voorgrond de terrassen van de conglomeraatrug en op de achtergrond
de kale gipsheuvels van het proefgebied
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g.if. 1+

Nadere aanbeve li.> ge_n_ omtrent het lan d gebruik
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6-4.1) en de inrichting en de cultuurtechnischs maatregelen hierop
z jn ai e tere

i, net geo'.eo. defiri.tief werden in ericnt.

ie uiteind i ixe bee telingen vo^r de

a

idere •••an landbouwgronden

li. ^eii v/ae nee plan betreft vast. (par. 6-4.1 en 6-4-3)•

m he o plan lige de Lnvu.I'.ing van cie bestemmingen, wat de lancoouwgroncen betreft, no,; nie I vast, «aar ecu beoaalde teelt een te hoog
risico vo-r schaae beneoenstrooms inhoudt wordt deze teelt ontraden
er. eeti alternatief gewas aanbevolen. Aanbevelingen omtrent het land
gebruik volgen uit ce landevaluatie. In het algemeen kan geen du del:jk
ai-vies ten gunste van éên gewas gegeven worden.
De uiteinde- L-jke gewassenkeuzen worden door de boeren gedaan.
In gebied ß zullen, volgens het bestemmingsplan en als vercere
adviezen uit de Landevaluatie worden opgevolgd, veel Wijzigingen in

gr on;-

üruix. plaatsvinden. Leze wijzigingen betreffen met name:

a. de woeste grinden cie erosie0evoelig zgn
b. de terrassenseque .ties ai.: volgens het aangehouden scenario
in de toekomst geen rendabele landbouw kunnen dragen en de
daartussen gelegen matorralgronden
c. de bestaanae percelen die niet of weinig geschikt zin voor de
teelt oie z'"j' r:.orenteei dragen, terwijl er andere teelten zjn
waarvoor het bctreffende perceel geschikter is
d. erialveic'.en cie weer in cultuur - enemen kunnen worden.
ad a. en b. De maatregelen op deze gronden zijn in par. 6-4.3 besproken,
ad c. Veel percelen in gebied 3 lig. en onder amandel of perzik. (BJjlage
3.6). Volgens de ianc.evaluatie zijn deze percelen voor ce anardeien
en perz ken weinig geschikt (S3) terw'jl zj vo.r andere lancgeoruikstypen (raeesual w;jn, graan/braak e. lucerne en soms ook zonnebloem )
,..at:g ^escnikt zjn (ó2). het /.e aan te cevelen het lana. eoru

hier

te w.jzi_en, met ci en verrC' vc cat ceze verandering niet direct
a „or; evcerd noeft te wore en ai:: er raoa en teel sprake is va., een
overjari0 ,_;ev.ar (amn.acj. e.: perzik zj.. „verjarige gewassen) dat een
reael ike oooren^st e . ..eon erosiegevaar voor ce emgevin
.e nr.anoclen
ii.i.anc.elen
jaren :

Ï-,

oplevert,

perz ken leveren nerc;e.,c rtdeiyki. o joren gr ten.

rj:. ~rg

ac.i ivorct^evoe :.ig en ;,even genidceld 2x per vijf

c ,brc n. ;s t. ..ulcre-:. Ijkt ge_n oolorring omdat dit in relatie

I
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tot de te verwachten opbrengsten te duur en te veel ...oeite is.
Omdat een amandelboomgaard geen stimulans voor een intensievere en
beter beheerde teelt is, moeten de susandelboomga&rden in 3 gerooid
wor.'e;u Bij perziken is het vochttekort het voornaamste probleem.
Ook de perzikbooagaarden kunnen volgens de landevaluatie maar net
beste ,_.erooid worden, maar omdat de 'perzikboomgaarden minder erosie
gevaar inhouden dan de amandelgaaraen die steiler zijn heeft het
rocie • van perziken gee.i prioriteit. Voorlopig toe te passen teeltkundige maatregelen in perziken (en ook amandelen ais zij blijven ^ta_. )
zijn het toepass.n van ondergroei en contourbewerking.
Op perceel 296 zijn bovendien forse investeringen gedaan. Volgens
de landevaluatie zou dit perceel ongeschikt zijn voor landbouwkundig
gebruik (bijl. 6.9). Gezien de huidige toestand van het perceel, de
geringe erosiegevoeligheid en de investering zou het onverantwoord
zijn dit perceel uit produktie te halen.
Uiteraard betekent het voorlopig in stand houden van het huidige
landgebruik niet dat de geplande cultuurtechnische m.-.atregelen
geen doorgan..; hoeveu vincieu.
aci d. Ivenal£ de onder c. geno e...de oei celen zijn de opnieuw in cultuur te
nemen .ercelen hev .necst geschiet voor graan, v/.jn, lucerne en sows
zonnebloem. Van deze gewaste., vraagt wijn de hoogste investeringen
(i.v.m. de iiaprodukuieve periode in de beginjaren) en de h.eeste
arbeidsinzet, len rotatie graan/braak of £raan/braak/zonnebloem/
braak of lucerne zijn daarom het meest aan te bevelen.
Ooiï hier wordt de beslissing over het te kiezen landgebruikstype
uiteraard aan de boer overgelaten.
Lr z in slechts w-inig pe=. celen waar het nuidige landgebruik

v

ehand-

haafd kan wore en: eigenlijk is ait alleen net geval met wijn aarden
en graanvelden die buiten de aangehaalde terrassensequenties
(zie b.) liggen. Voor graanvelden die tevens voor zonnebloem de
classificatie "matig geschikt" (SP) krijgen wordt aanbevolen zonne
bloem in de rotatie op te nemen.
Het landinrichtingsplan voor sleutelgebied B is gepresenteerd in
bijlage 6.3.
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6.5

Ket landinrichtinrsidan voor sleutelgebied C

Voor de totstandkoming van het landinrichtin.. s; lan v^or sleutelgeciec
C zjjn aez-.-lide stappen xe onderscheiden als bij sleutelgebied 3 (par.
6.4). jjeze stappen wor< en achtereenvolgens in de paragrafen 6.5.1 t/m
6.5.4 behandela.
Sleutelgebied C is een veel aiverser gebied dan sleutelgeSied 3. Ht
is daarom zinvol sleutel gebied C onder te verdelen in vier deelge bie
den die ieder hun eigen karakteristieken en problenatieken hebten en
daarom ook ieder hun ei.-en aanpak vragen.
.jeze deelgebieden zijn:
- Conglomeraatrug (deelgebied C)
- P-niveau (l)
- midden van het gebied (ir:)
- laaien in het gebied (l)
je deelgebieden zijn in bijlage 6.12 v/eorgegeven.
6.5.I

,;e bestemmingen .~an het land

jje bestellingen van het land worden ingedeeld, volgens ae opsomming
gt-geven in par. 6.3.
De groepen van criteria.t.a.v. de bestemming van het land zyn als volgt inge
deeld:

I: Land dat bestemd wordt voor landbouwteelten
II: Land dat bestemd wordt voor bebossing

III: Land dat bestemd wordt voor natuurlijke vegetaties
IV: Land dat voorlopig in cultuur zal blijven t.b.v. landbouwteelten
V: Land dat al dan niet opnieuw in cultuur genomen zal worden t.b.v.
landbouwteelten
VI: Land dat t.a.v. landbouwteelten uit cultuur genomen zal worden
In de bijlagen 6.11 en 6 J 2 worden respectievelijk de bestemmingen van het land
voor de verschillende deelgebieden in sleutelgebied C en de bestemmingen van
het land in relatie tot de aanbevelingen uit de landevaluatie gegeven.
Aangezien de percelen op de conglomeraatrug in de landevaluatie als onge
schikt voor landbouwkundig gebruik worden gekenmerkt wordt het land in
deelgebied C in principe bestemd voor bebossing of natuurlijke vegetatie.
De ongeschiktheid voor landbouwkundig gebruik wordt vooral veroorzaakt
door de slechte bewerkbaarheid en hoge erosiegevoeligheid van deze steile
hellingen, en landbouwteelten zullen hier dan ook in principe uit cultuur
genomen worden (VI).

- 35 Conglomeraatrug

De criteria genoemd onder I zijn in dit deelgebied dus niet van toepassing
i.t.t. II en III.
Ten aanzien van II kan gesteld worden dat daar waar de percelen reeds ver
laten zijn of te klein om het huidige landgebruik te kunnen handhaven in
deelgebied C bebossing wordt toegepast mits de helling niet steiler is dan
55$. In het plan komt het erop neer dat zowel onderaan (Ca,Cc,Cd en Ce op
byl.6.11) als bovenin de conglomeraatrug de percelen bebost worden aangezien
zich hier over het algemeen de verlaten en de te kleine percelen bevinden.
Het betreft hier de volgende percelen (zie bijlage 3.11: percelenka^rt 35-C):
Ca: 144» 145 en 147 die als zodanig te klein zijn om economisch verantwoord
bereikbaar te maken en om de erosiebestryding op lange termijn te waar
borgen zijn bebost.
Cb: 136, 137, 139, 151 t/m 156, 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 217,
349» 351 waarby dezelfde overweging geldt als by Ca gegeven.
De grotere percelen op de top van het conglomeraat zyn over het algemeen
al verlaten zodat ook hier bebossing wordt toegepast.
Cc: 212, 213, 352a, 353 t/m 359, 340 t/m 345 waarby 212, 352a, 353 en 354
reeds verlaten zijn en 213, 355 t/m 359 en 340 t/m 345 onbereikbaar.
De percelen 341 en 345 staan momenteel onder wijn en zouden als zodanig
qua grootte zeker gehandhaafd kunnen blijven, ware het niet dat interne
ontsluiting noodzakelijk is. Om deze interne ontsluiting mogelijk te maken
is of wegaanleg, of kavelruil noodzakelijk. Dergelyke maatregelen worden
echter voor een landgebruik dat op de lange termijn toch niet te handhaven
is onverantwoord geacht. By de percelen 340 en 342 t/m 344 is behalve
de onbereikbaarheid de geringe grootte een aanleiding tot uit cultuurname.
Land wordt alleen bestemd voor natuurlyke vegetaties (lil) in de diep inge
sneden en steile geulen waar door het toepassen van geultechnische maatrege
len (zie par. 6.5.3) betere mogelijkheden voor deze natuurlijke vegetaties
geschapen wordt. Zonder deze geulbeteugelingsmaatregelen zijn deze geulen
namelijk ook ongeschikt voor natuurlyke vegetatie (zie bijlage 6.12)
Land dat voorlopig in cultuur zal blijven t.b.v. landbouwteelten (IV) ondanks
de ongeschiktheid zijn de wijnpercelen Cd (129 t/m 135» 138 en 150), Ce (203,
207 en 211) en Cf (346 t/m 348, 350 en 352b).
Deze percelen blyven gehandhaafd met de kanttekening dat deze percelen op
de lange termijn wegens hun ongeschiktheid (slechte bewerkbaarheid en hoge
erosiegevoeligheid) voor het gekozen bedryfstype (zie par. 5•3-6) zullen wor
den verlaten en bebost.
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jje voorwaarde

voor het handhaven van de wijnbouw op de conglomeraatrug

is toepassing van een slechts weinig gemechaniseerd bedrijfstype (B2)
aangezien het voor een dergelijke marginale teelt niet verantwoord is de
externe ontsluiting en de bewerkbaarheid te verbeteren.
De percelen die in cultuur blijven zullen dus zoveel mogelijk aan één eigenaar
moeten toebehoren i.v.m. de noodzakelijke interne ontsluiting. Hieraan is in
het plan voldaan aangezien de versnipperde percelen uit cultuur genomen zijn
en bebost (Ca t/m c). Op de cultuurtechnische maatregelen die nodig zijn om
het huidige landgebruik op de conglomeraatrug te handhaven en bebossing toe
te kunnen passen wordt nader ingegaan in par. 6.5.3*
P-niveau
T.a.v. het P-niveau (Pa) kan gezegd worden dat deze over het algemeen een
hoge geschiktheid heeft voor alle teelten en een lage erosiegevoeligheid.
In nagenoeg alle gevallen is het huidige landgebruik dan ook gehandhaafd,
behalve voor die percelen die uit cultuur waren dan wel niet optimaal in
cultuur. Het betreft hier het perceel 120 dat opnieuw in cultuur genomen wordt
en 128 dat verandert in landgebruik G/B naar A of W dat een hogere geschikt
heid kent. Op de veranderingen van teelten binnen het agrarische landgebruiks
type worden nadere aanbevelingen gedaan in par. 6.5.4Resumerend kan gesteld worden dat in principe al het land op het P-niveau
bestemd is voor landbouwteelten (i) en geen land bestemd is voor bebossing
of natuurlijke vegetatie'(resp. II en lil). Criterium IV gaat alleen op voor
perceel 300 dat voorlopig in cultuur blijft met de kanttekening dat wegens de
geringe grootte en slechte externe ontsluiting slechts kleinschalig gebruik
mogelijk is. Zoals gezegd gaat criterium V alleen op voor perceel 120 terwyl
criterium VT geldt voor de percelen 121, 122 en 125. Deze percelen zijn momen
teel in landbouwkundig gebruik, maar worden hieraan onttrokken wegens de
hoge erosiegevoeligheid en moeilijke bewerkbaarheid. Verbetering van deze
situatie wordt wegens de geringe grootte van de betreffende percelen niet
nagestreefd ook al omdat een relatief dure ontsluiting nodig zou zijn. T.a.v.
de bestemming van deze percelen geldt Criterium III. Beide criteria gelden
voor alle agrarische landgebruik op de steile P'-hellingen (P*b). Deze perce
len worden door de hoge erosiegevoeligheid en onmogelijkheid van bewerking
uit cultuur genomen en vervangen door natuurlijke vegetatie.
i)e criteria I, IV en V zijn voor deelgebied Pb dus niet van toepassing.
Op de relatief vlakke percelen (105, 106, 107 en 114) wordt bebossing (li)
toegepast teneinde een stabiele bovenstroomse bescherming van de onderlig
gende constructies (zie par. 6.5.3) en percelen te garanderen.

De bestaande natuurlijke vegetatie op de percelen 5» 8 t/m 12,15a» 16,
IO6 t/m 109, II6, 121, 122 en 125 blijft gehandhaafd, en wordt zo nodig nog
verder gestimuleerd d.m.v. cultuurtechnische maatregelen (zie par. 6.5.3).

- 57 Ook de steile hellingen van deelgebied Fc houden hun huidige bestemming (lil).
Het betreft' hier de percelen }22 en 323 en de daarboven liggende helling,
evenals de helling onder de percelen 327 en 330. Deze percelen worden wegens
hun geringere helling bebost om de erosiebestryding op de lange termijn te
waarborgen. Voor de percelen 321 en 324 wordt het huidige landgebruik voor
lopig gehandhaafd (IV). De percelen 319 en 328 zyn ondanks hun ongeschikt
heid t.a.v. de bewerking en hun hoge erosiegevoeligheid bestemd voor landbouwteelten (i) daar zij een grote bewerkingseenheid vormen en momenteel in
cultuur zyn als fruitboomgaard. Om deze teelt te handhaven zijn echter wel
intensieve cultuurtechnische maatregelen nodig (zie par. 6.5.2 en 6.^,3).

Figuur 6.4

Erosiebestrjjdende maatregelen op zeer steile hellingen

In het algemeen kan gesteld worden dat de percelen op de Z-serie door hun
ligging onderaan de P'-hellingen ongeschikt zyn voor een landbouwteelt.
Deze ongeschiktheid is voornamelijk te wijten aan de problemen t.a.v. de
bewerking als gevolg van helling en stenigheid. Het land is derhalve be
stemd voor natuurlijke vegetatie (lil) zodat het noodzakelyk is de percelen
1 t/m 4 en 101 uit cultuur te nemen (Vi). De overblijvende percelen van de
Z-serie (102, 103 en 104) zyn reeds uit cultuur genomen.
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Verbetering van bestaande wegen vindt verder plaats op het I-niveau ter
ontsluiting van ck- percelen 117 t/m 120 dio ook voor het toekomstige i-edr^fstype bereikbaar moeten blijven. Hetzelfde geldt voor de percelen 221, 22b t/m
235, 32S, 334» 336 en 337a. De te verbeteren wegen worden daar waar bovenstrooms gelegen hellingen erosiegevaar kunnen opleveren voorzien vnn een
goot om afstromend water or. te vangen en gecontroleerd af te voeren.
De waterlopen voeren ?n principe in het bestaande geulpatroon af tenr.ij
wateropvang in een reservoir (zoals bij de geïrriteerde fruitpercelen 243 on
244) plaatsvindt.
Cp cie plan".sen waar de hoofc.ontsluitingsweg de geul passeert wordc-n -rail.erconstructies gepland. De waterlopen die de perceelsontsluitingswegen kruisen
wateren daar in principe gecontroleerd over

af d.m.v. overlaatconstructies.

Daar waar percelen bestemd zijn voor landbouwkundig gebruik en interne ont
sluiting niet mogelijk is worden wegen aangelegd. In sleutelgebied G gebeurt
dit ter ontsluiting van de percelen 110 t/m 112 op het P-niveau, en de per
celen 307» 317» 32O en 320a in het lage gedeelte van het gebied, '.iet betreft
hier over het algemeen vrij vlakke percelen zodat alleen waterafvoer noodzake
lijk is bij erosiegevaarl-'jke hellingen zoals bij de percelen 308 en 325a.
Teneinde erosiegevaarlijke percelen en/of de daaronder gelegen percelen die
in landbouwkundig gebruik blijven te beschermen wordt ook voor deze percelen
wateropvang en gecontroleerde afvoer onderaan de steile hellingen toegepast
(zi« fic,. 6.5). üet betreft hier de percelen 319, 328b, 329» 226, 228, 242
en 246. .iet evt. opvan, en van water in e-n reservoir vermindert de tiekalvocr van de

eul en creëert de mogelijkheid tot aanvullende irri. atie.

Fig. 6 «5 Typical diversion to protect cultivated bottomland from damaging hillside runoff. (From
Phillips. 1963.)
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Deelgebied M
Over het algemeen zijn de percelen in deelgebied M (landschap bepaald door
kalkruggen en residuen van P-niveau met hun colluviale fasen) klein en
versnipperd. De geulwanden zijn lang en steil zodat hier stimulering van
de natuurlijke vegetatie wordt nagestreefd (lil). De verlaten en te kleine
percelen worden in principe ook onder natuurlijke vegetatie gepland behalve
perceel 146 dat bebossing als landgebruik krygt (li) in aansluiting op de
bebossingszône op de conglomeraatrug (Ca). De te kleine en derhalve niet te
ontsluiten percelen bestemd voor natuurlijke vegetatie (lil) zijn: 140, 142,
219, 222 en 225« Uiteraard gelden t.a.v. deze percelen ook de criteria ge
noemd onder VI. Ook gelden deze criteria t.a.v. perceel 332 dat wegens de
onbereikbaarheid uit cultuur genomen wordt.
De percelen 143» 215, 216 en 218 zijn reeds verlaten zodat ook hier de bestem
ming natuurlijke vegetatie (lil) is, evenals de matorral-hellingen 333» 335 en
338. In cultuur blijft perceel 221 dat ondanks een S3-waardering (zie bijl.6.12)
een goede amandelteelt kent en als zodanig ook gehandhaafd blijft (i/lV).
Ook de percelen 230, 231, 234 en 235 blyven ondanks hun geringe grootte als
zodanig in gebruik aangezien deze percelen aan één eigenaar toebehoren en
dus een bewerkingseenheid vormen, die bovendien goed ontsloten is.
De criteria I en V gelden voor de percelen 329» 334» 336 en 337a (ged.)
die weer in cultuur genomen worden. Wat 329 betreft gelden dezelfde criteria
als genoemd bij de percelen 319 en 328b in deelgebied P'c waarmee dit perceel
één bewerkingseenheid vormt.
De percelen 331 en 332 worden evenals 327 en 330 (P'c) bebost om de erosiebestrijding op de lange termijn te waarborgen (li).
Deelgebied L
Het laagste gedeelte van het sleutelgebied (L) is over het algemeen zeer
geschikt voor landbouwkundig gebruik. De criteria genoemd onder I gelden dan
ook voor de percelen 302, 304, 307, 310 t/m 315, 317» 318, 228, 229, 239 t/m
242, 246, 247 en 248. Criterium II geldt t.a.v.het sterk erosiegevoelige
perceel 249 dat bebost wordt om de onderliggende percelen te beschermen.
Het land dat bestemd is voor natuurlijke vegetatie (lil) zijn hellingen (308)
en de percelen die te klein en onbereikbaar zijn (Vi). Ditlaatste geldt voor
dé percelen 301 en 306. De percelen 309 en 316 blyven voorlopig in cultuur
(IV) maar worden in principe wegens hun sterke erosiegevoeligheid (zie bijlage 4.4)
in de toekomst uit cultuur genomen waarbij de nieuwe bestemming natuurlijke
vegetatie is (lil).
2e percelen 237 en 238 worden vanwege hun hoge geschiktheid (zie bijlage 5.18)
en relatief makkelijke ontsluiting opnieuw in cultuur genomen (V). .
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6.5.2

Wegen en waterlopen jn,sleutejgebied G

In sleutelgebied C treedt samenhangend met de intensiteit van de bestemming
van het land een concetratie op van aan te leggen en te verbeteren wegen
en waterlopen in het lage gedeelte van het gebied. Het betreft hier de
maatregelen aie het perceelsniveau te boven gaan en als zodanig de alge
hele inrichting van het gebied voor een belangrijk deel bepalen.
In bijla-je 6,2 (cultuurtechnisch plan SG-C) worden deze maatregelen tesamen
met de andere cultuurtechnische maatregelen aangegeven.
Zoals gezegd wordt echter in deze paragraaf slechts ingegaan oy de aanleg
en verbetering van wegen (criteria VTl) en de aanleg of verbetering van
waterlopen (criteria VIII).
De algehele ontsluiting van het gebied vindt plaats via de weg MunébregaOlvés die in het lage geceelte van het gebied loopt, Iieze weg wordt d.rn.v.
een grindlaag beschermd en de oppervlakte krijgt een tegenhelling om te voor
komen dat de weg direct afwatert op de daaronder gelegen steile helling.
Om de wegconstructie te beschermen tegen de daarboven gelegen steile helling
wordt tussen deze helling en de wegconstructie een wateropvang aangelegd ten
einde het water gecontroleerd af te kunnen voeren (zie fi . 6.3).
Cok de weg zelf watert door de geringe tegenhelling die aangebracht wordt
af in deze wateropvang. In bijlage 6.6 wordt nader ingegaan opcfe dimensione
ring van deze wegconstructie en bermsloot waarbij in verband met het sterke
verhang in deze bermsloot enige intensieve cultuurtechnische maatregelen
nodig zijn. Voorts is ook de bodem van deze bermsloot beschermd d.m.v. grind
en wordt het water onderin de geul opgevangen in een reservoir.
Het verhang van de weg wordt d.m.v. afschuiving en opvulling meer gelijkmatig
verdeeld over de gehele lengte. Om de sedimentlast in de bermsloot niet te
groot te maken en de wegconstructie als zodanig tegen erosie veroorzaakt
door bovenliggende steile hellingen te beschermen zyn op deze hellingen
intensieve cultuurtechnische maatregelen toegepast (zie par. 6.5.3).
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6.5-3

Andere cultuurtechnische maatregelen

Bij de bchanceling van ce cul tuur teca.-.ische ïr.aa ore;. elen wordt de in par.
6.3 gegeven indeling van ce criteria gebruikt en de in par. 6.5
gegeven indeling van het gebied in vier deelgebieden. De mmatregelen z±jn weergegeven in bijlage 6-2.
IX Lrosi eb_£ stredende maatregelen op zeer steile hellingen
Deze .aaatregclen worden in het cultuurtechnisch plan al 'en toegepast
ia het deelgebied P waar t.b.v. de bescherming van de hoofdo,,tsluitingswe-, et,; aantal in gr'jpende erosiebestrijdende maatregelen z.j . . gepland,
(zie bijlage 6-öen par. 6.5)

D.ffi.v. "rastrillo"-constructies wordt

getracht de afstroming te beperken en een betere voedingsbodem te
kweken voor de natuurl.jke vegetatie die daarmee gestimuleerd wordt.
De rae-tril... os worden plaatse! jk aangelegd, op de percelen 15a, 16, 109
en Ii6 en zijn aangegeven met de aanduiding "X" in bijlage 6.12.
Leze rastrillo-constucties zijn te duur oji over de gehele steilfe hel
ling te plaatsen zodat additionele maatregelen als "hydro seeding"
(SHENG, 1973) en bebossing worden toegepast. Hydro seeding wordt
toegepast op de steile stukken die niet voor het toepassen van
rastrillos in aanmerking komen en bebossing wordt toegepast op de
relatief vlakke stukken volgens de plantgatenmethode.
X Geu loet eu gelings,;,aa tre_geleri
üeulbeteugelingsma^tre^elen worden allen toegepast in deelgeoie. C
waar ce begi mende kleine geulen worden ingedamd d.m.v. eenvoudige
rastervcruige slibvangers zoals getekend in fig. 6.6.
Laar waar de geulen zich al verder heboen ingesneden zijn ingrijpender
maatregelen nod.'-.g zoals gabionda::;metjes (fig. 6.6).

Deer het opvang

en van materiaal wordt bovendien een betere voedingsbodem geschapen
voor de ontwikkeling van d
•..'.aatregeien z'j.-

ÜP

natuurljke vegetatie. De geu.Loeteugelings-

de Cultuurtechnische plankaart aangegeven door de

aanduiding "G".
XI Jnts Lui tin ;•
Gegeven de extensieve lanc'gebruiksvorm voor de percelen op de conglo
meraatrug (deelgebied C) is niet in de verbetering van de externe
ontsluiting voorzien (par. 6-5.2). Aangezien interne ontsluiting
nc„el'jk is wanneer Ce percelen toebehoren aan êên eigenaar zijn hellingafwaarts gelegen perce.1 en alleen in gebruik gebleven als zij zot deze': fde bewerKin.; ffctnheii. oen ren ais erboven gelegen extern

nts icter.

'percelen. Toebehorend. aan êên eigenaar en als zoaanl^ te beschouwen
als êên bsv,'crkingceiaheid z jn de percelen 203, 2J?, en 211. en de per
celen 346 t/m 348. ook ce percelen 12^, 133, 134, 135 en 150 behoren
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aan ét:.,

en zijn : .tern ont£ Lei,en. De percelsn 150, 1^1, 152,

13S, 550 c. 326b z'jr. door ce ontsiuitingeweg over de v/atersene:oing
aan- de suiczijde van het sleutelgebiea ontslo en
Le omsluiting van ce percelen C D het P-niveau (deelgebied P )

vindt

in principe intern plaats. l,aar waar dit niet mogelijk is worden wegen
aanvele^i (par. 6.5.2) of wordt percecisr.iil toegepast. l it geldt voor
de pe.rce._en 123 en 12c die in pr ncipe toebedeeld worde., aan resp, de
eigenaar van de percelen 124 en 127 en de oercelen 119 en 123.!eneinde
interne uitsluiting ;r._-gtlijk te naken. in net westen is perceclsruil
nodig van 526 waarvoer de eigenaar van perceel 525 wegens de :r.cgel,jkheid tot enterne or. tslui ting van dit laatste perceel in aarnner.ii. g
IT CHI.t. OOÂ perceclsruil van de daaronder gelegen perceler 520 en 529

is noo-, zanel U ore interne ontsluiting >r.et perceel 519 mogelijk te
Ka^en. ie eigenaar van dit perceel is 00.: ei ge .s aar van c.e daarboven
gelegen P'-helling, ie interne ontsluiting die voor die percelen
wordt voorgesteld heeft in dit geval dus bovendien het praktische
voerde 1 dat door het vormen van êên bewerkingseenheid het onderhoud
van de watero :vang (par. 6.5.2) onder de verantwoordelijkhied van êên
ei ge..aar valt. ie percelen 521 en 524 zijn reeds in het bezit van êên
gebruiker en kunnen dus intern ontsloten worden.
Deelgebied »•.: De percelen in net midcengebied die êên bewerkin _,seenheic; zyn z'jn: 250, 231, 253 t/m 255 ; 225 t/m 226 en 22c. De volgende
oerceeisruil is noodzake1jk:
- 22c gaat naar de eigenaar van 225 t/m 226
De percelen in het lage gedeelte (deelgebied L) die êên bewerningseenheic vormen zijn: 259 en 241 ; 240, 242, 21+7 en 248 ; 510 t/m 515 ;
502, 504. De volgende perceelsruil is noodzakelijk: 247 en 248
gaan naar de eigenaar van 240 en 242, en 502 en 504 gaan naar
de eigenaar van 507.
Zodoende zijn a.le in de deelgebieden onder agrarisch landgebruik
gep.:.ande percelen extern dan wel intern ontsloten en zijn grotere
oev:er.-tingsecnhe 1 en gevorod zot.at op de lange termijn gemechaniseerde
iano oouw :-nogelijn is.
/.II He t vergroten eh veraeteren van bewerkingseenheden
Het sicciiter. van t ei-raseen wordt uit erosiebestrijdings rog pirn t in
eleu tel.,e ,J ie

C niet toegepast. Het egaliseren van percelen wordt

nergens tee:c ;act; waar dit n-dig is geweest is dit reec.s gebeurd
en ous hoef*c net plan hier niet in te voorzien.

- 44 XÏIi :«et 'ont: i:'.iien en opnieuw in cultuur nemen van land
Le perce le:: die in ae landevaluatie als geschikt vour een teelt
worden bevonden en eenvoudig te ontginnen üljn, of reeds ontsloten
waren zijn in net plan opnieuw voor een cultuur voorbestemd. Dit
geoeurt alleen in net lage deelgebied niet de percelen 237, 23ó,
3j>k, en 336 (zie par. 6.5.1)• Leze percelen heboen momenteel het
landgebruik "erial" en kr'jgen in het olan ee., landbouv.v:una_[_e be
ste::: in. . Lc voor de ontginning benodigde werkzaamheden zij:: ploegen
en evt. egaliseren.
XiV Bodemcc£cl:cr:..e.:de en waterconserverende maatregelen op landfa ou w r . - c. en
Algemeen geldt voor sie.-,telgebied C dat het reliëf zo groot is dut
eat de aanwezige terrasse.: een belangr'jke functie hebben. Met verste
vigen van terrasranden wordt dan ook in het hele gebied voorgesteld.
Leze" verstevi^inge . hebben tot doe.-, de inf ltratie van afstro;.:enc.
water voor de terrasranden te laten plaatsvinden zodat terrasduorfaranen voorkomen worden. Het principe berust op het aanbrengen van
een li en te to5enhei..ing vo.,r de terrasranden en het vernogen van de
terrasranden met plaatselijk aanwezig materiaal (stenen, zie fig.
6-7). Deze maatregelen zijn eenvoudig uit te voeren, maar ook
arbeidsintensief, zodat de verstevigingen alleen toegepast
op voor de landbouw'bestemde percelen.
Deelgebied_C: Het handhaven van het landbouwkundig gebruik en
het introduceren van een nieuw landgebruik impliceert wel dat
erosiebestrijdingsmaatregelen nodig zijn. Deze maatregelen zijn
voor de :,ercelen or.ric-r

v'in

(b'jlage 6.7 en fig. 6.8)

Figuur 6.7

kleine terrassen tussen de wijnranken
en het verstevigen van terrasranden.

Versteviging terrasrand
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Ondanks hët toepassen van c.eze cultuurtechnische maatregelen
blijven deze percelen echter in principe nog steeds ongeschikt
voor de teelt. De belangrijkste oorzaak van de ongeschiktheid
van deze percelen is de bev/erkbaarheid, die alleen d.m.v.
grootschalige terrassering verbeterd kan worden. Een dergel'yke terrasserin

is niet overwogen-omdat hiervoor alle be

staande ranken geroeid zouden moeten worden. De ontworpen ter
rassen verbeteren de bev/erkbaarheid nieL.
Binnen perceel 133

wagens het erosiegevaar het terras van

perceel 135 doorgetrokken.
Deelgebied P: Wegens de lage erosiegevoeligheid van het
P-niveau zelf werden slechts de terrasranden op de overgang
naar de steile P'-hellingen verstevigd teneinde zowel de hel
lingen zelf als de onderliggende percelen te beschermen (zie
fs s -

n)

De perceelssequentie 319-328b-329 wordt tegen afstromend water
uit de matorralhellxngen beschermd door de aanleg van een afvoerstelsel (zie par. 6-5.2 en fig. 6.5).
Op de wijnpercelen 321 en 32i+ op de P'-helling in het westen
van het sleutelgebied werden in principe dezelfde cultuurtech
nische maatregelen genomen als op de wjjnpercelen van de conglo
meraatrug, ri.w.z. het aanleggen van terrassen tussen de wijn
ranken (zie fig. 6.8)

en het verstevigen van de terrasrand.

In dit geval wordt het terras bovendien doorgetrokken zodat de
hellinglengte verkleind wordt en minder erosiegevaar optreedt,
(zie bijlage 6-6).

Figuur 6.8

Opvangterrassen wijnbouw op
steile hellingen

- 46 Deelgebied M: De cultuurtechnische maatregelen in het midden
van het gebied zijn het verstevigen van de terrasranden van de
in cultuur zijnde perce],en en de aanleg van een afvoergoot ter
bescherming van de percelen 226 en 228 (zie fig. 6-5).
Deelgebied L: Behalve het verstevigen van de terrasranden wordt
de terrssrand tussen de percelen 241 en 2^2 doorgetrokken.
XV Maatregelen t.b.v. bebossingen
Zoals in par. 6.5.1 reeds beschreven vindt bebossing in sleutelgebied C vooral plaats op de steile conglomeraatrug.
Elders in het proefgebied (sleutelgebied A) worden t.b.v. de
bebossing terrassen aangelegd. Deze door ICONA aangelegde ter-'
rassen blijken echter niet onder alle omstandigheden goed te
functioneren en worden derhalve in het plan voor sleutelgebied
C niet toegepast.
Zoals in het plan voor sleutelgebied B al gemeld is (par. 6.4-3)
zijntwee soorten van bebossing onderscheiden, nl. de plantgatenmethode en Je rippermethode.
Bebossing wordt niet toegepast op hellingen steiler dan 55%.
Deelgebied C: Op de conglomeraatrug worden'i.v.m. de steile
hellingen voren getrokken m.b.v. de rippermethode. De voren
worden volgens de contourlijnen getrokken en kunnen in prin
cipe dezelfde dimensies krijgen als die in de wijnpercelen (
zie XIV). Het ^aat bier om de percelen 136, 137, 139, 151 t/m
156, 202, 204, 208, 209, 210, 212, 341, 345, 349, 351, 352a
en 353.
De rest van de percelen op de conglomeraatrug "die-bebost worden
hebben een geringe helling en worden derhalve d.m.v. de plantgatenmethode bebost. Het gaat hier om de percelen 144, 145,
147, 213, 217, 205, 206, 355t/m 359 en 340 t/m 344.
Deelgebied P: De P'-hellingen zijn over het algemeen steiler dan
55 % en komen niet voor bebossing in aanmerking. Enkele minder
steile gedeelten van de P'-hellingen in het oosten van het
sleutelgebied (de percelen 105 t/m 107, 114 en het daartussen
gelegen stuk van 116) worden bebost om de erosiebestrijding op
de lange termijn (i.v.m. de onder deze percelen gelegen hoofdontsluitingsweg) te waarborgen.

Deze bebossing kan geschieden

volgens de plantgatenmethode.
Ook de vlakke delen van de P'-helling in het westen van het
sleutelgebied worden bebost volgens de plantgatenmethode.
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Het betreft hier de percelen 327 en 330. Vanwege het intensieve
gebruik van deze percelen is hier bovendien de terrasrand ver
stevigd volgens de bij XIV beschreven methode (zie fig. 6«7)Deelgebied M: De bebossingen die in het raidden van het gebied
zullen worden toegepast sluiten in alle gevallen aan op de
bebossingen op de conglomeraatrug en op de P•-hellingen.
Derhalve worden de percelen 146, 360 en 332 bebost volgens de
plantgatenmethode. Voor de rest van de uit cultuur te nemen
percelen is als landgebruik natuurlijke vegetatie gepland (XVI).
Deelgebied L: Ter bescherming van de onderlijnende percelen wordt
het erosiegevoelige perceel 249 bebost volgens de plantgaten
methode.
XVI Erosiebestrijdende maatregelen op erial- en matorralland
Op land, bestemd voor natuurlijke vegetatie worden (afgezien vsn
de steile hellingen*;genoemd onder IX) geen cultuurtechnische
maatregelen toegepast. Wel wordt op een aantal plaatsen getracht
de vegetatie te stimuleren.
5.5.4

Nadere aanbevelingen omtrent het landgebruik

Bijlage 6.4 geeft het voorgesteld landgebruik dat tesamen met
bijlage 6.2 (cultuurtechnische maatregelen) het landinrichtings
plan is voor sleutelgebied C.
De nadere aanbevelingen omtrent het landgebruik richten zich
vooral op de in cultuur zijnde percelen. De landevaluatie geeft
nier over het algemeen voor meerdere landgebruikstypen een
geschiktheid, _en.xàeestal kan de huidige teelt gehandhaafd blijven.
Op de percelen die in bijlage 6.4 zijn aangegeven met een ster
zal het landgebruik veranderen.Een aantal van deze percelen
worden (opnieuw) in cultuur genomen, op de andere percelen is
het huidige landgebruik gemakkelijk te vervangen door een ge
schikter landgebruik. Deze laatstgenoemde percelen liggen voor
namelijk in het lage gedeelte van het sleutelgebied en het hui
dige landgebruik is graan/braak. De percelen zijn over het al
gemeen groot genoeg voor deze teelt, maar vooral op de wat
kleinere percelen lijkt de teelt door de landevaluatie voorge
steld, nl. kers of fruit met ondergroei meer perspectief te
hebben. Aangezien met name van deze laatste twee teelten geen
betrouwbare opbrengstgegevens beschikbaar zijn zal de praktijk
moeten uitwijzen of deze aanbevelingen terecht zijn.
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6.6

Cohclusjes

In de^e paragraaf worden de conclusies die uit de beide plannen
getrokken kunnen worden parallel voor de beide gebieden besproken.
Dit omdat zodoende verschillen en overeenkomsten tussen de gebieden
het duidelijkst uit ce verf komen.
Allereerst valt op cat volgens de plannen veel land uit cultuur wordt
genomen (waarb;j de bebossingen :ioals in het hele hoofdstuk niet als
een cultuur worden aangemerkt). In sleutelgeoied C wordt netto veel
uit cultuur genomen, in ô is de balans tu.,sen in- en uit cultuurname
ongeveer in evenwicht maar worden toch ook veel gronden uit cult ur
^enomen. Lit heeft een aa.ital oorzaken die, hoewel zij gescheiden
behandeld woroea,

niet los van elkaar ,_;ezien mogen

ore en:

- de doe stelling d :.t de erosie binnen de perken gehouden
moet worden maakt dat het olan meer gericht is op het in
stand houc.en van bestaande landbouwgronden en in mindere
mate op het in cultuur nemen van woeste gronden. Desondanks
v/ordt veel landbouwgrond opgeofferd aan de erosiebestrlj-ing.
Dit is in belangrijke mate mede

en gevolg van

- de in het plan laag gehouden investeringen. Er is van uit
gegaan dat de landbouwers zelf in ieder geval de' maatregelen
op perce* ...f.niveau kunnen bekostigen. Dit moet op lange ter
mijn bezien -worden: de maatregelen zijn bedoeld om een goede
en verantwoorde landbouw gedurende meerdere jaren mogelijk
te maken. Daarom hoeven de maatregelen niet uit de opbreng
sten van êêii jaar gefinancierd te worden, maar de investering
en moeten uit de (extra?)' opbrengsten van een niet te groot
aantal jaren (ten hoogste tien) betaald kunnen woraen. Ook
de investeringen aie door de overheden gedaan zouden kunnen
wo. den (bijv. de aanleg en het onderhoud van wegen) moeten
in enige verhouding staan tot het economische belang van
het gebied. Dit geldt in mindere mate als er andere dan
direct economische oaten verwacht worden, bijvoorbeeld
sociale aspecten (promot;',o van achtergebleven ge bi ede )
en natuurbescherming.
- Omdat er vanuit is gegaan dat grondbewerking sowieso langs
de contour.-, jnen rnoet geschieden is gesteld dat een perceel
niet bev: rkbaar is als de helling van het perceel de 25/a
oversenrijdt. Hierdoor zijn veel percelen al in een vroeg
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, daar te;.:&nover staat dat eer': dergelijke verb. te. i:; • ./et
veei ;:r-ncîvor/.et gepaard gaat en dus a..ur is.
ïn gs-bieo

ka-i ve -1 •: rono opnieuw in cultuur worden genomen, waar

door er net i.o geen grond uit eu i tu ar wordt gehaald. In gebied C zijn
er .- Lnaer ;n . gei.jiche._.e:i land opnieuw in cultuur te nemen omdat het
gebied van grober econois .sch belang is voor de dichtsbijzijncie woonkern
(Olvês) dan 3 voor Maluenda. Hierdoor zijn in G veel minder percelen
verlaten dan i_n B.
iirachtens het plan zijn de kwaliteit van de wegen en daarmee de bereik
baarheid van de percelen voor langere tijd gegarandeerd.
Perceelsruil komt in de plannen niet veel voor. De sleutelgebieden zijn te klein om echte ruilverkavelingen op los te
laten.
Het is wel duidelijk dat de uit het plan resterende percelen
voor een moderne bedrijfsvoering nog steeds te klein zijn.
In C zijn de mogelijkheden hierin verbeteringen aan te brengen
groter dan in B: in B zijn de grenzen van de percelen veel
sterker topografisch bepaald.
De plannen gaan mank aan kwantitatieve gegevens; een economische
analyse zou sterk bijdragen aan de inzichten omtrent de waarden
van de plannen.

Foto Van het aan de rand van sleutelgebied C gelegen dorp Olvés
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T.

EVAliUATIE

In dît hoofdstuk wordt in de inleiding ingegeaan op de opzet van het
onderzoek. Voorts worden de resultaten getoetst aan de doelstellingen,
waarna de resultaten en de methoden bediscussieerd worden. Tenslotte
worden aanbevelingen omtrent nader onderzoek gedaan.
7.1

Inleiding

Zoals in de INLEIDING (paragraaf 1.1) al is aangegeven was het de bedoeling
in het ESPZ in 1982 voor de verschillende sleutelgebieden een land
inrichtingsplan op te stellen. Voorafgaande aan de in dit verslag
gepresenteerde plannen was al een plan voor sleutelgebied A opgesteld.
De bedoeling was de plannen té onderbouwen met het uitgevoerde
detailonderzoek van voorgaande jaren, gecombineerd met eigen veldwerk.
Parallel met het opstellen van de plannen zou een landevaluatie uit
gevoerd worden, zodat de resultaten direkt in de plannen verwerkt zouden
kunnen worden.
De problemen die bij deze geplande werkwijze naar voren zijn gekomen:
- De resultaten van de voorgaande jaren uitgevoerde detailonder
zoeken waren moeilijk toegankelijk. Op de eerste plaats viel
het op hoe weinig eenduidig de resultaten waren en hoe weinig
er voortgebouwd is op al bestaand onderzoek. Zo is in een aan
tal deelonderzoeken onderzoek gedaan naar de structuurstabiliteit
van de voorkomende bodems; de resultaten van de verschillende
studies liepen echter sterk uiteen.
Het rangschikken en/of herinterpreteren van de literatuurge
gevens is zo een noodgedwongen fase van het onderzoek geworden.
Ook het kaartmateriaal was niet altijd even bruikbaar. Om eenvor
migheid te verkrijgen in het kaartmateriaal, zijn aanpasingen en
verbeteringen aangebracht.
- Het naast elkaar uitvoeren van een landevaluatie en het opstellen
van plannen bleek in de praktijk niet te werken. Landevaluatie
is een voorloper van landgebruiksplanning. Daarom is eerst de
landevaluatie uitgevoerd, waarna vervolgenspas het opstellen van
plannen omtrent de landinrichting aan de orde is gekomen.
- Een volledige onderbouwing van de landevaluatie en de landin
richtingsplannen was onmogelijk. Een kwantitatieve benadering heeft
de voorkeur, echter het cijfermateriaal ontbrak, zowel wat
betreft fysische als economische aspecten. Onder de eerst genoemde
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vallen o.a. erosiegevoeligheid, opbrengstrelaties( b.v relatie
vocht-opbrengst, bemesting-opbrengst etc.). Een gevolg hiervan was
dat vooral in de landevaluatie veel aannames en interpretaties
noodzakelijk waren.
De ondertitel van het verslag (bouwen op drijfzand) zal nu, mocht dat
nog niet zo zijn, zeker zijn gaan spreken.
T.2

Resultaten versus doelstellingen

Bij de in paragraaf 1.1 genoemde doelstellingen zullen in deze para
graaf de resultaten worden vermeld, tevens zullen gevolgde methode
en

resultaten bediscussieerd worden.

Doelstellingen plus de bijbehorende resultaten:
"I.Het verschaffen van inzicht in de verschillende aspecten van het
proefgebied in het algemeen en van de de sleutelgebiede B en C in
het bijzonder, die ten grondslag liggen aan de huidige landbouw
problematiek en aan de problematiek van de erosie.
Hiertoe zijn een actuele erosiekartering, een enquête en enkele
kleine veldonderzoekjes uitgevoerd. Bovendien is een literatuur
onderzoek, waarbij zowel de eerder in het ESPZ geproduceerde verslagen
als

andere relevante literatuur zijn gebruikt.

2.Het bepalen van de geschiktheid van landeenheden in sleutelgebied
B en C voor toekomstig landgebruik.
Hiertoe is eerst bepaald welke ontwikkeling van de landbouw wij
waarschijnlijk achten, waarna een landevaluatie is uitgevoerd.
3.Het opstellen van plannen omtrent een zo optimaal mogelijke herin
richting

van de sleutelgebieden B en C voor toekomstige agrarische

activiteiten, waarbij erosie tot een aanvaardbaar niveau

wordt terug

gebracht.
Hiertoe zijn voor de beide sleutelgebieden vier deelplannen opgesteld:
- de bestemming van het land
- de inrichting van het land
- cultuurtechnische maatregelen
- nadere aanbevelingen omtrent het landgebruik
7.2.1 Discussie omtrent de resultaten van de inventarisatie (doelstelling 1)
Actuele erosiekartering
Om een indruk te krijgen van de erosieproblemen in de beide sleutel
gebieden is een actuele erosiekartering uitgevoerd. De gehanteerde
methode verschilt van eerder in het projekt ontwikkelde methoden. Onze

bedoeling wa$ namelijk een beeld te krijgen van het erosieproces op
perceelsniveau, zonder kwantitatieve uitspraken

omtrent de erosie te

doen.
De methode heeft voor ons een goed beeld opgeleverd van het erosieproces.
De"pijlenkaarten " (bijlage U.1 en b.3) geven een goed beeld van de
waterstromen en de sedimentatieplekken.
Uit deze kaarten zijn erosieverschijnselenklassenkaarten afgeleid. Deze
kaarten zijn o.a. gebruikt voor de landevaluatie.
Nadeel van deze methode is het feit dat het een subjectieve beoordeling
van het erosieproces betreft. De kartering is door drie verschillende
groepen uitgevoerd in het veld; de waarden moesten achteraf soms
geherinterpreteerd worden, teneinde de resultaten op elkaar af te stemmen.
Enquête
Om meer inzicht te krijgen in de voor de landevaluatie broodnodige
sociaal-economische factoren is een enquête uitgevoerd. Ook verkrijgen
van gegevens over opbrengstfuncties was een belangrijk doel van deze
enquête.
Aan deze doelstellingen heeft de enquête niet volledig kunnen beantwoorden.
Wel heeft de enquête ons op weg geholpen meer inzicht te krijgen
in de algemene landbouwproblematiek van het gebied.
Een nadeel is dat een groot deel van de ondervraagde boeren onder
vraagd is in de geirrigeerde gebieden, waardoor specifieke problemen
van de beide sleutelgebieden op de achtergrond zijn gebleven.
Bezoeken aan diverse instituten
Het doel hiervan was aanvullende gegevens omtrent sociaal-economische,
teeltkundige en cultuurtechnische aspecten te verkrijgen, vooral
om opbrengstfuncties en gewaseisen te kunnen opstellen.
Duidelijk is gebleken dat er op de instituten en instellingen weinig
belangstelling bestaat voor de droge landbouw. De meer rendabele
geirrigeerde landbouw is het voornaamste onderzoeksobject.
Concluderend kan gezegd worden dat we er weinig infomatie hebben
kunnen krijgen.
Verder veldwerk
Hieronder vallen wat kleine onderzoeken, zoals het bepalen van de hoe
veelheid beschikbaar vocht in enkele bodemprofielen en doen van wor
telopnames. Het veldwerk is eigenlijk te summier geweest; meer
gegevens waren noodzakelijk. Tijd was echter de beperkende factor.
Wel. hebben de hieruit afgeleide gegevens bruikbare informatie opgeleverd
omtrent het waarderen van de landheodanigheden vochtbeschikbaarheid •
en bodemvruchtbaarheid.

k

Literatuur onderzoek
Hieronder wordt verstaan het inventariseren van de tot nu toe in
de verschillende deelonderzoeken gepubliceerde resultaten en het
bestuderen van andere relevante leteratuur.
Omdat de tot nu toe geproduceerde deelverslagen moeilijk toegankelijk
zijn en vaak geen eenduidige informatie geven, is besloten een overzicht
te geven van de voor ons relevante in het projekt gepubliceerde
gegevens.
Alle kaartmateriaal is gestandariseerd, de kaarten zijn gebaseerd op
niet ontschrankte fotomozaiken van de beide sleutelgebieden.
De volgende kaarten zijn aangepast:
- hellingkaart sleutelgebied B
- bodemkaart

"

"

Verder was de vormlijnenkaart van het proefgebied

absoluut onbruik

baar voor detailwerk.
7.2.2

Discussie omtrent de gekozen ontwikkeling in de landbóuw (doel
stelling 2)

In paragraaf 5.2 zijn twee ontwikkelingsmodellen voor de landbouw
in het gebied opgesteld:
- model a stelt dat de huidige ontwikkeling zich zal voortzetten
- model b stelt dat de droge landbouw wordt gesaneerd
Er is voor de landevaluatie en voor het opstellen van de landinrichtings
plannen gekozen voor model b.
Hoe reëel is ontwikkelingsmodel b?
Model gaat uit van overheidsingrijpen in de ontwikkeling van het
gebied. Op het moment grijpt de overheid niet spontaan in en zal dit in
de toekomst waarschijnlijk ook niet doen. De overheid kan wel ingrijpen
op initiatief van de lokale belanghebbenden: er is tenslotte een
programma voor de ontwikkeling van de droge landbouw en er zijn
institutionele voorzieningen.

,

Door toetreding van Spanje tot de EEG zal het programma betreffende
de ontwikkeling van de droge landbouw

waarschijnlijk uitgebreid

worden, via b.v. garantieprijzen en extra fondsen. Dit garandeert
echter nóg steeds niet dat de overheid uit eigener beweging in het
proefgebied initiatieven zal ontplooien; lokale belanghebbende zullen
een sanering van de droge landbouw moeten initiëren.
Het geschetste ontwikkelingsmodel b is dus alleen reëel mits
belanghebbenden aan de bel trekken.
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De manier waarop de overheid kan ingrijpen is via instrumenten als
kavelruil en ruilverkaveling. Bovendien zal de overheid garantiesubsidies op leningen moeten verstrekken en garantieprijzen voor de
droge landbouw produkten verstrekken. Ook zou het geven van
"start-premies" hoeren kunnen stimuleren zich meer met de droge
landbouw bezig te houden. Voorts dienen demonstratie objecten gereali
seerd te worden, tegelijk met het uitbreiden van de voorlichting en
het opzoen van landbouwkundig onderzoek betreffende de droge landbouw.
Het blijft de vraag of zulk een activiteit van de overheid in de
nabije toekomst gerealiseerd zal worden.
Motivatie van de keuze
De gemaakte keus blijft discutabel,.want niet het meest waarschijnlijke
ontwikkelingsmodel is gekozen. Het meest waarschijnlijk is een zich
voortzetten van de huidige ontwikkelingen (model a). Toch is voor
het model van sanering gekozen omdat anders geen enkele reden voor
het opstellen van een herinrichtingsplan zou kunnen worden opgevoerd.
Als de huidige ontwikkelingen zich voortzetten (model a) is er geen
aanleiding om herinrichtingsplannen op te stellen: binnen de huidige
ontwikkelingen zijn investeringen niet verantwoord.
Maar aan de andere kant hebben we het idee dat de voorgestelde
sanering van de droge landbouw noodzakelijk is om de algehele problema
tiek van de regio te lijf te gaan. En de voorgestelde bemoeienis
van de overheid is niet zo groot, mits de bereidheid om in te grijpen
aanwezig is.
Consequenties voor sleutelgebied B eil C
De keuze van model b komt met name tot uiting in de keuze van de
relevante bedrijfstypen (zie 5.3.6). De bedrijfstypen zijn gedefinieerd
op grond van oppervlakte, mechanisatiegraad en scheiding van
droge en geïrrigeerde teelt. Voor de beide sleutelgebieden heeft dit
de vólgende consequenties:
- sleutelgebied B. De droge en de geirrigeerde teelten moeten
min of meer van elkaar gescheiden worden (de geirrigeerde
teelt in het dal van de Jiloca en de droge teelten in het
sleutelgebied).Dit levert grote problemen op, want de indruk
bestaat dat de waarde van de geirrigeerde teelten oneindig
maal groter is dan de waarde van de droge teelten. Toch
moet de droge teelt op de een of andere manier aantrekkelijk
worden gemaakt om de scheiding te weeg te brengen. Door middel
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van kavelruil of ruilverkavelingsprojekten zou dit gerealiseerd
kunnen worden. Boeren die een klein areaal geïrrigeerde teelten
hebben zouden geirrigeerde percelen kunnen inruilen tegen een "veel"
groter areaal droge landbouw percelen.
Gezien de huidige toestand kan men zich afvragen of kavelruil
of ruilverkaveling reëel is: de instrumenten zijn onbekend en
dus staan de boeren er onwillig tegenover.
- sleutelgebied C. De relevante bedrijfstypen leveren hier
minder problemen op: de huidige bedrijfstypen leggen zich
practisch volledig toe op de droge landbouw. Alleen de
mechanisatiegraad is beperkend voor de huidige bedrijfstypen.
T.2.3

Discussie omtrent de landevaluatie (doelstelling 2)

De uitgevoerde landevaluatie geeft een kwalitatieve geschiktheidsklassifikatie voor 11 landgebruikstypen: 6 bestaande

en 5 voorgestelde

typen. De evaluatie is vrijwel uitsluitend uitgevoerd op basis van
kwalitatieve fysische factoren, met erg summiere economische
gegevens.
Een volledige landevaluatie gaat uit van kwantitatieve gegevens over
fysische factoren (waaruit opbrengstfuncties afgeleid kunnen
worden) en economische gegevens.
Door de smalle basis van de landevaluatie geeft de landevaluatie qua
invulling geen onderscheid tussen B en C. Als sociaal-economische
factoren een evenredig grote rol hadden gespeeld, zouden de geformu
leerde landgebruikstypen er voor gebied B en C anders uitgezien hebben,
(verschillen in opbrengst gegevens, verschillen in arbeids intensiteiten,
kortom een andere invulling van de sleutelkenmerken.) Dit betekent dat de
landgebruiksbehoeften ook zouden verschillen.
Het raamwerk waarbinnen de landevaluatie is uitgevoerd ziet er als
volgt uit:
- alleen droge teelten worden geevalueerd
- de mogelijkheden voor mechanisatie moeten duidelijk tot
uitdrukking komen
- erosie dient op een aanvaardbaar niveau gestabiliseerd te
worden.
Vooral het tweede punt (gemechaniseerde landbouw) heeft veel consequenties
voor de

uiteindelijke geschiktheid van de landeenheden gehad. Dit is een

gevolg van het feit dat uitgegaan is van het ontwikkelingsmodel b (zie 7*2.2)
Als uitgegaan was van model a,dan

zouden de landgebruikstypen anders

geformuleerd zijn. Een gevolg hiervan is dat de eisen van de landgebruiks
typen niet zo hoog zouden liggen.

Het imrullen van de landhoedanigheidsklassen voor de landeenheden is
vaak op subjectieve wijze gebeurd. "Uit de beperkte gegevens voor
enkele-landeenheden zijn conclusies getrokken voor andere landeenheden,
vaak aan de hand van subjectieve indrukken. Zo is voor verschillende
bodemtypen een klassifikatie van de hoeveelheid vocht uitsluitend
bepaald aan de hand van textuurgegevens.
Een extra opmerking verdient de landhoedanigheid bewerking. Door de
gehanteerde criteria is de bewerking een belangrijke belemmerende
factor voor bepaalde landgebruikstypen geworden, zelfs op
landeenheden waar nu mechanische grondbewerking plaats vindt.
Ook de geschiktheidswaardering is door gebrek aan cijfers op subjectieve wijze uitgevoerd.
Concluderend kan men stellen dat de -geschiktheid alleen een relatieve
waarde heeft. De gegevens moeten met enige reserve bekeken worden.
Voor ons persoonlijk is op deze manier het inzicht in en de waardering
voor landevaluatie groter geworden: voor het uitvoeren'ivan een goede
landevaluatie moet men toch langer als twee maanden in een bepaald gebied
rondgelopen hebben (eerder twee jaar).
7.2.4

Discussie omtrent de opgestelde plannen (doelstelling 3)

Conform doelstelling 3 (zie par. 1.1) beogen de plannen een zo
optimaal mogelijke inrichting t.b.v. de landbouw van de sleutelgebieden B en C. Uiteraard moet bij een zo optimaal mogelijke
inrichting de lange termijn niet uit het oog verloren worden
hetgeen inhoudt dat het erosiegevaar binnen de perken gehouden
moet worden. Wat dit inhoudt is voor een aantal gevallen door
gerekend (zie bijlagen 6.5 t/m 6.7).

Ook houdt het voor de

lange termijn geschikt zijn voor de landbouw in dat moet worden
uitgegaan van een gemechaniseerde landbouw (par. 7.2.2).
Dit alles betekent dat zowel in gebied B als in C een aantal
percelen uit produktie genomen moeten worden. Met name in gebied
C zal dit voor de bo ren scœs een gevoelig verlies betekenen
omdat i.t.t. B gebied C weinig nu in cultuur zijnde percelen
kent die geschikt zijn om (opnieuw) in cultuur genomen te worden.
Het is daarom wellicht nuttig enige extra aandacht te besteden
aan de conglomeraatru._,gen om te bezien of het wel zo nodig is
hier de bestaande wijngaarden uit produktie te halen (zie ook
bijlage 6.7). Hierbij wordt gedacht aan terrassenaanleg waardoor
de heliin^ wordt verkleind zodat

0emechaniseerde

landbouw tot

ö

de mogelijkheden gaat behoren. Bij deze beschouwing t.a.v. de
conglomeraatruggen dient ook bekeken te worden waarom een
aantal daar vroeger bestaande wijngaarden verlaten zijn.
Perceelsruil zou een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering
van de landbouw

a de beide gebieden. Omdat de sleutelgebieden

te klein zijn om ruilverkavelingen te plannen voorzien de
plannen niet in een uitgebreide perceelsruil. Er zou eventueel
bekeken kunnen worden voor hoeveel moderne bedrijven in de twee
sleutelgebieden plaats is.
In sleutelgebied C oestaan mogelijkheden percelen samen te
voegen, maar ielfs dan zullen de resulterende percelen nog
steeds geen optimale grootte voor moderne landbouw hebben.
Het in de doelstellingen gehanteerde "zo optimaal mogelijk" mag
dan-ook nimmer als "optimaal" worden gelezen.
De redenen om toch van gemechaniseerde landbouw uit te gaan zijn
beschreven in par. 7.2.2, waarbij nog mag worden opgemerkt dat
mechanisatie een voortzetting van de huidige ontwikkelingen is;
ook in Maluenda en Olvês anno 1983 koopt een boer, als het maar
enigszins mogelijk is een trekker + bijbehoren.
In de plannen zijn vergaande projecten voor wegverbeteringen op
genomen. Het is de yraag of de baten vanwege het voortdurend
bereikbaar zijn van de percelen opwegen teôen de kosten van de
verbeteringen. In plaats van integrale wegverbeteringen zouc.en
meer pleksgewijze verbeteringen overwogen kunnen worden. Vast
staat in ieder geval dat wegverbeteringen noodzakelijk zijn en
een essenti'ëel onderdeel vormen van het plan de boeren meer
voor de droge landbouw te interesseren.
Tot slot nog een antwoord op de vraag of al deze aandacht voor
de droge landbouw wel gerechtvaardigd is: ja!! Het is zeker waar
dat de geïrrigeerde landbouw per .oppervlakte-eenheid meer produ
ceert dan de droge landbouw en dat in de geïrrigeerde landbouw
gedane investeringen beter renderen, 85% van het areaal is echter
in gebruik voor de droge landbouw (Min.de la Agricultura, 1982).
Het is derhalve een onmogelijke zaak alle Spaanse boeren te voorzien
van voldoende veel geïrrigeerd land. Bovendien zou het onmenselijk
zijn de droge landbouw in de tussenliggende tijd te verwaarlozen.
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Dit wordt geïllustreerd door het feit dat de droge landbouw nog
steeds voor een belangrijk deel voorziet in de nationale voedselvoor
ziening en tevens een groot aandeel in de export heeft.
Aandacht voor de droge landbouw is daarom niet alleen nuttig
als oefening voor landbouwstudenten, het is bijvoorbeeld ook
voor de Spaanse regering een terrein dat zeker niet verwaar
loosd mag worden!

7.3

Aanbevelingen voor verder onderzoek

De in deze paragraaf omschreven aanbevelingen zijn opgesteld aan de
hand van ideëen, opgedaan tijdens het veldwerk en de uitwerkperiode.
1.Het projekt ESPZ. Het projekt zou betere resultaten kunnen opleveren
indien er meer lijn in de uitgevoerde deelonderzoeken zou zitten. Soms
zijn dezelfde onderwerpen in verschillende deelstudies onafhankelijk
van elkaar behandeld, of er is niet voortgebouwd op voorgaand onderzoek.
Daarintegen waarderen we de vrijheid wat betreft de keuze van
onderzoeksonderwerpen die het projekt biedt.
Toch enkele concrete voorstellen betreffende het projekt:
- de ineteogegevens die door de jaren heen verzameld zijn moeten
uitgewerkt worden om als basis te dienen voor de verschillende
berekeningen, (onderdeel 3-maandsvak Informatica?)
Hetzelfde geldt voor de gegevens verzameld bij de miniplotjes.
- Door MEYER en WOUTERS is een methode voor de kwantificering
van erosie opgezet, die volgens ons geed bruikbaar is. Nood
zakelijk is echter dat enkele malen per jaar opnames in het
veld worden gemaakt, die in Wageningen verwerkt moeten worden.
2.Het functioneren van de Spaanse wetgeving betreffende landinrichting,
en in het bijzonder ruilverkaveling en kavelruil. Kunnen de voorge
stelde plannen binnen een ruilverkaveling gerealiseerd worden? Waar
om is men in het gebied zo huiverig voor ruilverkaveling
ruil? Kunnen geirrigeerde teelten mee

en kavel

verkaveld worden?

Deze laatste vraag is van groot belang voor sleutelgebied B. Een uit
gangspunt vor de opgestelde plannen

is een gezonde landbouw in

dit gebied, die wordt gerealiseerd door het scheiden van geirrigeerde
en droge teelten in het gebied. De vraag komt op "heeft m.en in Spanje
ervaringen op dit gebied?".
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Als deze gegevens boven tafel zijn zou men kunnen overwegen de voorge
stelde maatregelen in de vorm van een ruilverkaveling te presenteren,
iets wat reëeler overkomt dan het presenteren van losse plannen voor
twee kleine gebieden (zie ook de discussie in 7-2.2).
3.Sociaal-economische factoren. Vooral inzicht in de economische achter
gronden ontbreekt.
Uitvoeren van enquêtes lijkt ons geen nadere informatie meer op
te leveren. De te enquêteren boeren kunnen of willen namelijk de
de gewenste economische gegevens niet geven. Ook wat betreft de
opbrengstfuncties is men bij de boeren niet aan het juiste adres:
men houdt geen duidelijke boekhouding bij, waaruit zou blijken wat de
relatie is tussen opbrengst en input, fysische factoren etc.
Concrete voorstellen voor nader onderzoek op dit gebied:
- ondervraag specifieke boeren, waarvan je weet dat ze informatie
over een bepaald onderwerp kunnen geven. Je treft b.v. een
verlaten perceel aan, een perceel dat wel mogelijkheden biedt
voor agrarisch gebruik: probeer dan via het kadaster de naam
van de boer te achterhalen en ondervraag hem over deze
concrete kwestie.
- presenteer de resultaten van de landevaluatie en de landinrich
tingsplannen (inclusief hun uitgangspunten !) aan geinteresseerde
boeren (en hun opvolgers!), aan voorlichtingsdiensten, aan de
"Camara Agraria".
Aan de hand van dit concreet materiaal kan nieuwe informatie
worden verkregen.
k.Opbrengstfuncties. Voor het goed uitvoeren van een landevaluatie zijn
deze noodzakelijk. Deze kunnen op twee manieren worden verkregen:
- via eigen veldwaarnemingen

informatie verzamelen omtrent de

verschillen in opbrengst en kwaliteit op bepaalde bodems in relatie
tot de input van arbeid en kapitaal.
- ook zou men deze waarnemingen door de boeren zelf kunnen laten
doen: laat geinteresseerde boeren een boekhouding bijhouden,
waarin opbrengsten , arbeids- en kapitaalinput genoteerd worden.
Als tegenprestatie zou men gratis bodemanalyses kunnen aanbieden,
iets wat ook weer wat oplevert voor het projekt!
Via deze methodes krijgt men inzicht in de landgebruiksbehoeften.
5.De landhoedanigheden. De waardering van de landhoedanigheden is vaak
gebeurd met behulp van schattingen (zie 5-3.3). Nader onderzoek hier
omtrent is noodzakelijk.

ô.Erosiebestrijding. Een evaluatie van bestaande erosiebestrijdingsmaat
regelen is noodzakelijk: welke zijn zinvol, welke zijn goedkoop etc.
Meer inzicht hierin zou kunnen worden verkregen door met de in dit
raport gepresenteerde plannen de boer op te gaan.
T.Kosten-baten analyse. In de plannen zijn'bepaalde cultuurtechnische
maatregelen voorgesteld. Getallen omtrent kosten-baten analyses zoals
ze in Spanje gehanteerd worden ontbreken. Misschien kunnen deze
verkregen worden via een Spaans ingenieursbureau. In ieder geval
zou men bij een plaatselijke aannemer navraag kunnen doen omtrent
de kosten van terrasseren, grondverzet, wegaanleg etc.
8.Landevaluatie is een essentieel onderdeel van landgebruiksplanning.
Het uitvoeren van een landevaluatie vereist een multidisciplinaire
aanpak, waar naast bodemkundigen ook economen en cultuurtechnici
noodzakelijk zijn.
Het opstellen van plannen omtrent de herinrichting van land kan niet
anders dan voorafgegaan worden door een landevaluatie. Waarom
deze discipline tot nu toe het exclusieve terrein voor bodemkundigen
is, is ons niet duidelijk!
Hopelijk geven deze aanbevelingen de mogelijkheid om de heipalen
door het drijfzand te slaan!
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NAWOORD
Als deze laatste pagina wordt toegevoegd aan dit verslag, en daarmee
een einde is gekomen aan de activiteiten van "El Grupo", is het op de
kop af een jaar geleden dat we onze eerste bespreking hadden. Onwetend
van het feit dat één en ander nog anders zou uitpakken, spraken we in
september reeds over de eerste (sic) "dead-line", die we ons rond de
jaarwisseling voorstelden. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijk
grenzeloos optimisme geheel misplaatst is gebleken.
De redenen dat het terrein van onderzoek zich in de loop van de maanden
steeds verder uitbreidde, zijn in dit verslag reeds uitvoerig aan de
orde gekomen. Op deze plaats kunnen we ons afvragen of de investering
in tijd zinvol is gebleken.
Een vergelijking met de respectievelijke waarderingen in studiebelasting
levert geen bijster hoog rendement op. Daartegenover staat echter het
als altijd onvolprezen leereffect van een onderneming als deze. Het sa
menwerken in een bidisciplinair team, het veel te optimistisch begroten
van de te investeren tijd, het desondanks blijven nastreven van de ge
stelde doeleinden en tenslotte met vallen en opstaan tot een resultaat
komen; dit alles heeft ertoe geleid dat inzicht is verkregen in de vol
komenheden en onvolkomenheden van een "land use planning" als deze.
Het is mogelijk dat een aantal problemen voorkomen hadden kunnen wor
den als "El Grupo" zich wat minder eigenwijs had opgesteld, en onze
respectievelijke begeleiders zich wat meer greep verschaft hadden op
het functioneren van het team. Ontegenzeglijk zou dan van voornoemd
leereffect minder sprake zijn.
Tot slot spreken we de hoop uit dat dit verslag voldoende draagvermogen
zal blijken te hebben om ermee te "Bouwen op Drijfzand";

1 juli 1933> 4.OO uur a.m.,
El Grupo: Riks van Dijk
Johan Heymans
Jaring van Rooijen
Joost Tersteeg
Henk Westhoek
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