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1.

INLEIDING

De globale vergelijkende studies uit I961+ over bodem en landbouw
van het noordelijk en het zuidwestelijk zeekleigebied hebben aange
toond, dat er tussen deze gebieden grote verschillen bestaan in de
opbrengst van de voornaamste gewassen (I.B., rapport 16s Stiboka,
stencil 51+20). Deze blijken nauw verband te houden met verschillen in
bodemgesteldheid, ontwateringstoestand, bodemvruchtbaarheid en moge
lijk ook in klimaats- en weersomstandigheden.
Lc-tten we bij de akkerbouwpercelen op de bodemgesteldheid en de
hiermee samenhangende eigenschappen van de grond, dan zien we dat met
name tussen Groningen en Zeeland grote verschillen bestaan. Vooral de
profielbouw, de ontwatering en de kalktoestand van vele gronden in het
noorden zijn duidelijk minder gunstig en daarmee ook enkele belangrijke
eigenschappen, zoals de structuur van de bovengrond. In het rapport
van het I.B. kwam ook duidelijk aan het licht, dat vele percelen in
het noorden een voor akkerbouw te slechte structuur hebben.
Een bepaald aspect van de structuur is de gevoeligheid van de
grond voor verslemping. Het Stiboka-rapport geeft hiervan een over
zicht voor de verschillende gronden waaruit dan ook blijkt, dat de
gronden in het noorden veelvuldiger verslempen dan in het zuidwesten.
Het verschijnsel verslemping zou de laatste Jaren sterk zijn
toegenomen als gevolg van de mechanisatie. De structuurstabiliteit
van de grond wordt geringer als deze te veel wordt bereden. Vooral
het berijden en bewerken van de grond onder te natte omstandigheden
is funest. Ook het uitvoeren van ruilverkavelingen, waarbij voor de
vergroting van percelen grondverzet, slootdemping en zelfs vermenging
van grondmateriaal plaatsvinden, zal, vreest men, een sterke toename
van de gevoeligheid van de grond voor verslemping tot gevolg hebben.
Gezien het feit, dat de verslemping van de grond de laatste tijd
nogal de aandacht heeft, vooral in verband met de huidige ontwikkeling
van de landbouw met zijn sterke mechanisatie en eenzijdige teelten,
lijkt het ons gewenst de methode van kartering van de verslemping en
de daarop afgestemde andere bodemkundige en landbouwkundige waarne
mingen, die in enkele gebieden in het noorden en het zuidwesten plaats
vinden te bespreken. Allereerst zullen we iets dieper ingaan op het
verschijnsel verslemping.

conusdruK in kg/cm^

Fig. 1

Verband tussen'conusweerstand (penetrometer) en verdichte lagen
in de bovengrond van een zavel ig- kieiprof iel
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HET VERSCHIJNSEL VERSLEMPING

Het verschijnsel verslemping of slemp treedt op wanneer onder
Invloed van de dispergerende werking van water bodemaggregaten uit
eenvallen en de grond gaat vervloeien. Hierdoor ontstaan verdichtings
verschijnselen. Heeft het vervloeien, het in geringe mate schiften van
de bodemdeeltjes en het laagsgewijze afzetten en verdichten van de grond
alleen aan de oppervlakte plaats dan spreekt men van oppervlakkige slemp.
Bij opdrogend weer vormt het verdichte, oppervlakkige laagje de welbe
kende slempkorst.
Is de gehele bouwvoor verzadigd met water en zakt deze ten gevolge
van een te geringe stabiliteit geheel in elkaar dan spreekt men van
interne slemp (Jongerius, 1967)» Deze vorm van slemp is veel ernstiger.
Het vervloeien, het schiften en het verdichten strekt zich dan over een
grotere diepte, bijv. 10 à 15 cm, uit. Verder kunnen bij ongelijke lig
ging van het terrein bodemdeeltjes afspoelen naar laagten en daar wor
den afgezet. Met het oppervlakkig afstromend regenwater kunnen zelfs
aanzienlijke hoeveelheden materiaal naar sloten worden verplaatst. Ook
een bouwvoor, die intern verslempt is» geeft bij opdrogend weer een
slempkorst te zien. Ctider deze korst blijft het materiaal echter lang
nat en breiachtig. Onder dergelijke omstandigheden is de grond in het
voorjaar laat bewerkbaar.
De gevoeligheid van de grond voor verslemping hangt met bepaalde
bodemeigenschappen samen, zoals zwaarte, koolzure-kalkgehalte, organische-stofgehalte en met de ontwatering (Boekei, 1965 en 1970).
Behalve eigenschappen van de grond zelf zijn ook nog andere fac
toren van invloed op de structuurstabiliteit en dus op de verslemping.
Zo brengt bijv. de mechanisatie met zich mee, dat het berijden van het
land een algemeen verschijnsel is geworden. Bij vele gemechaniseerde
werkzaamheden wordt de bouwvoor in elkaar gedrukt. Gebeurt dit onder
te natte omstandigheden, dan wordt de grond bovendien nog versmeerd.
"Verreden" land is zeer gevoelig voor verslemping en stagnatie van
water.
Worden versmeerde lagen geploegd dan ontstaan er verdichte lagen
onder in de bouwvoor. Deze zijn slecht doorlatend en van grote invloed
op de structuurstabiliteit van de grond. Ook door de malende werking
van het tractorwiel kunnen versmeerde lagen ontstaan met een zeer ge
ringe doorlatendheid. Het rijden door de open voor biedt daarom risico's.
Bij opdrogend weer blijft het vochtgehalte op grotere diepte hoger dan
boven'in de bouwvoor. De regeneratie van versmeerde lagen verloopt dan
ook langzamer naarmate deze op grotere diepte voorkomen.
Ploegzolen, die in hoofdzaak ontstaan doordat telkens op dezelfde
•diepte wordt geploegd, vormen eveneens verdichtingen, die de verslem
ping van de grond in de hand werken.
Gronden met verdichte lagen in en onder de bouwvoor worden in de
regel gekenmerkt door een slechte lucht- en waterhuishouding. Ze
blijven in het voorjaar lang koud, zijn laat te bewerken en meer aan
veronkruiding onderhevig. Door de verminderde doorluchting wordt de
ademhaling van de onderaardse plantendelen belemmerd met als gevolg
een onvoldoende wortelvorming.
De doorlatendheid van de grond wordt in hoofdzaak bepaald door
de meest verdichte laag en het bergend vermogen door de dikte van de
losse laag er boven. In het voorjaar kan men vaak op veel percelen
een dunne losse laag aantreffen als zaaibed, terwijl de grond er
onder verdicht is als gevolg van de voorjaarswerkzaamheden. De grond
onder deze verdichte laag is vaak weer losser, maar het is niet zeld
zaam, dat er, als tweede verdichte laag, nog een ploegzool wordt aan
getroffen. Met behulp van een precisie-penetrometer zijn dergelijke
verdichtingen goed op te 'sporen (fig.1). Wanneer een dergelijke situ
atie zich voordoet, dan kan bij veel regenval de dunne bovenste losse

05734

Stiboka foto nr. H33 -146
Fig. 2

Verslempt perceel met piasvorming in lagere gedeelten.

Stiboka foto nr. R30-48
Fig. 3

Wintertarwe op een verslempte grond in het voorjaar. Lichte tinten komen overeen met ernsti
ge verslemping en als gevolg daarvan een slechte stand van het gewas.
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laag het overtollige water niet bergen. Het regenwater komt dan spoedig
op het land te staan en er treedt piasvorming op (fig.2). Het water in
plassen blijkt dan inderdaad ook te stagneren op een dun verdicht laagje
vlak onder het oppervlak of op een ploegzool of op beide.
Het verzadigd raken van de bouwvoor met water heeft niet alleen
ongunstige gevolgen met betrekking tot de bewerkbaarheid en vroegheid
van de grond in het voorjaar. Het gemakkelijk verslempen kan nl. ook
het mislukken van de teelt van wintertarwe tot gevolg hebben (fig.3).
Dit is een van de redenen waarom wintertarwe in het noorden minder
wordt uitgezaaid dan in het zuidwesten. Een verslempt zaaibed in het
voorjaar en de daarop volgende korstvorming bij opdrogend weer, ver
traagt verder de eerste opkomst van fijnzadige gewassen (bieten, vlas
enz.) sterk.
Tenslotte zij hier nog opgemerkt, dat het zeer moeilijk is een
plastisch vervormde grond weer in een goede structuurtoestand te
brengen. Een dergelijke grond bindt veel water, dat moeilijk wordt
afgestaan. Wordt dan de grond toch bewerkt dan kan dit aanleiding
geven tot het optreden van zgn. kettingreacties. De grond komt dan in
een nog slechtere structuur te verkeren en is in staat nog grotere
hoeveelheden water te binden. Dergelijke breiachtige massa's zijn ui
termate geneigd bij overmaat aan water te verslempen, op enigszins
hellende delen van percelen te eroderen, enz.
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Verband tussen de gehalten aan afslibbare delen.organische stof en de pH
vereist ter verkrijging van een goede structuur bij goed ontwaterde gronden,
naar Boekei (1970)
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naar Jongerius (1967)
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5.

VERSLEMPINGSGRAAD EN GEVOELIGHEID VOOR VERSLEMPING

Spreken we over verslemping dan dienen we onderscheid te maken
tussen:
a. verslempingsgraad
b. gevoeligheid voor verslemplng
Cnder verslempingsgraad verstaan we de mate waarin een grond
onder bepaalde omstandigheden verslempt. De mate van verslemplng hangt
van vele factoren af en voor zover het de grond aangaat van de gevoe
ligheid van die grond voor verslemplng. De gevoeligheid wordt in
hoofdzaak bepaald door de structuurstabiliteit.
In het algemeen kunnen we stellen, dat we rekening hebben te
houden met:
1. bodemkundige factoren
2. ontwateringstoestand
3. klimaatsfactoren en weersomstandigheden
I4.. bodembehandelingen
5. vruchtwisseling
Verschillende van deze factoren hangen met elkaar samen. Voor een
Juiste gedachtenbepaling volgt over de onderscheiden factoren hier nog
een korte toelichting.
ad 1.

ad 2.

Bodemkundige factoren, die aanleiding geven tot verslemplng zijn
de granulaire samenstelling (gehalte aan afslibbare delen, korrelgrootteverdeling van het zand) van de bovengrond en lage gehal
ten aan koolzure kalk en organische stof. Boekei heeft nagegaan
hoe hoog deze laatste gehalten minimaal moeten zijn om de grond
in een goede structuurtoestand te houden, dwz. een toestand
waarbij de grond voldoende weerstand kan bieden aan mechanische
krachten (fig.U). Bij een toenemend gehalte aan afslibbare
delen wordt de gevoeligheid voor verslemping minder, de bewerk
baarheid en de berijdbaarheid worden dan echter slechter. De
figuur geeft aan, dat een grond met tussen 20 en 30 % afslib
bare delen (1U - 20 % lutum) het meest ideaal is.
De korrelgrootte van het zand is vooral van belang ten aanzien
van bepaalde fysische eigenschappen van de grond. Hoe fijner
het zand des te geringer is de berging van het profiel voor
water. Ook de doorlatendheid wordt dan minder. Volgens Jongerius
(1967) scheuren gronden met toenemende zwaarte en een geringer
gehalte aan fijn zand beter door, waardoor verslempt bouwvoormateriaal dieper in het profiel kan inspoelen. Bij fijnzandige
profielen is dit niet het geval. Er bestaat volgens hem dan ook
een nauw verband tussen de zwaarte van de grond en de ontwikke
ling van de ploegzool (fig.5).
De topografie, zoals onderlinge hoogteverschillen, wordt hier
opgevat als een bodemkundige factor. In het noordelijk zeeklei
gebied komen op de oude kwelderwalgronden tussen kruinperceel
en insteeksloot hoogteverschillen voor van 1,50 m en meer. Ten
gevolge van de afstroming van het water over het oppervlak
neemt de mate, waarin een grond verzadigd wordt af en zal de
verslemping eveneens afnemen. De erosie, waarbij geulen en geul
tjes gevormd kunnen worden,zal echter toenemen. In het voorjaar
kan dan ook vaak geconstateerd worden, dat de vlakkere gedeelten
van een kruin sterker verslempt zijn dan de meer hellende. Op de
kruinigheid komen we nog terug,
Met betrekking tot de ontwateringstoestand kan gewezen worden
op te hoge polderpeilen, het al of niet gedraineerd zijn van
het land, enz. Te hoge grondwaterstanden in de winter en voor
jaar kunnen in sterke mate de verslemping van de grond beïn
vloeden. Valt dan nóg veel neerslag dan raakt de bouwvoor over-

mm

Fig. 6 Gemiddeld verloop van neerslag en verdamping in Nederland

poriënvolume
%

Fig. 7 Verband tussen de uitgeoefende druk en het poriënvolume,
bij verschillende slib- en humusgehalten,(naar Kuipers 1958)
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verzadigd en vervloeien de bodembestanddelen. Zo zal de verslemping van de grond sterk in de hand worden gewerkt, wanneer laag
water blijft staan bijv. in de laagtes van een perceel. Deze
worden dan in het voorjaar als zgn. uitgewaterde plekken herken
baar.
ad 3. Van de klimaatsfactoren en weersomstandigheden noemen we vooral
de neerslag. De neerslag in winter en voorjaar is vaak van door
slaggevende betekenis voor de mate waarin de grond in het voorJaar verslempt. Zijn winter en voorjaar nat dan treedt veel meer
verslemping op dan wanneer ze droog zijn. Gemiddeld is in ons
klimaat de winter echter dermate nat, dat praktisch ieder Jaar
meer of minder verslemping optreedt (fig.6). Strenge winters
zijn in de regel gunstig voor de vorming van een goede structuur
van de grond. Wanneer dan echter bij het dooien veel regen valt,
terwijl onder de ontdooide laag nog bevroren en dus ondoorlatende lagen voorkomen, gaat dit voordeel weer verloren.
ad 1+. Onder bodembehandelingen verstaan we niet alleen de grondbewer
kingen maar ook alle andere maatregelen, die verband houden met
het berijden van de grond. Met betrekking tot de najaarsgrond
bewerkingen weten we, dat een vroeg op wintervoor geploegd per
ceel in het voorjaar sterker in elkaar gezakt is dan een per
ceel, dat onder dezelfde omstandigheden op een later tijdstip
werd geploegd. Enigszins afhangende van de weersomstandigheden
in het voorjaar en evt. van andere factoren zal een vroeg op
wintervoor geploegd land in het voorjaar sterker verslempen.
Ook een grond, die in het najaar al te fijn wordt gemaakt, ver
toont in het daarop volgende voorjaar een sterkere verslemping.
De neiging om lichte zavelgronden niet meer in het najaar te
ploegen, maar in het voorjaar, is daar ongetwijfeld een gevolg
van.
Het tijdstip van de voorjaarsgrondbewerking wordt vooral bepaald
door de vroegheid van de grond. Het is duidelijk, dat een vroeg
in het voorjaar bewerkt perceel meer kans loopt in het begin van
het groeiseizoen te verslempen dan een laat bewerkt perceel. Hoe
fijner het zaaibed, des te erger de mate van verslemping zal zijn.
Vanzelfsprekend hangt een en ander weer af van de weersomstan
digheden, ontwateringstoestand en andere factoren.
Een belargrijk punt is, dat de grond in het voorjaar zo weinig
mogelijk wordt bereden. Het hogere poriënvolume, dat in de herfst
door ploegen wordt verkregen gaat in de winter door bezakking
van de ploegsneden en door de mechanische werking van de neer
slag, grotendeels verloren. Wat daarna aan poriënvolume over
blijft, dient dan zoveel mogelijk te worden behouden. Figuur 7
geeft het verband weer tussen de verdichting van de grond, uit
gedrukt in de vermindering van het poriënvolume, en de uitge
oefende druk (Kuipers, 1958). Reeds bij geringe druk verdwijnen
eerst de grote poriën en bij toenemende druk ook de kleine.
Verder hangt de verdichting ook nog af van het sübgehalte en het
humusgehalte.
Op bodembehandelingen, waarbij verdichte lagen onder de bouwvoor
ontstaan, zoals ploegzolen en andere, werd reeds gewezen, even
als op het vele berijden in de herfst.
ad 5. Dat de vruchtwisseling een belangrijke rol speelt bij de verslem
ping bleek reeds uit het voorgaande. Een snelgroeiend gewas kan
de bodem vlug bedekken en op deze wijze de grond verder bescher
men tegen de nadelige invloeden van het weer. Ook zal een vrucht
wisseling, die veel. organische &of in de bouwvoor achterlaat, de
grond minder doen verslempen. Een grote wortelmassa is bovendien
in staat om de grond bijeen te houden. Een diepgaande beworteling
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(Lucerne) is van betekenis voor een snelle afvoer van overtollig
water (Dilz, i.v.)« Een vruchtwisseling waarbij weinig organische
stof aohterüijft zal de versleraping in de hand werken. De ergste
vormen van versleraping kunnen ontstaan, wanneer veel rooigewassen (hakvruchten) in het bouwplan worden opgenomen. De grond
wordt dan immers in sterke mate "verreden". Een in het najaar
verreden bietenperceel, zal dan ook in het daarop volgend voorJaar in sterke mate aan verslemping onderhevig zijn. Bij de aard
appeloogst wordt de grond bovendien sterk verfijnd bij het rooien.
Komen we nu weer terug op de begrippen verslempingsgraad en ge
voeligheid voor verslemping, dan kunnen we deze wellicht als volgt om
schrijven. De verslempingsgraad of de mate waarin een grond verslempt
is» wordt beïnvloed door alle hierboven omschreven factoren. In het kort,
kunnen we het verband tussen de verslempingsgraad en de verschillende
factoren in de volgende formule weergeven:
Vgr s f (B, 0, K, G, W), waarin:
Vgr s verslempingsgraad
B
» bodemfactoren (waaronder ook topografie)
0
= ontwateringstoestand
K
SS klimaatsfactoren en weersomstandigheden
G
= bodembehandelingen
W . vruchtwisseling
Deze formulering geeft aan, dat de verslempingsgraad (Vgr) wordt
bepaald door:
a. factoren, die de meer blijvende eigenschappen van de grond vormen
(B: ;
zwaarte, profielbouw, topografie enz.)
b. factoren, die van Jaar tot Jaar sterk kunnen wisselen, nl. de weers
omstandigheden (K), en welke de grondgebruiker niet in de hand heeft.
o. factoren, die sterk kunnen wisselen, maar in zeer hoge mate beïn
vloed worden door de activiteit vein de boer; dit geldt vooral voor
de bodembehandelingen (G),
de toegepaste vruchtwisselingen (W) en,
in mindere mate, voor de ontwateringstoestand (0), waar hij vaak in
verband met het polderpeil van anderen afhankelijk is.
Het lijkt nu mogelijk het begrip gevoeligheid voor verslemping
(Vgev) nauwkeuriger aan te duiden. Het ligt voor de hand hierbij uit
te gaan van de meer blijvende eigenschappen van de bodem. Dit kan dan
als volgt worden weergegeven:
Vgev ss f (B)
De eerste formule kan nu gewijzigd worden in:
Vgr.f (Vgev, 0, K, G, W)
Het is duidelijk, dat nu getracht moet worden om de verschil
lende grootheden in een maat uit te drukken. Dit is echter nog niet
mogelijk, aangezien deze materie nog te onvoldoende bestudeerd is.
Wel is door Boekei (19^5) veel onderzoek gedaan over de structuur en
de stabiliteit van de structuur van klei- en zavelgronden. De gevoe
ligheid voor verslemping hangt met de structuurstabiliteit samen. Ook
dit is reeds door Boekei aangetoond. Het is niet de bedoeling daarop
hier verder in te gaan. Bij de bespreking van de verslempingsklassen
komen we er nog op terug.
Van de andere grootheden zijn de Juiste verbanden nog niet zo
goed bekend, vooral met betrekking tot de bodembehandelingen. In het
volgende gaan we dan ook wat die per in op de wijze waarop een en an
der in eerste instantie bij ons onderzoek wordt benaderd.
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k.

VERSLEMPINGSKLASSEN

De mate waarin een grond verslempt kan het gemakkelijkst worden
waargenomen in het vroege voorjaar, voordat de voorJaarswerkzaamheden
hebben plaatsgevonden. De bodem is dan een lange tijd niet bedekt ge
weest met een gewas. De invloed van niet-bodemkundlge factoren, zoals
de hoeveelheid neerslag, de ontwateringstoestand, de bodembehandeling
in het voorafgaande najaar, enz. op de mate van verslemping bij ver
schillende gronden komen dan het duidelijkst aan het licht.
Willen we nu van een te onderzoeken gebied of bedrijf de percelen
naar mate waarop ze verslempt zijn van elkaar onderscheiden, dan is
het nodig, dat er een indeling in klassen gemaakt wordt, die de ver
schillen in de verslempingsgraad van de percelen weergeeft.
Hierbij zijn we uitgegaan van de beoordelingsscfc&al van het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen die reeds vanaf 1962
gehanteerd wordt ten behoeve van het onderzoek naar de structuurstabiliteit van klei- en zavelgronden (Pelgrum, 19^3# Boekei, 1965). De
mate van verslemping wordt hierbij geschat door voor de toestand van
het oppervlak van de grond een beoordelingscijfer te geven volgens
een schaal van 1 tot 10. Een hoog cijfer duidt dan op weinig of geen
verslemping en een laag cijfer op sterke of zeer sterke verslemping.
De schaal 1 tot 10 is zeer goed te gebruiken voor proefvelden of
proefplekken. Percelen beslaan grotere oppervlakken en binnen een be
paald perceel of - wanneer het perceel groot is - binnen een gedeelte
van een perceel kunnen volgens de schaal van het Instituut voor Bodem
vruchtbaarheid beoordelingscijfers worden verwacht, die een of meer
eenheden uit elkaar liggen. De ervaringen bij de eerste perceelsge
wijze opnamen hebben ons geleerd, dat binnen een bepaald perceel de
verschillen tussen de toegekende beoordelingscijfers in de regel minder
dan drie en vaak zelfs minder dan twee eenheden bedroegen. Op grond
van deze ervaringen was het mogelijk om ten behoeve van karteringen
een zestal verslempingsklassen te onderscheiden, zodanig dat binnen
iedere klasse de beoordelingscijfers hoogstens twee eenheden uit elkaar
liggen. Figuur 8 geeft aan hoe de verslempingsklassen en de beoorde
lingscijfers met elkaar corresponderen.
De verslempingsklassen worden met Romeinse cijfers aangeduid. Ook
hier geldt, dat het hoogste cijfer de gunstigste klasse voorstelt en
het laagste de ongunstigste klasse.
De klassen kunnen als volgt worden omschreven:
Klasse V : Niet verslempt
Deze klasse bestaat uit percelen, waarvan de gronden niet of na
genoeg niet verslempt zijn. Volgens de schaal van het I.B. worden
binnen deze percelen beoordelingscijfers toegekend, die vrijwel altijd
boven de 8 zijn gelegen. Bij geploegd land mogen slechts enige sporen
van verspoeling in de "laagtes" tusoen de ploegsneden en bij ingezaaid
land in de "laagtes" tussen de kluiten en de rijen voorkomen. Onder
dergelijke omstandigheden vertoont wintertarwe in de regel een goede
stand.
Klasse 17: Weinig verslempt
Binnen de percelen of gedeelten ervan, die tot deze klasse worden
gerekend, worden vrijwel uitsluitend de beoordelingscijfers 7 en 8 aan
getroffen. De verspoelde laagjes of verslempingskorstjes in de laagtes
tussen de ploegsneden en tussen de kluiten van ingezaaid land zijn
zichtbaar over vrijwel de gehele oppervlakte van het perceel. Ook op
de ploegsneden en op de kluiten is een geringe mate aan verslemping
aanwezig, hetgeen tot uiting konrt in het min of meer doffe uiterlijk
van het oppervlak. Dit kenmerk ontbreekt bij de vorige klasse. Inge
zaaide wintertarwe geeft meestal nog een redelijke tot goede stand te
zien.

Beoorde I ingssc haal I.B. ( Instituut voor Bodemvruchtbaarheid)
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Verslempingsklassen

Fig. 8 Samenhang tussen beoordelingscijfers en verslempingsklassen
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Klasse III ; Matig verslempt
In deze klasse past beoordelingscijfer 6 met als grenzen de cij
fers 5 en 7* De ploegsneden zijn hier nu duidelijk afgevlakt, en de
laagtes zijn grotendeels opgevuld met verspoeld materiaal. De ploeg
sneden zijn echter nog zichtbaar. Bij ingezaaid land zijn de kluiten
eveneens duidelijk afgerond, waarbij bodemmateriaal naar de laagtes is
afgespoeld. In vergelijking met de voorgaande klassen kan veelal een
stagnatie in de groei van wintertarwe, dus een minder goede stand
worden geconstateerd.
Klasse II ? Sterk verslempt
De beoordelingscijfers 1+ en 5 passen in deze klasse. Het oppervlak
van de grond heeft duidelijk een vlakkere ligging verkregen als gevolg
van verspoeling van het materiaal. De laagtes tussen de oorspronkelijke
ploegleden zijn vrijwel geheel opgevuld met materiaal afkomstig van
de koppen. De richting van de ploegsneden is vaak niet duidelijk meer
te zien. Alleen overeind gebleven, weliswaar sterk afgevlakte, kopjes
zijn dan nog zichtbaar. Bij ingezaaid land zijn alleen restanten van
grote kluiten nog aanwezig. Stagnatie in de groei van wintertarwe en
veelal schade aan het gewas is vaak opvallend. Onder dergelijk omstan
digheden wintert het gewas in de regel uit en mislukt.
Klasse I : Zeer sterk verslempt
Het met deze klasse corresponderende beoordelingscijfer is 3 niet
als grenzen de cijfers 2 en l*. Het verspoelen van het materiaal en
het afvlakken heeft hier een zodanige vorm aangenomen, dat de oor
spronkelijke richting van de ploegsneden niet meer is terug te vinden.
Het terrein is nagenoeg vlak en bij opdrogend weer kan veelal over de
gehele oppervlakte een duidelijke slempkorst worden geconstateerd.
Naar iets lager gelegen gedeelten binnen een perceel en naar sloten
toe kan zelfs materiaal afgespoeld zijn, waarbij erosiegeultjes in
het oppervlak en in de sloten kleine puinkegels zijn ontstaan. Inge
zaaid land vertoont slechts hier en daar nog een sprietje, zodat hier
sprake is van een volledig mislukt gewas.

Klasse 0 ; Volledig verslempt
Tot deze laatste klasse rekenen we de beoordelingscijfers 1 en 2.
De percelen of gedeelten van percelen zijn dan onder extreme omstan
digheden zodanig verslempt, dat hun vlakke ligging bij opdrogend weer
te vergelijken is met die van een strand. Erosiegeultjes en puinkegels,
die zich in de sloten hebben gevormd kunnen daarnaast regelmatig worden
aangetroffen.
Percelen, die over de gehele oppervlakte volledig verslempt zijn,
komen in de regel niet zo vaak voor. Over het algemeen gaat het hier
om gedeelten van percelen, die een iets lagere ligging hebben. In de
winter staan deze vaak voor langere of kortere tijd onder water, waar
door het bodemmateriaal gemakkelijk verspoelt.
Verschillen tussen de in het najaar geploegde of ingezaaide per
celen vallen bij volledige verslemping niet meer op. Van ingezaaide
tarwe zal men in de regel niet veel meer terug vinden.
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5-

OPNAME VAN DE VERSLEMPING IN HET VELD

Met behulp van de indeling in verslempingsklassen kan men van de
te onderzoeken gebieden of bedrijven de verslempingstoestand van de
grond op kaart brengen. De meest geschikte kaartschaal blijkt 1 :
10 000 te zijn. Komen grote verschillen in bodemgesteldheid, topo
grafische ligging, enz. voor, dan zal een schaal 1 : 5000 de voorkeur
verdienen. De opname op een schaal, die kleiner is dan 1 : 10 000 zal
ongetwijfeld bezwaren met zich meebrengen, aangezien het dan niet mo
gelijk is om binnen ieder perceel de coderingen te noteren.
Perceelsgewijze verslempingsopnamen op een te kleine kaartschaal
zijn dus moeilijk uitvoerbaar. De opnamen zouden dan niet meer de per
celen tot basis kunnen hebben, maar bijv. de bodemeenheden van een
bodemkaart. Ook de legenda zal dan aangepast moeten worden, bijv. in
plaats van 6 slechts 3 klassen. Aangezien de Juiste oorzaken, die met
de verslemping van de grond verband houden, nog niet voldoende bekend
zijn, is het ook nog niet mogelijk dieper in te gaan op een verslempingsopname, waarbij uitgegaan wordt van de bodemeenheden van een
bodemkaart, en op de hiervoor op te stellen legenda en te gebruiken
kaartschaal.
Om het schatten van de mate van verslemping of verslempingsgraad
in het veld te vergemakkelijken kan zeer handig gebruik worden gemaakt
van een reeks foto's, die een weergave vertonen van de verschillende
verslempingstoestanden, nl. van niet verslempt tot zeer sterk verslempt
(bijlage I). Aanvankelijk bleek het moeilijk te zijn de beoordeling
van de verslemping van geploegd land en van ingezaaid land op het
zelfde niveau te houden. Dit laatste was dan ook de reden, dat we
zowel voor geploegd als voor ingezaaid land een aparte reeks foto's
hebben samengesteld.
Bij een perceelsgewijze opname wordt er van uitgegaan, dat een
perceel in zijn geheel in een bepaalde verslempingsklasse wordt in
gedeeld. Dit duidt dan op een gemiddelde toestand van het gehele
perceel, waarbinnen de variatie in de mate van verslemping gering is.
Wanneer we met grote percelen te maken hebben, is het echter mogelijk
om binnen een bepaald perceel meer dan één slempklasse te onderschei
den. Hierbij zal de oppervlakte van elke klasse voldoende groot moeten
zijn en, afhankelijk van de grootte van het perceel, moeten variëren
van 20 tot lj.0 % van de oppervlakte. Over het algemeen zullen kleine
oppervlakten, die afwijken van de genoteerde verslempingsklassen als
onzuiverheden opgevat en verwaarloosd kunnen worden.
Behalve het schatten van de verslempingsgraad worden op hetzelfde
moment ook nog enkele andere gegevens opgenomen die met de verslemping
nauw samenhangen. Deze hebben dan betrekking op de vraag of het be
treffende perceel:
1. in de voorafgaande herfst op wintervoor is geploegd, evt. ge
spit (code p)
2. in de voorafgaande herfst is ingezaaid (meestal wintertarwe)
(code z)
3. in de herfst niet is bewerkt (code n)
li. als grasland, kunstweide, groenbemesting, enz. is gescheurd
(code k)
5. in het voorjaar, dus recent, is geploegd (code r)
6. reeds een voorjaarsbewerking, dus recent, heeft ondergaan
(v, d.ffi.v. eg, cultivator).
Percelen, die in grasland, kunstweide, lucerne, klaver enz.
liggen (code A), waarvan-de bodem dus bedekt is en nagenoeg geen ver
slemping zal vertonen, worden niet nader ingedeeld.
Bij de opname in het veld kunnen de coderingen zodanig worden
uitgevoerd, dat na het cijfer van de verslempingsklasse de letter
of letters volgen van de andere op het perceel of percelen betrek-
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king hebbende gegevens. De aanduiding IV pk bijvoorbeeld betekent:
weinig verslempt, in de herfst geploegd, gescheurde kunstweide of ondergeploegde groenbemesting. Een perceel met codering III/II z is voor
het grootste gedeelte van de oppervlakte matig verslempt, voor minstens
30 % van de oppervlakte sterk verslempt en in de herfst ingezaaid of
anderszins verfijnd.
Een verslempingsopname, zoals hierboven beschreven zal in de regel
eind februari en begin maart plaats kunnen vinden. Veel hangt uiter
aard van het weer af. Een winter, die lang duurt en waarbij tot laat
in het seizoen sneeuw valt kan een opname in ernstige mate vertragen.
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6.

AANVULLENDE WAARNEMINGEN

Nadere bestudering van de Invloeden van de verschillende nietbodemkundige factoren brengt het verzamelen van waarnemingen omtrent
de hoeveelheid neerslag, de diepte van grondwaterstanden, de bodem
behandelingen, de vruchtwisselingen e.d. met zich mee. In het najaar
voorafgaande aan de eigenlijke kartering van de verslemping zullen dan
ook een vruchtwisselingsopname en waarnemingen met betrekking tot de
najaarsgrondbewerkingen moeten plaatsvinden. In de winterperiode zal
de hoeveelheid neerslag opgenomen moeten worden, evenals de diepte van
de grondwaterstanden. Het is duidelijk, dat voor het goed leren onder
kennen van de verschillende factoren, die van invloed zijn op de ver
slemping, enkele Jaren achtereen waarnemingen in het te onderzoeken
gebied moeten worden gedaan.

Ge wassenopname _voorafgaand _aan_de verslemplLn^sopname_
Een gewassenopname kan het beste plaatsvinden in de maanden mei,
Juni en Juli, in een periode dus voorafgaand aan de oogst. Een derge
lijke opname levert geen moeilijkheden op; men noteert op een kaart,
liefst op dezelfde schaal waarop de verslempingstoestand wordt gekar
teerd, het verbouwde gewas en evt. andere bijzonderheden. Ook hierbij
kunnen verkorte schrijfwijzen worden gebruikt. Veelal kan bij dit werk
wanneer de opname binnen een bepaalde periode gereed moet zijn «. in
verband met gebrek aan tijd en mankracht - een veldkijker worden ge
bruikt. Vanaf gunstige punten kunnen een aantal percel en snel worden
overzien en opgenomen. Om moeilijk bereikbare percelen te bezoeken
hoeft dan vaak geen extra tijd besteed te worden.
Wordt een gewassenopname enkele jaren achter elkaar herhaald, dan
is het mogelijk om de vruchtwisseling per perceel vast te stellen. Dit
is van belang omdat ze grote invloed op de structuurstabiliteit en dus
ook op de verslempingsgevoeligheid van de grond heeft.
Opname_van_de naJ_aarsgrondbewerk_in^en voorafgaand aan de
verslempin£Sopname
We hebben geconstateerd, dat de bodembehandelingen in het najaar
mede bepalend zijn voor de verslemping van de grond in het voorjaar.
De bodembehandelingen, waaronder we het hele complex van berijden tot
op wintervoor ploegen en inzaaien verstaan, zijn over het algemeen
zeer moeilijk te vervolgen. Het al of niet uitvoeren van bepaalde
behandelingen hangt niet alleen van bodemkundige maar ook van andere
factoren af. Bovendien is het effect vaak moeilijk te meten, aangezien
de weersinvloeden hierbij een grote rol spelen.
Ook is het vrijwel niet mogelijk om met behulp van een enquête
achter de motiveringen te komen van het al of niet door de boer uit
voeren van een bodembehandeling. De meningen bijv. over het op winter
voor ploegen van de grond lopen sterk uiteen. De meeste boeren houden
het er toch nog wel op, dat het verstandigste is om de grond vroeg op
wintervoor te ploegen, bijv. vóór 1 november. In de praktijk is dit
in de meeste gevallen niet uitvoerbaar. Ook zijn er die hun land laat
op wintervoor ploegen, nl. in december, en daarin geen enkel bezwaar
zien. Tenslotte is er een groep, die tot de conclusie is gekomen, dat
de najaarsgrondbewerking weinig zin heeft. Voor bepaalde gronden, nl.
de lichte zavelgronden, zou het zelfs beter zijn om het ploegen in het
voorjaar te zamen met de andere voorjaarswerkzaamheden uit te voeren.
In verband met deze verschillende standpunten en met hetgeen het
grondbewerkingsonderzoek over vroeg of laat op wintervoor ploegen
(Kuipers en Van Ouwerkerk', 1963) heeft opgeleverd, zijn wij bij onze
opnamen van de najaarsgrondbewerking uitgegaan van twee peildata:
ca. 1 november en ca. 15 december. In het najaar worden dan resp. in
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de perioden 25 oktober - 5 november en 10 - 20 december de percelen
van de te onderzoeken gebieden bezocht, waarbij op de kaart die per
celen worden aangegeven welke op wintervoor zijn geploegd. De per
celen, die pas na ca. 15 december worden geploegd worden niet meer
opgenomen. Bij de opname van de voorjaarsverslemping (eind februari/
begin maart) worden deze percelen als zodanig wel opgemerkt en alsnog
aangegeven. Ten slotte worden de percelen die dan nog niet zijn ge
ploegd bij de opname van de voorjaarswerkzaamheden gekarteerd als al
of niet geploegd. Ingezaaide percelen, die mogelijk vooraf zijn ge
ploegd, maar waarvan dat niet geconstateerd kon worden, zijn als niet
geploegd opgenomen. Op deze wijze verkrijgt men een overzicht van de
percelen, die:
1. voor ca. 1 november zijn geploegd
2. na ca. 1 november en voor ca. 15 december zijn geploegd
3. na ca. 15 december en voor ca. 1 maart zijn geploegd
1±. na ca. 1 maart en voor ca. 1 april (25 maart - 5 april)
zijn geploegd
5. na ca. 1 april en voor ca. 1 mei (25 april - 5 mei) zijn
geploegd
6. niet zijn geploegd
Ook bij de opname van deze gegevens kan men, om tijd te winnen,
gebruik maken van een veldkijker.
Opname_van_de voorjaarsgrondbewerkingen na_de_
verslempingsopname_
Het tijdstip, waarop de voorjaarsgrondbewerkingen plaatsvinden,
hangt samen met de vroegheid van de grond. In het voorgaande is reeds
opgemerkt, dat er een duidelijk verband moet bestaan tussen de mate,
waarin de grond in het voorjaar verslempt is, en de vroegheid. Voor
de opname van de voorjaarswerkzaamheden zijn eveneens twee peildata
gekozen: ca. 1 april en ca. 1 mei. In verband met de weersomstandig
heden in het voorjaar moeten deze data weieens naar een iets vroeger
of later tijdstip worden verschoven.
Te zamen met de gegevens, die bij de voorafgaande opname van de
voorjaarsverslemping werden, en die ook bij de daaropvolgende vruchtwisselingsopname worden verkregen, is het mogelijk de percelen te
onderscheiden in die, welke:
1. voor ca. 1 maart bewerkt (en ingezaaid) zijn
2. na ca. 1 maart en voor ca. 1 april bewerkt zijn
3. na ca. 1 april en voor ca. 1 mei bewerkt zijn
Ij., na ca. 1 mei be?;erkt zijn
5. niet bewerkt zijn.
Ontwaterin£stoestand_en grondwaterstgndsopnamen
Te hoge grondwaterstanden in winter en voorjaar hebben voor
gronden die in akkerbouw liggen veel bezwaren. Percelen met wintergrondwaterstanden van 0 - 20 cm beneden maaiveld zijn veelal voor
akkerbouw niet meer geschikt. Een ontwateringsdiepte in de winter
van 20 - 1+0 cm beneden maaiveld kan in vele gevallen ook nog als on
voldoende voor akkerbouw worden beschouwd. Zelfs wintergrondwaterstanden dieper dan J+0 cm beneden maaiveld kunnen, vooral bij sterk
opdrachtige gronden, zoals lichte zavelgronden met een fijnzandige
ondergrond, nog verschillende moeilijkheden opleveren. Ook gronden
met min of meer slecht doorlatende lagen, ploegzolen, e.d., waarin
schijnspiegels kunnen optreden, zijn in dat opzicht als minder gun
stig te beschouwen. Immers al deze gronden met minder gunstige hydro
logische eigenschappen zijn aanmerkelijk gevoeliger voor verslemping,
blijven langer koud en zijn daardoor later in het voorjaar. De kansen
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op structuurbederf zijn voor dergelijke gronden dan ook groter.
Een verslempingsonderzoek zonder dat naar de waterhuishouding
van de grond wordt gekeken is dus weinig zinvol. Het regelmatig opme
ten van grondwaterstanden en het verzamelen van andere hydrologische
gegevens vergt evenwel veel tijd. Veelal zal het niet mogelijk zijn
om van alle percelen de nodige gegevens te verkrijgen. Voor het schat
ten van de grondwaterstanden per perceel hebben we de grondwatertrappen(Gt-)-inde ling van de Stichting voor Bodemkartering (tabel 1) gehanteerd.
Tabel 1.

Indeling van de grondwatertrappen

Grondwat ert rap

I

II

Gemiddelde hoogste grond
waterstand of GHG in cm
-mv.(wintergrondwaterstand)

-

-

Gemiddelde laagste grond
waterstand of GLG in cm
< 50
-mv. (zomergrondwaterstand)

50-80

III

< lfO

IV

> U0

V

< U0

80-120 80-120 > 120

VI

VII

40-80

> 80

> 120

> 120

Vanzelfsprekend is een uitgebreider hydrologisch onderzoek nodig,
wanneer het gaat om de vraag wat de betekenis is van min of meer slecht
doorlatende profielhorizonten, ploegzolen, ondergeploegde versmeerde
lagen e.d. Voor dit doel is het noodzakelijk om op uitgezochte proefplekken grondwaterstandsbuizen te plaatsen en deze regelmatig op te
meten. Naast grondwaterstandsgegevens zullen ook nog andere gegevens
verzameld moeten worden, zoals doorlatendheden, het bergingsvermogen
van het bodemprofiel voor water, de diepteligging en onderlinge af
standen van de drains, slootpeilen, e.d. We zullen er hier echter niet
dieper op ingaan.

Weersomstandigheden enjieerslaggegevens.
De weersomstandigheden in najaar, winter en voorjaar zijn van grote
invloed op de mate van verslemping van de grond en op de gevolgen ervan.
Het op wintervoor ploegen van land onder te natte omstandigheden leidt
veelal tot versmering van de grond en zo behandelde percelen verslempen
gemakkelijk. Een winter met strenge vorst is gunstig omdat zelfs versmeerde lagen kapotvriezen en verbrokkelen, waardoor ze in een gunstiger
structuurtoestand overgaan. Hebben we daarentegen een winter met zeer
veel neerslag en geen vorst, dan zullen ten gevolge van een overmaat
aan water de bodemaggregaten vervloeien. In een voorjaar met veel
regen wordt dit proces in nog ernstiger mate voortgezet. In een gun
stig voorjaar, na een winter met veel vorst en weinig neerslag zal
de grond zodanig bewerkt kunnen worden dat een optimale structuur
kan worden verkregen.
De weersomstandigheden vanaf het najaar tot en met het daarop
volgend voorjaar zullen het beste gekarakteriseerd kunnen worden met
behulp van de neerslaggegevens over die periode. Over het algemeen
beschikt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut over een
vrij dicht net van waarnemingsstations. Van de te onderzoeken gebieden
kunnen langs deze weg cijfers over neerslaghoeveelheden worden ver
kregen.
Gaat het om gedetailleerd onderzoek, bijv. op proefplekken, proef
velden of uitgezochte percelen, dan is het gewenst om tegelijkertijd met
de grondwaterstandsmetingen de weerkundige gegevens op te nemen met be-
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hulp van ter plaatse opgestelde Instrumenten.
Aanvullende bodemkmdige_geg£ven£
Bij een onderzoek naar de verslemping van de grond zal men in het
algemeen gebieden uitzoeken, die bodemkundig gekarteerd zijn. Men be
schikt dan over gegevens, zoals de zwaarte van de bovengrond, het pro
fielverloop, kalkverloop, enz. Gegevens, die in de regel niet uit de
bodemkaart zijn te halen, zijn de aanwezigheid van min of meer slecht
doorlatende lagen, verdichte horizonten, zoals ploegzolen e.d. Veelal
ontbreken op een bodemkaart ook de gegevens over de onderlinge hoogte
ligging van de verschillende bodemeenheden.
Bij een gedetailleerd onderzoek is het gewenst de doorlatendheid
van het profiel of van bepaalde lagen te bepalen. Wanneer het om veel
metingen gaat, zal het meestal aan tijd ontbreken om de doorlatendheid
van de verschillende profielen te bepalen. In die gevallen is men dan
aangewezen op het schatten van de doorlatendheid. Dit kan zodanig
worden uitgevoerd, dat de diverse profielen meteen in klassen van goed
tot slecht doorlatend worden ingedeeld. Het aantal te formeren klassen
hangt vooral af van de grootte van de verschillen in bodemgesteldheid
en van de gedetailleerdheid van het onderzoek.
Ook de dichtheden van ploegzolen kunnen met behulp van doorlatendheidsmetingen worden bepaald. Wanneer bij een onderzoek veel percelen
of proefplekken zijn betrokken zal men in de regel de dichtheden moeten
schatten. Ploegzolen kunnen in een profielkuil goed worden waargenomen
en naar aard, dichtheid en dikte zijn ze gemakkelijk te onderscheiden
en in te delen.
Ten aanzien van andere eigenschappen, zoals het bergend vermogen
kunnen de profielen eveneens in een aantal klassen worden ingedeeld.
Ook aan deze schattingen dienen metingen aan de belangrijkste profie
len vooraf te gaan. De grootte van de verschillen in bodemgesteldheid
en de gedetailleerdheid van het onderzoek zullen in hoofdzaak het aan
tal te formeren klassen bepalen.
De hoogteverschillen en de helling van kruinige percelen kan men
met behulp van metingen karakteriseren. In de regel zal het aan tijd
en mankracht ontbreken om de percelen, die bij een onderzoek betrokken
zijn, op te meten. Het blijkt echter, dat de kruinigheid in het veld
te schatten is. Na voorafgaand enkele percelen, die duidelijk verschil
len vertonen, met betrekking tot de kruinigheid, te hebben opgemeten,
kan een aantal klassen worden opgesteld. Zo blijken de percelen van
het oude kwelderlandschap in het noorden van het land in een vijftal
klassen te kunnen worden onderverdeeld. Deze zijn:
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

I
II
III
17
V

zeer sterk kruinig
sterk kruinig
matig kruinig
weinig kruinig
niet kruinig

Bij de opstelling van deze indeling is uitgegaan van een gemid
delde grootte van het perceel (1 à 1,5 ha of 100 m bij 100 à 150 m).
Het verschil tussen het hoogste punt (kruin) van het perceel en het
laagste, dus op 50 à 75 ni afstand van de kruin, wordt dan geschat.
Uit deze schatting volgt dan de indeling in een bepaalde klasse.
Tabel 2 geeft een voorbeeld van een dergelijke indeling.
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Tabel 2.

Kruinigheidsklassen en verschillen in hoogteligging,
tussen hoogste en laagste delen, van een perceel van
gemiddelde grootte
Klasse
I
II
III
17
V

Verschil in hoogteligging
>
1,50
1,00
0,60
<

1,50 m
- 1,00 ra
- 0,60 m
- 0,25 m
0,25 m
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T.

UITWERKING VAN VERZAMEIDE GEGEVENS

BIJ dit onderzoek komen zeer veel gegevens beschikbaar, want aan
de bodemkundige gegevens en de waardering per perceel voor de verslemping kunnen nog de uitkomsten van de aanvullende waarnemingen
(hoofdstukken 5 en 6) worden toegevoegd. Om de grootte van de invloed
van al deze factoren op de verslemping na te gaan moet zeer veel reken
werk worden verricht. Mechanische hulp is dan onontbeerlijk. Aange
zien vele waarnemingen bovendien niet geheel van elkander onafhanke
lijk zijn, bijv. die aangaande de bodem, de ontwatering en de vroegheid, is het vrijwel noodzakelijk het materiaal statistisch te bewer
ken.
Er is daarom voor gezorgd, dat alle gegevens op een dusdanige
wijze werden aangeboden, dat zij gemakkelijk door de computer konden
worden verwerkt. In dit geval leek ons de tabelvorm het beste, waar
bij per perceel de verschillende factoren in cijfers zijn aangegeven,
(zie bijlage 6).
Als voorbeeld is een zelfde gedeelte van een bodemkaart als onder
druk van een viertal kaartjes gebruikt, waarop per perceel zijn aan
gegeven:
Bijlage 2 in code de vruchtwisseling gedurende de Jaren 1966 t/m 1969.
De verklaring van de code is op de kaart vermeld. De opeenvolging van
de gewassen komt overeen met de leesvolgorde.
Bijlage 3 de kruinigheid (voor legenda zie kaart en voorgaande tekst)
Bijlage 4 de mate van verslemping, zoals die in het voorjaar van 1969
is gevonden (zie opmerking bij bijlage 3)
Bijlage 5 de mate van verslemping in het voorjaar 1970 (zie opmerking
bij bijlage 3)
Op deze kaartjes zijn enige percelen speciaal omlijnd. De gege
vens zijn in een tabel (bijlage 6) opgenomen.
De regencijfers en het aantal vorstdagen, welke zijn vermeld zijn
afkomstig van het station Ternaard, aangesloten bij het KNMI.
Wat de bodemkundige gegevens betreft is hier uitgegaan van een
bestaande bodemkaart, van het ruilverkavelingsgebied Oost en West
Dongeradeel (v.d. Hurk, 1966)• Hoewel voor dit doel een verdere onder
verdeling van de bodemeenheden misschien wenselijk ware geweest, zijn
voor dit oriënterende onderzoek geen extra onderscheidingen genaakt en
is de oorspronkelijke legenda aangehouden. Dit is eveneens het geval
met de grondwatertrappenindeling. (Waar geen bodemkaart voorhanden is
zal eerst een kartering plaats moeten vinden. De legenda kan dan
worden aangepast aan de bodemverschillen in het gebied en aan de eisen,
die men voor het onderzoek stelt).
Globaal gezegd komen op het bodemkaartje (zie onderdruk van bijlage
2) twee landschappen voor, gescheiden door een dijk. Aan de noordkant
ligt een vrij Jonge polder. De profielen zijn hier kalkrijkj de zwaarte
varieert nogal (zware klei tot lichte zavel) en neemt af van de oude
naar de nieuwe dijk. De ontwatering is voor bouwland plaatselijk on
voldoende. Drainage komt vrij veel voor. Cp de zwaardere gronden (langs
de oude dijk) komt hoofdzakelijk grasland voor, elders (meer) bouwland.
Ten zuiden van de dijk worden iets oudere gronden aangetroffen, be
staande uit lichte en zeer lichte zavels. De bouwvoor bevat weinig of
geen vrije koolzure kalk, de ondergrond is kalkrijk. Het humusgehalte
is laag en de ontwatering matig. Het gebruik is overwegend bouwland
met veel rooigewassen. Verder kan worden verwezen naar rapport nr. 618
van de Stichting voor Bodemkartering "Oost en West Dongeradeel" door
J.A. van der Hurk.

- 19 -

In de verschillende jaren met steeds wisselende omstandigheden
wat betreft klimaat en weersomstandigheden, bodembehandeling en vrucht
wisseling worden op een perceel veelal verschillende verslempingsklassen gevonden. Ook in ons voorbeeld is dat het geval. Zo is in het
winterhalfjaar 1969-1970 volgens gegevens van het KNMI (zie ook bij
lage 6) circa 75 mm neerslag meer gevallen dan in dezelfde periode van
1968-1969. Bovendien kwamen in het voorjaar 1970 in het noorden meerde
re perioden voor met veel regen, terwijl er nog flink vorst in de
grond zat.
De verslemping is dan ook vooral in het laatst van de winter nog
sterk toegenomen. Ook andere factoren verschillen steeds, zoals o.a.
uit de vruchtwisseling blijkt.
Wanneer voldoende gegevens voorhanden zijn zullen de invloeden van
de factoren gevonden kunnen worden. De gevoeligheid voor verslemping
van de verschillende bodemtypen in een bepaald gebied of per bedrijf
kan dan worden aangegeven evenals de maatregelen, die genomen moeten
worden om verslemping zoveel mogelijk te voorkomen.
Het verslempingsonderzoek in het noordelijk en zuidwestelijk zee
kleigebied, dat nog lopende is en pas over een paar Jaar kan worden
afgesloten, heeft dan ook tot doel om de gevoeligheid van de verschil
lende gronden voor verslemping weer te geven op kaarten. Met behulp
van deze kaarten kan op een meer directe wijze voorlichting worden
gegeven over de oorzaken en gevolgen van verslemping en over de te
nemen maatregelen.
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