EROSIESTUDIEPROJECT
ZARAGOZA

VOORTGANGSVERSLAG OVER HET JAAR 1982

Redactie: L.A.A.J. Eppink
W.P. Spaan
R. van Dijk
P. Huisden
J. Kuyper
F. Kwadijk

STUURGROEP EROSIE
LANDBOUWHOGESCHOOL
WAGENINGEN

Mei 1983

3
INHOUDSOPGAVE

pag.

1

HET EROSIESTUDIEPROJECT ZARAGOZA

7

1.1

Problematiek van de erosie

9

1.2

Doelstellingen van de Stuurgroep Erosie

9

1.3

Doeleinden van het erosiestudieproject Zaragoza

10

1.4

Gebiedskeuze

10

1.5

Samenvatting van de werkzaamheden tot en met 1981

12

2

SAMENVATTING VAN DE WERKZAAMHEDEN VERRICHT IN 1982

15

2.1

Chronologisch overzicht van de werkzaamheden

19

2.2

Overzicht van de landmeetkundige werkzaamheden

21

2.2.1

Overzicht van de werkzaamheden

21

2.2.2

Overzicht van het beschikbare materiaal

22

2.3

Klimaatstudies

22

2.4

Geomorfologisch onderzoek

22

2.5

Bodemkundig onderzoek

24

2.5.1

Bodemkaart van het Sleutelgebied C

24

2.5.2

Teledetectie-onderzoek

25

2.6

Vegetatie

27

2.6.1

Pinus halepensis-opstanden rond Munébrega

27

2.6.2

Toekomst van de P. halepensis in Spanje

28

2.7

Kwantificering van de erosie

29

2.7.1

Erosiegevoeligheidsonderzoek op basis van aggregaatstabiliteit

2.7.2

29

Erosiegevoeligheidskartering met behulp van
luchtfotointerpretatie

30

2.7.3

Erosieschadekartering

33

2.7.4

Afvoer van miniplotjes

34

2.7.5

Afvoer van kleine stroomgebieden

35

2.7.6

Geulonderzoek

36

2.7.6.1

Geulmorfologie en -ontwikkeling

36

2.7.6.2

Een geulclassificatie op basis van vegetatie en morfologie

37

2.8 '

Erosiebestrijdings- en bodembeschermingsmaatregelen

38

2.8.1

Evaluatie van de herbebossingsterrassen

38

2.8.2

Alfalfa als bodembeschermend gewas

42

2.8.3

Grondbewerking als terrasseringsmethode

43

4

2.9

Sociaal-economische aspecten

MIL.
45

2.10

Bodembeschermingsplannen

46

2.10.1

Bodembeschermingsplan voor het Sleutelgebied A

46

2.10.2

Aanzet tot een waterconserveringsplan voor het Sleutelgebied A

48

2.10.3

Bodembeschermingsplannen voor de Sleutelgebieden B en C

53

2.10.3.1 Inleiding

53

2.10.3.2 Actuele erosie kartering

55

2.10.3.3 Landevaluatie

59

2.10.3.4 Cultuurtechnische en landinrichtingsplannen

65

2.11

Tunnelerosieonderzoek in Ejea de los Caballeros

67

3

TUSSENTIJDSE BALANS, EVALUATIE EN PLANNING

73

3.1

Beoogde en gerealiseerde werkzaamheden in 1982

75

3.2

Evaluatie van de werkzaamheden

80

3.2.1

Veldwerkzaamheden

80

3.2.2

Planning en integratie

81

3.3

Voortzetting van het erosiestudieproject na 1982

82

3.4

Planning van de werkzaamheden in 1983

82

3.4.1

Algemeen

82

3.4.2

Vaste werkzaamheden in en rond Munébrega

82

3.4.3

Overzicht van het programma voor 1983

83

PERSONALIA, ADRESSEN, LOGIES

85

Personalia

87

Adressen

90

Logies

91

BIJLAGEN

~

92

I

Overzicht van de bodemanalyses van verschillende monsters

93

II

Overzicht van kaart en fotomateriaal

94

III

Klimaatcijfers over 1982

97

I

5
LIJST VAN TABELLEN

pag.

2.1

Resultaten van regensimulaties op miniplotjes

34

2.2

Geulen gerangschikt naar de waarde van de gevarenindex

39

2.3

Belangrijkste bedrijfsproblemen

47

2.4 Door de boeren genomen erosiebestrijdingsmaatregelen

47

2.5

61

Landhoedanigheden met de beschrijvende landeigenschappen

LIJST VAN FIGUREN

pag.

1.1

11

Ligging van project- en onderzoeksgebieden

1.2 Ligging van de sleutelgebieden in het proefgebied bij Calatayud

12

2.1

37

Ligging van de geulen, geclassificeerd op basis van de vegetatie

2.2 Situatieschets van oude en nieuwe meetlijnen

44

2.3 Dwarsprofiel van de perzikenboomgaard in de "Vago" volgens de
oorspronkelijke meetlijn

44

2.4 Dwarsprofiel van de perzikenboomgaard in de "Vago" volgens de
nieuwe meetlijn

45

2.5

Voorstel voor een waterconserveringsplan in sleutelgebied A

54

2.6

Schematische beschrijving van een fysiognomisch erosiemodel

57

2.7

Erosieverschijnselenkaart sleutelgebied C

58

2.8

Cultuurtechnisch plan voor sleutelgebied B

68

2.9

Pipeflow-tunnelerosie

69

2.10 Matrixflow-tunnelerosie

70

2.11 Ontstaan van geulen als gevolg van tunnelerosie

70

7

1

x

HET EROSIESTUDIEPROJECT ZARAGOZA

9
1

HET EROSIESTUDIEPROJECT ZARAGOZA

1.1

Problematiek van de erosie

Bodemerosie betekent voor een deel van de wereldbevolking een directe ondermij
ning van hun bestaansgrond. Volgens KOVDA (1977) zal van het huidige landbouw
areaal de komende 25 jaar nog een tiende deel verloren gaan als gevolg van bo
demerosie. Erosieonderzoek en -bestrijding is dus van het allergrootste belang.
Bodemerosie is het snel verdwijnen van voor de plantengroei belangrijke grond,
onder invloed van water of wind en ten gevolge van menselijke ingrepen die het
natuurlijke quasi-evenwicht tussen bodemvorming en -erosie verstoren. Geolo
gische erosie is zo oud zal de wereld zelf, maar anthropogene erosie zo jong
als de landbouw. Door de toenemende bevolkingsgroei van de laatste eeuw bevindt
het erosieproces zich in een versnelde fase. Meer mensen gebruiken meer landbouw
grond, wat tot gevolg heeft dat men marginale gebieden, als steile hellingen en
erosiegevoelige gronden, in gebruik moest nemen. Deze marginale gronden zullen
sneller door erosie aangetast worden dan de betere gronden, zodat het erosiepro
ces zich nog verder zal versnellen, indien geen maatregelen worden getroffen.
1.2 Doelstellingen van de Stuurgroep Erosie
De ernst van het erosieprobleem maakt het noodzakelijk dat de Landbouwhogeschool
onderwijs geeft en onderzoek verricht op dit gebied. Vele studenten zullen er
in hun latere werk mee te maken krijgen. De vakgroepen die daaraan een belang
rijke bijdrage leveren (Bodemkunde & Geologie, Bosteelt, Cultuurtechniek, Weg
en waterbouwkunde en irrigatie) hebben een aantal activiteiten op dit gebied
gebundeld via de Stuurgroep Erosie.
De stuurgroep organiseert ten behoeve van onderwijs en onderzoek erosiestudie
projecten. Tot nu toe heeft de stuurgroep drie van deze projecten gerealiseerd
in Spanje in samenwerking met de Bodembeschermingsdienst (Servicio de Conservación de Suelo, S.C.S.) van het Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA).
Bij eik project werd een gebied, variërende van 600 tot 2000 ha door de deel
nemende vakgroepen vanuit hun eigen vakgebied geïnventariseerd op fysische,
biologische, landbouwkundige en sociaal-economische factoren, waarna gezamen
lijk enkele alternatieve erosiebestrijdings- en bodembeschermingsplannen wer
den opgesteld, die overigens niet primair op realisatie waren afgestemd.
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1.3 Doeleinden van het Erosiestudieproject Zaragoza
In tegenstelling tot de voorgaande projecten, wil het huidige erosiestudie
project Zaragoza zich niet alleen bezig houden met de synthese van erosiebestrijdings- en bodembeschermingsplannen, maar ook met de analyse van het erosie
probleem. Verwacht wordt, dat de aldus verkregen diepte en meer gedetailleerde
kennis van de erosieproblemen een betere basis zullen geven voor de erosie
elementen in het onderwijs van de participerende vakgroepen, terwijl doctoraal
studenten die bijzondere belangstelling hebben voor het vakonderdeel erosie,
in het onderzoek kunnen worden betrokken.
De algemene doelstellingen van dit meerjarig onderzoek zijn:
1.

Verwerven van inzicht in de samenhang tussen oorzaken, werkingen en ge
volgen van de watererosie.

2.

Creëren van mogelijkheden voor studenten om deel te nemen aan een concreet
erosie-onderzoek.

3.

Leveren van een bijdrage aan de oplossing van erosieproblemen, b.v. in de
vorm van methodologisch onderzoek.

4.

Bijdragen aan de evaluatie van in het verleden genomen erosiebestrijdingsen bodembeschermingsmaatregelen.

5.

Het verkrijgen van praktische ervaring in het opstellen van erosiebestrijdingsplannen, waarin landbouwkundige, bodem- en bosbouwkundige, civielen cultuurtechnische en sociaal-economische aspecten zijn geïntegreerd en
waarbij theorie en praktijk op elkaar worden afgestemd.
Het opstellen van deze plannen heeft vooral een didactische waarden. De
plannen zijn niet bedoel als definitieve erosiebestrijdingsplannen en
zullen dan ook niet als zodanig worden gepresenteerd.

1.4 Gebiedskeuze
Bij de keuze van het onderzoeksgebied heeft de stuurgroep zich laten leiden
door een aantal praktische overwegingen; in aanmerking komende gebieden moesten
voldoen aan de volgende eisen:
a.

Het moet een gebied zijn met versnelde erosie.

b.

Landbouwkundig moet het belangrijk zijn.

c.

De deelnemende vakgroepen moeten de mogelijkheid hebben hun specifieke
kennis toe te passen, te verdiepen en uit te breiden.

d.

Het neerslagpatroon moet een redelijk betrouwbare mogelijkheid bieden
van regelmatige metingen van de erosie.
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e.

Het gebied moet liggen in Europa of Noord-Afrika in verband met bereik
baarheid en reiskosten.

f.

Samenwerking met de plaatselijke instellingen (Instituten, Universiteiten)
moet gegarandeerd zijn.

In overleg met de Bodembeschermingsdienst te Madrid werd als projectgebied de
provincie Zaragoza gekozen; de Miocene depressies daarin lijden in ernstige
mate aan erosie. Twee onderzoeksgebieden werden geselecteerd, het ene nabij
Ejea de los Caballeros, het andere nabij Calatayud (Fig. 1.1).

Figuur 1.1.

Ligging van project- en onderzoeksgebieden.

De problematiek van het onderzoeksgebied bij Ejea is nogal specifiek (probleem
van tunnelerosie), terwijl in het gebied bij Calatayud de erosieproblemen veelvormiger zijn (geul-, ril- en laminaire erosie), het landgebruik veel gevarieer
der is, de geologie en de bodem interessanter zijn en het reliëf meer uitgespro
ken is. Om die redenen is besloten het hoofdaccent van het onderzoek te leggen
op het onderzoeksgebied by Calatayud.
In dit gebied, ter grootte van ongeveer 10 000 ha, is een zo representatief
mogelijk proefgebied geselecteerd, bestaande uit het stroomgebied van de Arroyo
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de Valdeamargos, waarop het onderzoek zich concentreert.
In de loop van het onderzoek zijn in dit proefgebied een vijftal sleutelgebieden
geselecteerd, waar bepaalde onderzoekingen gedetailleerd zijn uitgevoerd. Deze
sleutelgebieden zijn aangegeven in Figuur 1.2.

Figuur 1.2. Situering van de Sleutelgebieden A t/m E in het proefgebied nabij
Calatayud.
1.5

Samenvatting van de werkzaamheden tot en met 1981

Een uitgebreider overzicht van de verrichte werkzaamheden wordt gegeven in de
voortgangsverslagen van 1979, 1980 en 1981. Bovendien worden vrijwel alle deel
onderzoeken afgesloten met een verslag, waarvan de titels en auteurs vermeld
staan op de laatste pagina's van dit verslag. Tot en met december 1981 zijn de
volgende werkzaamheden uitgevoerd of studies verricht:
Vakgroep Bodemkunde en Geologie:
gedetailleerde bodemkaart van het proefgebied;
beschrijvingen van profielkuilen in een toposequentie-reeks;
regionale verkenning met behulp van satellietbeelden.
hydrogeologische verkenning.
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Vakgroep Bosteelt:
aspecten van herbebossing in de provincie Zaragoza;
teeltkundige en technische aspecten van herbebossing, vooral op terrassen;
successieproefperken in open steeneikenbossen;
inventarisatie van één- en overjarige spontane vegetaties.
Vakgroep Cultuurtechniek:
installatie van drie pluviografen in proefgebied;
wegenkaart van het proefgebied;
voorlopige landgebruikskartering;
inrichting van zes afstromingsproefperken;
regensimulatie- en spaterosiemetingen;
invloed van erosie op de opbrengst van een zestal wijngaarden;
beschrijving van de erosiebestrijdende en waterconserverende maatregelen
die de bevolking vroeger nam;
opzet voor een landevaluatie;
erosiekarteringen.
Vakgroep Weg- en Waterbouwkunde en Irrigatie:

s

bouw en installatie van meetapparatuur bij drie duikers om het debiet
van erosiegeulen te registreren;
installatie van een automatische monstername-apparaat, om slibgehaltes
in het debiet door een van de duikers te kunnen meten;
afvoermetingen en slibgehaltebepalingen;
installatie van miniproefperken;
landmeetkunidge opname van geulkoppen en erosieverschijnselen.
Gastvakgroep Landmeetkunde:
paspunten bepaald, aan de hand waarvan een luchtfotoserie gevlogen is in
november 1979. De luchtfoto's beslaan het hele proefgebied plus een strook
met bos erbuiten;
detailopnamen voor geuldelen, de "Vago" en proefperken.
Gastvakgroep Boshuishoudkunde:
verkenning op het gebied van sociaal-economische aspecten van de erosie.
Gastvakgroep Vegetatiekunde:
inventarisatie van de flora, resulterend in een herbarium, een kaart
systeem en een fotocollectie.
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In 1981 is voor Sleutelgebied A een erosiebestrijdings- en bodembeschermingsplan
uitgewerkt. De beschrijving van dit plan kon pas in dit verslag worden opgenomen
(paragrafen 2.10.1).
In 1982 zijn de onderzoeken uitgevoerd, die in dit voortgangsverslag samen
gevat zijn. Fig. 1.2 geeft een overzicht van het onderzoeksgebied met daarin
aangegeven de locaties van verschillende studieobjecten.
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Intermezzo
15 mei 1983
Tot nu toe heeft het zo'n vijf weken niet geregend. Het graan staat te verpie
teren op het veld en vertoont noodrijpheid. De temperaturen lopen langzaam op,
zie bijlage. Vanavond tegen een uur of vijf kwam er verandering in het weer.
Het was benauwd en grijze wolken stapelden zich op.
Tegen vijf uur barstte een onweersbui los. Meteen het veld in gefietst en daar
geduldig in de regen twee uur staan wachten. De tijd vullend met herbarium
materiaal verzamelen. Om zeven uur was het droog maar tegen acht uur ging de
wind liggen en bleef het aanhoudend regenen. De afvoer over straat werd steeds
bruiner en breder. In de schemering, ± 9 uur, opnieuw het veld in. Je weet ten
slotte nooit! Bij duiker 1 was afvoer, bij duiker 2 nog niets te zien. Monsters
genomen, tijden gemeten van de klapbak totdat het licht het begaf. Het was so
wieso behelpen zonder papier. Met viltstift maar op de arm geschreven en de
monsterflesjes op volgorde gezet.
Een uur later voorzien van nieuwe lamp, potlood, stopwatch en labeltjes weer
bij bak 1. De peilschrijver - net geïnstalleerd - werkte, maar had veel sedi
ment rondom de vlotter-buis. Het monstername-apparaat werkte eveneens goed.
Tot 23.05 uur gemeten en nog twee monsters genomen. Tijden van de klapbak
zie bijlage. (Het horloge liep 34 minuten achter, deze tijd moet overal bij
opgeteld worden). Het debiet liep toen sterk terug en de regen hield op.
De apparaten waren 's morgens allen gecontroleerd. Alleen de pluviograaf stond
zo goed als stil. De linker rol was niet goed afgesloten en liep niet mee.
Papier verknoefeld en 11 dagen achter. Net op tijd voor deze bui hersteld.
Het werk gaat naar het zin. Het huis langzaam van stof vrij maken kost vrij
veel tijd. Vloeren, muren en het plafond zitten overal onder een vieze laag
stof. Er is wel meer onderhoudswerk, maar dat komt wel als de groep groter is.
De regenvalsimulator wordt intensief gebruikt als lichtbak. De muren zijn "be
hangen" met kaarten en foto's.
De feesten van Munébrega zijn erg geslaagd, in één woord grandioos. Voor mij
erg belangrijk, nu heb ik het gevoel er echt bij te horen. De eerste paar weken
zat een taalbarrière me dwars en zat ik nogal geïsoleerd.
Het veldwerk verloopt de laatste week moeizaam. Aan de deurpost van de lage
deur naar het lab mijn hoofd en vooral mijn knie lelijk gestoten. Zowel het
fietsen als het lopen in geaccidenteerd terrein gaat moeilijk. In het veld

JLO

flink geschrokken van een één meter lange slang. Dat er zulke^grote voorkomen
wist ik niet.
16 mei
Het is erg jammer, maar het monstername apparaat werkte niet vannacht. Bij
controle brandde het groene lampje DURATION, maar dat heeft blijkbaar niet
lang geduurd. Het apparaat was dood vanmorgen, niets reageerde.
In de loop van de avond regende het opnieuw en hevig. De moed ontbreekt me het
veld in te gaan. Na een slapeloze nacht en een halve nacht en hele dag volop
in de weer te zijn geweest, ben ik doodop.
Uit een brief van een eenzaam student

I
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2 SAMENVATTING VAN DE WERKZAAMHEDEN VERRICHT IN 1982
2.1

Chronologisch overzicht van de veldwerkzaamheden

Naam

Tijdvak

Activiteiten

Vakgroep Bodemkunde en geologie
M. Mulders

12/7-24/7; 4/10-12/10

Begeleiding studenten

J. de Jong

1/7-15/7

Begeleiding studenten

A. Vogel

3/11/81 - :31/1/82 j

J. de Rijk

27/12/81 - 28/2/82

J. Kuyper

17/4-15/8

Bodemkartering Ejea de los Caballeros
Aggregaatstabiliteitsonderzoek; geomofologisch onderzoek

J. Slurink

22/6-15/8

Geomorfologisch onderzoek

T. Damian

13/9-25/10

Landevaluatie sleutelgebied B en C

J. Koning

3/10-1/11

Erosiegevoeligheidsonderzoek

J. Tersteeg

9/10-15/11

Erosiegevoeligheidsonderzoek

I. Schipper

22/6-1/8

Geomorfologisch onderzoek

J. van Rooyen

9/7-31/8

Bodem- en hellingsklassekaart
Sleutelgebied C

H. Westhoek
G. Epema

8/9-18/10

Bodembeschermingsplan; landevaluatie

)

Teledetectieonderzoek Ejea de los
Caballeros en

8/7-31/7
H. Sterenberg )

Munébrega

Vakgroep Bosteelt
J. Boerboom

Begeleiding studenten

23/5-21/6

Aanwas en verjonging P. halepensis;

R. van der Giessen 23/5-5/7
F. Kwadijk

{ geulclassificatie; opname permanente

23/5-5/7

proefperken
H. Koutstaal

Evaluatie herbebossingsterrassen

23/5-5/7

Vakgroep Weg- en <waterbouwkunde en irrigatie
E. Stamhuis

27/8-11/9

Begeleiding studenten

D. Meindertsma

15/4-30/4; 15/9-30/9 )

Installatie, controle en onderhoud

)
)

F. de Klerk

15/9-30/9

P. Huisden )

15/4-30/4; 27/8-18/10

B. Kals

)

van meetapparatuur; regensimulaties
op miniplotjes
Idem; onderzoek geulontwikkeling
en verbetering meetgoot
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Naam

Tijdvak

Activiteiten

Vakgroep Cultuurtechniek
L. Eppink

19/3-30/3; 5/9-24/9

A. Vogel )

Tunnelerosieonderzoek Ejea de los

1/2-5/4

P. Anker )

Caballeros

F. Toornstra )
H. Hesen

Begeleiding studenten

)

Bodembeschermings- en waterconser
26/2-9/4

veringsplannen sleutelgebieden

M. van Bentum)

A en B

E. van den Bogaard 23/5-3/7

Erosieschadekartering en Evaluatie
van de herbebossingsterrassen

R. van Dijk

6/9-1/12

)

J. Tersteeg

6/9-8/10

)

J. van Rooyen

1/9-18/10 )

J. Heymans

13/9-25/10 )

Bodembeschermingsplannen sleutelgebieden B en C

Vakgroep Boshuishoudkunde
C. Veer

18/1-29/1

Sociaal-economische aspecten

Vakgroep Landmeetkunde
J.T. van der Veer 23/3-30/3; 31/5-15/6

Voorbereiding en begeleiding land
meetkundige opnamen

G.J. Nieuwe Weme
W. Rodenburg
J.T. Spaans

31/5-11/6

J.S. Timmermans

Landmeetkundige opnamen Ejea de los
Caballeros

H.6. Valk
M.A. van Vliet
Gastmedewerker
F. Hoogveld

26/1-30/4

Lopende zaken bijhouden; alfalfaproef
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2.2

Overzicht van de landmeetkundige werkzaamheden

2.2.1

Qyerzicht_yan_de_werkzaamheden

Ten behoeve van het tunnelerosie-onderzoek nabij Ejea de los Caballeros (zie
paragraaf 2.11) zijn een aantal landmeetkundige opnamen gemaakt.
Tijdens voorafgaand terreinbezoek eind maart was onderdak geregeld en zijn de
landmeetkundige onderwerpen in het terrein uitgezocht en voorbereid:
profiel met een lengte van ± 1000 m, dwars op de Barranco de Vitale,
de loop en doorsneden van één (of meer) erosietunnel(s).
detailgebiedje(s).
Van de kennelijk aan de gang zijnde spaanse landmeetkundige activiteiten in
de vorm van zeer solide meetpunten, is geprobeerd de gegevens ter beschikking
te krijgen. Pas eind 1982 werden zeer globale coördinaten ontvangen.
Begin en eindpunt van het profiel zijn verzekerd door Anker & Vogel, die de
gegevens ervan voor hun werkzaamheden nodig leken te hebben.
Plezierig overleg met de firma CETFA, Madrid, leidde tot de bestelling en
zeer vlotte ontvangst van kopie-negatieven van de foto's uit 1971 schaal
1:8000. Hiervan zijn in Wageningen contactafdrukken gemaakt.
Metingen:

1)

Profiel (met Di3S en RDS).
a)

Van piket tot piket, plaatselijk met enige breedte.

b)

Uitbreiding aan beide zijden tot aan de wegen en vastgemeten aan de
voorgenoemde meetpunten.

2)

Tunnel met, behalve de gebruikelijke methoden, ook kunst-, vlieg- en
kruipwerk.
a)

Langsprofiel.

b)

Doorsneden.

3)

Lokale opmeting van een concentratie erosietunnels.

4)

Algemene metingen om een aantal vaste punten in een lokaal
bepalen.
a)
• b)

Voor aansluiting aan het spaanse puntennet.
Ter vereenvoudiging van uitbreiding met latere metingen.

Uitwerking:

1)

Profieluitwerking in voorlopig eigen stelsel
schaal: lengte 1:1000; hoogte; 1:500
(later 2x verkleind t.b.v. verslag Anker & Vogel).

stelsel te
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2)

Tunneluitwerking - schaal langsprofiel 1:50
doorsneden

1:20

3)

Nog in behandeling.

4)

Coördinaten van een aantal punten berekend.

2.2.2 9YS£zicht_van_het_beschikbare_materiaal
In de loop van het project is vrij veel kaartmateriaal gereed gekomen en foto
materiaal geschikt gemaakt voor veld- en bureauwerkzaamheden door de vakgroep
Landmeetkunde.
De originelen van vele kaarten en alle negatieven van de luchtfoto's worden
bewaard bij die vakgroep. Een overzicht van dit materiaal wordt gegeven in
Bijlage II.1 (onderzoeksgebied Calatayud), Bijlage II.2 (Sleutelgebieden A, B,
C en D) en Bijlage II.3 (Ejea de los Caballeros).
2.3

Klimaatstudies

De klimatologische waarnemingen betreffen enerzijds de neerslagregistraties van
drie pluviografen, anderzijds de waarnemingen die worden verricht in het meteostation.
De belangrijkste pluviografische gegevens zijn uitgewerkt en gebruikt voor het
erosie-onderzoek, maar de pluviogrammen zijn nog niet systematisch verwerkt.
Eind 1980 is in samenwerking met het Centro Meteorológico del Ebro (Zaragoza)
een weerstation geïnstalleerd, waarin - helaas, niet continu - de verdamping,
de minimum- en maximumtemperaturen en de neerslag worden gemeten.
Bijlage III geeft een overzicht van de maandgemiddelden over 19&2. De daggegevens zijn uitgewerkt in tabellen die ter inzage liggen bij de vakgroep Cultuur
techniek.
2.4 Geomorfologisch onderzoek
Gedurende de zomermaanden van 1982 is het onderzoeksgebied op schaal 1:18 500
en het proefgebied op schaal 1:10 000 gekarteerd. Tevens is er een literatuur
onderzoek uitgevoerd.
Het voorlopige verslag van het onderzoeksgebied zal verder worden uitgewerkt
met nieuwe gegevens en, met het literatuuronderzoeksrapport en de geomorfologische kaart van het proefgebied, tot één geheel worden verwerkt. Een samenvat-
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ting van dat rapport is te verwachten in het volgend voortgangsverslag.
In dit stuk wordt de geomorfologie van het proefgebied weergegeven.
In het Mioceen worden in het bekken van Catalayud-Daroca continentale afzet
tingen gedeponeerd. Puin aan de randen, meer naar het centrum kalkhoudende
kleiïge, siltige materialen en vooral in het centrum evaporieten. Het puin
is aan de voet van het gebergte in de vorm van puinwaaiers afgezet. De afzet
ting is opgebouwd uit relatief snel uitwiggende, zeer zwak verkitte lagen met
grof hoekig kwartsietrijk materiaal, ingebed in een veel fijnere bruinrode fijnzandige tot kleiïge matrix, afgewisseld met lagen geheel bestaande uit bruinrode
fijnzandige tot kleiïge matrix.
Het fijne materiaal is vermoedelijk afkomstig van chemisch diep verweerde rode
bodems uit het achterland. In een semi-aride tot aride klimaat zijn deze bodems
met bedrock geërodeerd. Deze afzettingen vormen de heuvelrug van Munébrega
(C-series) aan de zuidrand van het proefgebied.
Tijdens het Plioceen en Kwartair werd het gehele gebied (zowel bergketens als
de interne bekkens) 650-1000 m opgeheven, maar de boven-miocene en pliocene
afzettingen zijn hierbij nauwelijks geplooid. In het proefgebied ligt aan de
rand van de conglomeraatrug een breuk en zijn er enkele opvallend rechte geulen
te vinden die op breuken duiden.
In het boven Plioceen en de glacialen van het Kwartair zijn glacisafzettingen*
en fluviatiele zanden en grinden gedeponeerd.
De oudste plio-pleistocene glacis (P-series), de rana's, zijn accumulatieglacis,
die aan de voet een fluviatiel karakter hebben te vergelijken met een bajada
(VAN ZUIDAM, 1982). De rana-afzettingen zijn hoekig, slecht gesorteerd en rood
bruin van kleur (net zoals de C-series). Het glacis is door een complex van
solifluctie, modderstroom, sheetwash- en sheetfloodprocessen afgezet. Aan de
voet van de rana nabij het Jiloca-dal heeft het materiaal een sterk fluviatief
karakter en is het volledig afgerond. De rana's zijn veelal door kalk verkit
(VAN ZUIDAM, 1982).
Literatuur: DE BROUWER et al. (1982).
Glacis is defined as a gentle sloping surface, as a rule at an angle between
1° and 7°, at the foot of a higher area, making a distinct knick therewith,
• and descending to a local base level, which may or may not still be present.
The glacis comes into existence after the formation and transport of debris,
and degradation of the bedrock mainly by sheet and rill erosion, or sheetwash and sheetflow, principally in an arid to semi-arid climate (VAN ZUIDAM,
1976).
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Door VAN ZUIDAM (1976) zijn in het Ebro-bekken in het pleistocene glacis drie
niveaus onderscheiden. In het proefgebied zijn meerdere niveaus waarneembaar.
Het blijkt echter moeilijk deze niveaus met elkaar te correleren. Twee niveaus
zijn echter zeer duidelijk. De embayment glacis aan de voet van de C-series en
de valley glacis dat links en rechts van de Arroyo de Valdeamargos ligt.
De embayment glacis is een komvormige glacis met een lokale erosiebasis, waar
de geulen bijeenkomen en het glacis puntvormig eindigt (VAN ZUIDAM, 1976). In
het oostelijk en westelijk deel van het glacisniveau ligt het moedermateriaal
waarin het glacis gevormd is, nagenoeg aan het oppervlak.
In het centrale deel van het glacisniveau bestaat het glacis uit enigszins
gesorteerd, niet verkit materiaal (H-series; variërend van klei tot stenen)
afgezet over silt en kleipakketten.
De valley glacis heeft een lange erosiebasis en vormt een breed dal (VAN ZUIDAM,
1976). Het bestaat in het centrum eveneens uit een dek van niet verkit, ongesor
teerd, gelaagd materiaal (klei-stenen; H-series). De rest van het glacis is over
dekt door colluviaal materiaal.
In het zuidelijk deel van het proefgebied zijn op diverse plaatsen lagen van

door kalk verkit, ongesorteerd grof hoekig materiaal ontsloten. Deze brecci lagei
zijn niet met een glacisniveau te correleren. Het zouden puinafzettingen in het
miocene meer kunnen zijn, afgezet tijdens een zeer droge periode.
In het noordoosten en noordwesten van het proefgebied liggen badlands met afge
ronde kammen. Het moedermateriaal bestaat uit klei-silt-gipslagen (Y-series)
die gelamineerd tot gebankt zijn afgezet.
In de Holoceen zijn als gevolg van menselijke activiteit de dalen met erosiema
teriaal opgevuld en de badlands ontstaan. Door ontbossing, beweiding en inten
sieve landbouw is er verhevigde erosie opgetreden.

~~

De geomorfologische eenheden zijn onderscheiden met behulp van hellingklassen,
de hoogteligging, de lithologie, de morfogenese, morfografie en morfochronologie
2.5

Bodemkundig onderzoek

2.5.1

Bodemkaart_van_het_sleutelgebied_C

Van het sleutelgebied C (ca 100 ha groot) zijn in de veldperiode (augustus) ver
vaardigd: een bodemkaart, een landgebruikskaart en een hellingklassenkaart. De
bodemkaart is vervaardigd op grond van geomorfologie en 130 boorpunten. De naam
geving van de' kaarteenheden geeft informatie over de diverse bodemlandschappen
en moedermateriaal, profielontwikkeling, diepte, en de stenigheid van het opper-
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vlak. De voorkomende eenheden komen redelijk overeen met die in sleutelgebied
A, aangezien het dezelfde toposequentie te zien geeft van conglomeraatmateriaal
naar ver getransporteerd materiaal. De diversiteit in sleutelgebied C is echter
veel groter doordat het gebied ingeklemd is tussen twee plio/pleistocene glacisniveaus en bovendien binnen het gebied grote afwijkingen in moedermateriaal te
vinden zijn.
Toegevoegde bodemeenheden t.o.v. die in sleutelgebied A (zie voortgangsver
slagen '79 en '80) zijn: P, P', Z, S en S'.
De eerste drie bodemeenheden zijn reeds in detail beschreven in de voortgangs
verslagen terwijl de S en S' in het deelverslag beschreven worden. Het moeder
materiaal van de betreffende bodemeenheid is siltstone en S' stelt de colluviale fase voor. Van de bodemeenheden 6 en L zijn profielbeschrijvingen gemaakt
volgens de FAO "Guidelines for soil description" waarbij bovendien door middel
van een wortelraam voor de bewortelde diepte de hoeveelheid en diameters van
de voorkomende wortels en poriën bepaald zijn.
Per bodemhorizont zijn vervolgens pF-ringen gestoken en monsters genomen die
in Wageningen geanalyseerd zijn.
Het kaartmateriaal is direct na vervaardiging in september gebruikt t.b.v.
een landevaluatie (zie paragraaf 2.10.4).
Literatuur: VAN ROOYEN (1983).
2.5.3 Ifledetectie^onderzoek

i

Het veldwerk vond plaats in juli in de beide onderzoeksgebieden Munébrega en
Ejea, met de nadruk op het laatste gebied. Beschikbaar waren banden (CCT's)
van

januari, juni en september van de Landsat 2 satelliet waarop beide gebieden

voorkomen. Elke tape bevat opnames in een 4-tal golflengtetrajecten (500-600,
600-700, 700-800 en 800-1100 nm, respectievelijk band 4, 5, 6 en 7). Alle ge
bruikte produkten zijn afgeleid van deze digitale gegevens.
Munébrega
Dit gedeelte kan beschouwd worden als voortzetting van het onderzoek van 0'HERNE
(1980) en MULDERS en O'HERNE (in druk) in dit gebied. De aandacht was hierbij
vooral gericht op controle van de interpretatiekaarten m.b.t. bodem en natuur
lijke vegetatie/landgebruik van een gebied met een oppervlak van ongeveer 800 km2.
7-5
Het multitemporele
produkt kon met name na de laatste interpretatie gemakkelijk
worden bijgesteld. Na veldexpertise kon aan elke kleur bijna eenduidig een be
paald type landgebruik worden gekoppeld.
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I

Het opnamevlak van de M.S.S. van de Landsatsatelliet (een pixel) is 56 x 79 m2.
Er is getracht in het veld individuele pixels te lokaliseren en de inhoud en
zuiverheid van de pixels te stellen. Door de geringe afmetingen van de velden
bleken er slechts weinig zuivere pixels te zijn. Automatischee classificatie
in een dergelijk gebied blijkt dan ook een slecht resultaat te geven.
Ejea de Los Caballeros
Er is getracht met zo weinig mogelijk satellietprodukten een maximaal resultaat
te behalen voor de inventarisatie van het gebied m.b.t. bodem en vegetatie/land
gebruik. Het is zeer onpraktisch om grote aantallen produkten mee te nemen in
het veld.
Ook in Ejea bleek het

7-5

produkt zeer bruikbaar voor het onderscheiden van ve

getatie/landgebruikstypen. In het graangebied kon de toestand van de percelen
(b.v. braak, geploegd, graan, stoppel) op de 3 tijdstippen aan de hand van de
kleur worden gereconstrueerd. Opvallend is de grote variatie op één tijdstip
in de toestand van de velden (op het septemberbeeld bleek b.v. 50% geploegd
te zijn, terwijl de andere helft van de akkers onder stoppel lag). Gewassenkalenders zullen zo moeten worden gemaakt, dat de variatie in de onderhavige
gebieden in het stadium van bewerking eveneens tot uiting komen.
Er is voor een produkt van januari gekozen omdat in het graangebied, tevens
het gebied waar tunnelerosie voorkomt, op dat tijdstip de bedekking gering is.
De verschillen in bodem(oppervlakte)-eigenschappen zullen dan voor een groot
deel de reflectie bepalen. Inderdaad bleek in het veld het produkt zeer bruik
baar te zijn voor het scheiden van bodems.
Van een beperkt aantal bodemtypes in het graangebied zijn via een statistisch
bemonsteringsschema bodemoppervlakte-eigenschappen opgenomen."Van dezelfde
punten zijn de reflectiewaarden, zoals opgemeten met de Landsat-satelliet, be
paald. Resultaten van de statistische analyse zijn o.a.:
1)

De reflectiewaarden van januari geven het beste onderscheid in bodemtypes.
Hierbij bleek band 4 het beste te voldoen, gevolgd door de PC, band 5 en
band 6. De keuze voor de PC van januari als basisprodukt voor bodemkunde
was dus redelijk goed.

2)

De septemberbeeiden zijn ongeschikt voor het onderscheid maken in bodems.
Dit is het gevolg van het feit dat de helft van de velden nog onder stop
pel lag. Bovendien bleek door het ploegen de reflectie zodanig te vermin
deren dat zelfs tussen geploegde velden, gelegen op verschillende bodem
types, weinig verschil in reflectiewaarde was vast te stellen.
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3)

Uit 1 en 2 kan opgemaakt worden dat een geringe bedekking op een vrij
egale bodem grotere verschillen in reflectie geeft tussen de bodemtypes
dan een geheel kale, maar geploegde bodem.

4)

Bij toenemende stenigheid van de bodem blijkt de reflectie significant
af te nemen.

Het succes van automatische classificatie hangt o.a. af van de reflectie
eigenschappen van de te onderscheiden eenheden. Verschillen in reflectie tus
sen kale bodems zijn vaak gering. De overlap in reflectiewaarden is ook in
de januaribanden aanzienlijk. In het algemeen is het onderscheid tussen vege
tatie/landgebruikseenheden eenvoudiger te leggen. Toch zijn als te classifi
ceren eenheden ook een aantal bodemtypes ingevoerd. Het voorkomen van tunnel
erosie is bijvoorbeeld voornamelijk tot het graangebied beperkt en hangt samen
met bepaalde bodemeigenschappen. Over het succes van de classificatie zal nog
worden gerapporteerd.
Literatuur: EPEMA (1982); STERENBERG (1983).
2.6

Vegetatie

2.6.1

Pinus_halegensis;ogstanden_rond_Munebrega

In de periode mei-juni 1982 werden in de buurt van La Viluena de 24-jarige Pinus
halepensis bossen voor de tweede maal geïnventariseerd. Doel van de nieuwe
opname van de in 1980 uitgezette cirkelplots was het komen tot een aanwasbepaling van de opstand.
De gemiddelde waarde van de jaarlijkse aanwas gedurende deze 2-jarige periode
is op de noordhelling 5.4 m3/ha/jr en op de zuidhelling 5.6 m3/ha/jr.
De gemiddelde jaarlijkse aanwas over de 24-jarige periode (leeftijd van de
opstand) bedraagt op de noordhelling 2.9 m3/ha/jr en op de zuidhelling 2.6 m3/
ha/jr.
Opmerkelijk is dat de zuidhelling gedurende het laatste 2-jarige periode een
grotere bijgroei heeft dan de noordhelling. Dit kan ten dele verklaard worden
uit

het feit dat bij de tweede inventarisatie meer bomen opgemeten zijn dan bij

de eerste inventarisatie. Op de noordhelling was dit ook het geval maar daar
kon met grote zekerheid vastgesteld worden welke bomen de eerste keer 'vergeten'
zouden zijn; deze bomen zijn dan ook niet in de berekening opgenomen. Op de
zuidhelling lag dit veel moeilijker. Daarnaast is het mogelijk dat de bomen
op de zuidhelling hun groeiachterstand van de eerste jaren, veroorzaakt door
een ongunstiger expositie, enigszins aan het inhalen zijn omdat ze nu bescher
ming van elkaar genieten.
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De cijfers van de gemiddelde jaarlijkse aanwas over de gehele levensduur van
de opstand komen aardig overeen met door anderen gevonden waarden voor de aan
was van Pinus halepensis onder gelijke groeicondities van .klimaat en bodem.
Volgens VAN DER GIESSEN & KWADIJK (1982) variëren deze van 1-3 m3/ha/jr.
Literatuur: KOUTSTAAL (1982).
2.6.2 Çe_toekomst_van_de_Pinus_halegensis-glantages_in_Sganje
Het Spaanse landschap heeft in het verleden sterk onder ontbossing geleden. De
gevolgen daarvan zijn vrijwel overal te zien in de vorm van ernstige erosie.
In 1940 is daarom een nationaal herbebossingsprogramma gestart met als streven
het bebossen van 10 miljoen ha land over een periode van ca. 100 jaar. Men
formuleerde hierbij drie doelstellingen: werkverschaffing in de rurale gebie
den, bodembescherming en -conservering en houtproduktie.
De doelstellingen zijn op sommige punten enigszins achterhaald. In toenemende
mate is het werk gemechaniseerd, mede als gevolg van de sterke ontvolking in
het rurale gebied. Als laatste ontwikkeling worden de bossen steeds meer be
trokken in toeristische activiteiten.
Tot nu toe is ruim 2.7 miljoen ha land bebost, waarbij men veel gebruik heeft
gemaakt van Pinus-soorten: het aangeplante areaal bestaat voor 75% uit de vier
soorten P. pinaster, P. nigra, P. halepensis en P. sylvestris. Onder hen is
P. halepensis de minst eisende soort. Rond Munébrega is deze soort dan ook op
verlaten landbouwgronden aangeplant.
Vuur is wel de grootste bedreiging van de Pinus-bossen- De laatste jaren is zo
wel het aantal bosbranden, als de per brand verwoeste oppervlakte toegenomen en
is er jaarlijks meer bos verbrand dan aangeplant. Een speciaai landelijk plan
is opgesteld om deze bedreiging tegen te gaan. Plagen van de processierups,
Thaumetopoea processionaria, kunnen de groei tijdelijk ernstig belemmeren.
Kleine of slecht groeiende bomen sterven na herhaalde aantasting af. De moei
lijke groeiomstandigheden voor de vele Pinus halepensis-plantages in Spanje
resulteren in een zeer trage groei van de bomen: de gemiddelde bijgroei be
draagt 1 à 3 m3/ha/jaar. Het is onder deze omstandigheden niet te verwachten
dat de bomen erg oud worden.
Het bleek niet mogelijk bij de Spaanse Bosdienst (ICONA) enigerlei informatie te
krijgen hoe men zich het beheer van het bos op langere termijn voorstelde en
de indruk werd gewekt dat men zich daarover nog niet het hoofd wenste te breken.
De oudste bossen echter hebben inmiddels een leeftijd van ca. 50 jaar bereikt,
zoals de aanplantingen bij Daroca. Wil men verjonging van het bos bereiken langs
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een andere weg dan door kaalkap en herbeplanting, dan mogen inleidende maatrege
len niet lang meer uitblijven. Vandaar de vraag waarop het beheer zich in de
toekomst zou moeten richten.
Pinus halepensis is vaak aangeplant in gebieden waar een Quercus ilex-bos de
climaxvegetatie zal vormen. Natuurlijke bosbegroeiïngen waarin deze twee soortem naast elkaar voorkomen zijn dan ook een belangrijke leidraad voor het be
heer van de beplantingen. Dergelijk bos treft men aan bij Villanueva del Huerva,
ten Oosten van Carinena.
Met het oog op de belangrijke schermfunctie van de aangeplante bossen zou het
wenselijk zijn deze in kleine groepjes - zo mogelijk natuurlijk - te verjongen.
Om dezelfde reden is menging met of ondergroei van loofhout noodzakelijk. Wan
neer natuurlijke verjonging slecht verloopt kan misschien geëxperimenteerd wor
den met het gecontroleerd branden van enkele verjongingsvlaktes. Dit is echter
om psychologische redenen een moeilijk punt. In het geval van slecht groeiende
opstanden kan gedacht worden aan de ontwikkeling naar maquis, dat door zijn
dichte groei uitstekende beschermende eigenschappen heeft en bovendien na brand
via stronk- of wortelopslag een goede regeneratie vertoont. Kunstmatige ver
jonging blijft noodzakelijk in gevallen dat natuurlijke verjonging niet mogelijk~
is of niet aanslaat, wanneer men de genetische kwaliteit wil verbeteren of andere
soorten wil introduceren.
Literatuur: VAN DER GIESSEN & KWADIJK (1982).

2.7

Kwantificering van de erosie

2-7.1

Erosiegevoeligheidsonderzoek_og_basis_van_aggregaatstabiliteit

Voortbordurend op het onderzoek van NOIRET (1980), VAN DIEST & COLTHOF (1981)
en VAN BENTUM et al. (1982) is het de opzet om de relatieve erosiegevoeligheid
van de voornaamste bodemtypen aan te geven en zo veel mogelijk kwantitatief te
onderbouwen.
Het temporele aspect van de erosiegevoeligheid is deels ondervangen door twee

Haal (de 2e keer een maand later) op dezelfde plaats te bemonsteren. Bij elke
bemonstering zijn de bovenste bodemhorizont, de vegetatie, het landgebruik, de
helling en de erosieverschijnselen beschreven. In het veldlaboratorium werd de
a8gregaatstabiliteit

van de monsters volgens de druppeltest van LOW (1954) be

paald.
De statistische betrouwbaarheid wordt getest door 60 monsters die in deelge
bied A zijn genomen. Met behulp van de bodemkaart, landgebruikskaart, helling-
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klassenkaart en aanvullende gegevens uit het deelverslagenbestand zal worden
getracht tot een conclusie te komen wat betreft de erosiegevoeligheid van bo
dems in het proefgebied,
literatuur: KUYPER (1983).
2.7.2

Erosiegevoeligheidskartering_met_behulg_van_luchtfotointergretatie

Najaar 1982 is in het onderzoeksgebied Calatayud veldwerk verricht ten behoeve
van onderzoek naar de mogelijkheid om met behulp van luchtfotobeelden de erosie
gevoeligheid van bodemeenhden te karakteriseren. Hiertoe is in het veld opname
gedaan van factoren die de reflectie aan het aardoppervlak bepalen, is met be
hulp van een lichtmeter de actuele reflectie gemeten en is een actuele-erosiekartering uitgevoerd.
Het onderzoek richtte zich op de sleutelgebieden B en A en op de nieuwe sleutelgebieden D en E. Voor de situering van de sleutelgebieden, zoals die tot nu
toe in het onderzoeksgebied zijn geselecteerd, wordt verwezen naar figuur 1.2.
Ten behoeve van het onderzoek is de volgende procedure gevolgd:

naast elkaar vond een actuele-erosiekartering in het veld en een voorlopige
erosiekartering door middel van luchtfotointerpretatie plaats,
kenmerkende reflectieverschijnselen, op de luchtfotobeelden herkenbaar
aan een bepaald patroon in de grijstintenschakering, werden in het veld
gecorreleerd aan de vermoedelijke toestand van het bodemoppervlak ten
tijde van foto-opname.
omgekeerd werd getracht opvallende verschijnselen aan het bodemoppervlak,
zichtbaar in het veld, .terug te vinden in het patroon van grijstinten op
de luchtfoto.
door bestudering van de literatuur en door waarnemingen in het veld is
getracht de erodibiliteit en de vochthoudendheid van bodemeenheden kwali
tatief te relateren aan het luchtfotobeeld.
tenslotte is een poging gedaan om conclusies te trekken omtrent de moge
lijkheid om met behulp van luchtfotobeelden het erosieproces in een be
paald gebied te karakteriseren.
Enkele conclusies van het onderzoek:
a.

de grijstintenschakering van ht luchtfotobeeld wordt in de eerste plaats
bepaald door verschillen in vochthoudendheid van de bovengrond ten tijde
van foto-opname.

b.

daar waar de reflectie aan het bodemopppervlak afwijkt van wat verwacht
mag worden op grond van vochthoudendheid, is veelal sprake van een gecom
bineerde invloed van expositie, hellinggradiënt en oppervlakteruwheid.
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c.

indien de grijstintenschakering van het luchtfotobeeld gecorrigeerd wordt
voor het bovengenoemde effect van expositie, hellinggradiënt en oppervlak
teruwheid, is het mogelijk het patroon van grijstinten te interpreteren
naar factoren van erosiegevoeligheid.

d.

van de factoren die de erodibiliteit en het vochthoudend vermogen van een
bodemeenheid bepalen, is de topografische positie van die eenheid de belangrijkste.

e.

enkele kenmerkende verschijnselen die in het veld aan het bodemoppervlak
waarneembaar zijn, maar op de luchtfotobeelden niet als zodanig zijn te
herkennen, zijn extreem stenige bovengronden als gevolg van de vorming van
pavements aan de voet van een helling en verschillen in kleur van het bodem
materiaal.
enkele kenmerken die wèl op de luchtfoto's, maar niet in het veld waar
neembaar zijn, zijn subtiele verschillen in vochthoudendheid van de boven
grond en het effect van de bodemruwkeid in verband met schaduwwerking.

ad a:
Reflectiemetingen wezen uit dat zelfs bodemoppervlakken met een zeer hoog steQigheidspercentage

niet tot verhoogde reflectie aanleiding geven indien het

vochtgehalte van de bovengrond hoog is (zie ook ad e). Naast het effect van
üchtadsorptie door bodemvocht, weerspiegelen verschillen in vochthoudendheid
zich ook in een hogere bedekkingsgraad van spontane vegetaties, wat eveneens
aahleiding

geeft tot een lagere reflectie van licht.

ad b:
De intensiteit van het gereflecteerde licht is onder meer een functie van de
intensiteit van de opvallende straling, de lichtadsorptie en de ruwheid van
het bodemoppervlak in verband met de schaduwwerking. Bij gelijke lichtadsorp
tie zal de reflectie van een bodemoppervlak geringer zijn naarmate de inten
siteit van de opvallende straling lager is en de schaduwwerking door bodemruwheidscomponenten groter is.
Dit aspect van de reflectie aan een bodemoppervlak komt alleen naar voren in
dien sprake is van directe straling. De diffuse component van het zonlicht zal
geen- verschillen in reflectie veroorzaken bij een variërende expositie, hel
linggradiënt en oppervlakteruwheid.
ad c:
Verschillen in vochthoudendheid van de bovengrond zijn uiteindelijk het meest
diagnostisch. In combinatie met de stereoscopisch te bepalen positie van een
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bodemeenheid (in de sequentie van hellingtop naar dalbodem), kan men op grond
van verschillen in vochthoudendheid een uitspraak doen over erosiegevoeligheid
en vochtleverend vermogen.
In geval van run-off op erosiegevoelige gronden zal de bovengrond minder vochthoudend zijn doordat minder water in het profiel heeft kunnen infiltreren. Bo
vendien kan sprake zijn van de vorming van een slempkorst, waardoor de bodem
ruwheid gering is en de reflectie aan het bodemoppervlak hoog. Door afspoeling
van colloïdaal materiaal zal de bovengrond eveneens minder in staat zijn vocht
vast te houden. Plaatsen met een sterke laminaire erosie kenmerken zich op de
luchtfoto dan ook door lichtere grijstinten.
Daar waar de kritieke stroomsnelheid van het oppervlakkig afstromende water
wordt overschreden, zal tevens rilvorming plaats hebben. Ook hier vertoont het
luchtfotobeeld een lichtere grijstint en is op foto's met een schaal 1:10.000
of groter tevens het voorkomen van rillen te herkennen.
Waar op hellingen sprake is van oppervlakkige afstroming, zal aan de helling
voet sprake zijn van een verhoogde infiltratie van toestromend water. Bovendien
zal ook sedimentatie plaats hebben van colloïdaal materiaal, resulterend in een
groter vochthoudend vermogen van de bovengrond. Op deze plaatsen zal dan ook
een donkerder grijstint op de luchtfoto naar voren komen.
ad d:
Het oppervlakkig toestromen van water vanuit belendende percelen is in belang
rijke mate bepalend voor de aard en de intensiteit van het erosieproces en voor
de hoeveelheid water die in een profiel kan infiltreren. Geconstateerd is onder
meer dat juist percelen aan de voet van een met erial-/matoralvegetatie begroeide
helling een verhoogde erosiegevoeligheid vertonen.
Ook is het verschil in erosiegevoeligheid tussen overeenkomstige bodemeenheden
in sleutelgebied B en E illustratief. In sleutelgebied B is, als gevolg van ero
sie- en sedimentatieprocessen in het verleden, sprake van een glooiend reliëf met
concave, geërodeerde gipshellingen en vlakke, opgevulde dalen. De intensiteit van
de erosie is er gering; er is sprake van een meta-stabiel evenwicht. In sleutel
gebied E daarentegen is het proces van erosie en sedimentatie nog in volle gang.
De dalen zijn er minder opgevuld met erosieprodukten; de steile gipshellingen
vertonen sterke erosieverschijnselen.
ad e:

>

Stenige bovengronden, gelegen aan de voet van een helling, vertonen, in tegen
stelling tot wat wordt verwacht, in het algemeen een hoge lichtadsórptie. De vor-
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ming van een erosievloer aan de voet van een helling gaat dan ook gepaard met
een verhoogde infiltratie van oppervlakkig toestromend water en een groter vochthoudend vermogen van de bovengrond als gevolg van sedimentatie van colloïdaal
materiaal. Doordat de stenen omgeven zijn met een secundaire kalkkorst die door
insluiting van silt en klei een redelijk vochthoudend vermogen heeft, zal het
oppervlak van de stenen gedurende lange tijd vochtig blijven. In combinatie met
de schaduwwerking die van deze stenen vloeren uitgaat, veroorzaakt dit een ver
hoogde adsorptie van licht, resulterend in donkere grijstinten op het luchtfoto
beeld.
Ook is geconstateerd dat rode bovengronden geen lagere reflectie vertonen dan
grijze of zelfs heel lichte bovengronden. Alleen waneer sprake is van een gro
ter vochthoudend vermogen, zullen rode gronden een donkerder grijstint opleveren.
Dit laatste is het geval indien door onthoofding van een profiel een textuur-B
dagzoomt, hetgeen in een enkel geval in het veld is geconstateerd.
ad f:
Opgemerkt moet worden dat het tijdstip van foto-opname van grote invloed is op
het verschijnsel dat eenheden op de luchtfoto vaak als gevolg van schaduwwerking
een donkerder grijstint vertonen dan wordt verwacht. De foto's zijn namelijk
genomen op een moment dat de zonstand zeer laag was (14 november 1980 om ± 09.00
uur). Het resultaat is dat zelfs zwak hellende oppervlakken als gevolg van bodem
ruwheidscomponenten zeer donker op de luchtfoto naar voren kunnen komen.
Naast het monoscopische aspect van grijstinten is in dit onderzoek ook gekeken
naar de mogelijkheden van stereoscopie in verband met het waarnemen van reliëf
en van rillen en geulen, ter karakterisering van de erosiegevoeligheid.
Tevens is aandacht besteed aan het multitemporele concept, door op de luchtfoto's
van

november 1980 waarneembare verschijnselen te vergelijken met die welke op

de foto's van mei/juni 1974 herkenbaar zijn.
Literatuur: KONING & TERSTEEG (1983).

2.7.3

Erosieschadekartering

°P 15 en 16 mei 1982 vielen in het proefgebied te Calatayud intensieve neerslagen
van*26,

respectievelijk 57 mm. Doordat de bovengrond door de eerste neerslag

verzadigd raakte, richtte de regen van de tweede dag grote schade aan. Op korte
termijn werd besloten een veldinspectie uit te voeren en een overzicht van de
aangerichte schade te maken.
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Doordat er in de veldwerkperiode van 26 mei tot 11 juni nog regelmatig neerslag
viel, waardoor de boeren moesten wachten met de noodzakelijke curatieve grondbe
werkingen, kon een algemene beschrijving van de schade worden gemaakt. In verband
met de vereiste haast, werd een kwalitatieve erosieschadekartering uitgevoerd:
geen gedetailleerde opnamen en metingen, maar een beschrijving in woord en beeld.
In eerste instantie werden een aantal deelgebieden opgenomen: de hellingen van
de Subida, de Sleutelgebieden A, B en C, de alfalfaproefveldjes en de jonge aman
delterrassen bij La Viluena.
Daarnaast werd getracht een analyse te maken van de relaties tussen waargenomen
erosieverschijnselen en een aantal erosiebepalende factoren. Tenslotte zijn ook
de vele gesprekken met de boeren over de erosieproblemen samengevat.
Bij het verslag hoort een reeks van 128 foto's waarvan ook een dia-reeks bestaat.
Van elke opname is een uitvoerige beschrijving gemaakt, terwijl ook de plaats
en de richting van de opname is vastgelegd in coördinaten.
Literatuur: VAN DEN BOGAARD (1982).
2.7.4 Afvoer_van_de_miniglotjes

Eind september 1982 zijn op de miniplotjes regensimulaties uitgevoerd, teneinde de
resultaten van de simulaties te kunnen vergelijken met die van echte regenbuien.
Gesimuleerd werd met een regenintensiteit van 60 mm/uur tot het moment waarop de
afstroming een constante waarde had bereikt, wat in de praktijk neerkwam op 20-30
minuten. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 2.1.
Tabel 2.1

Resultaten van regensimulaties op miniplotjes.
Afvoer

Plotje*

(1)

Afvoer
(% van neerslag)

Sediment

Concentratie

(g)

(g/1)

Amandel (1)

11.0

88.0

59.10

5.37

(r)

11.4

91.2

45.10

3.96

(1)

4.8

38.4

6.61

1.38

(r)

2.9

23.2

3.63

1.25

(1)

9.7

97.0

25.30

2.61

(r)

' 9.9

66.0

26.81

2.71

(1)

1.3

10.4

3.83

2.95

(r)

1.7

13.6

8.50

' 5.00

(1)

8.8

65.2

23.55

2.68

(r)

9.0

60.0

29.14

3.24

Pinus
Wijn
Graan
Braak

* 1 = links

r = rechts
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Dat de afvoerpercentages zo hoog zijn komt doordat de plotjes één dag voor de
simulaties reeds op veldcapaciteit gebracht waren teneinde een ongeveer gelijke
uitgangssituatie te krijgen.
Literatuur: HUISDEN & KALS (1983).
2.7.5

Afvoer_van_kleine_stroomgebieden

Meetgoot
In verband met het feit, dat de klapbak in duiker II niet optimaal fungeerde,
was besloten tot de aanleg van een meetgoot in 1982. Deze nieuwe meetinrichting moest robuust en eenvoudig zijn, gemakkelijk te installeren, ongevoelig
voor sediment en ander vuil (takken), en zelfregistrerend.
Met behulp van in tabellen en grafieken beschikbare neerslaggegevens (Jaarver
slag 1979) en ervan uitgaande dat 25% van de neerslag oppervlakkig afstroomt
(hoog!), is voor het stroomgebiedje van ± 13 ha bij een herhalingstijd van 10
jaar het maximaal te verwachten debiet berekend (Q
= 0.280 m3/s). Op
r dit
max
piekdebiet is vervolgens de verdere dimensionering van de meetgoot gebaseerd.
Medio april is de meetgoot in het veld geïnstalleerd en is er een landmeetkun
dige opname van gemaakt. In het laboratorium van de vakgroep Hydraulica is ver
volgens de meetgoot op schaal nagebouwd en geijkt. Echter de resultaten van de
meetgoot zijn ten gevolge van enorme sedimentatie tegengevallen. Duidelijkheid
omtrent de sedimentatie is er nog niet, maar factoren die een rol gespeeld kun
nen hebben zijn:
de opening van de duiker is door het dichtslibben van o.a. het krooshek
dermate verkleind dat de duiker geen grote debieten meer kan verwerken,
met als gevolg stagnatie en sedimentatie bovenstrooms van de duiker;
het verhang van de geul is door het dichtslibben van de zandvang zo klein
geworden dat de stroomsnelheid zelfs tot boven de meetgoot te laag is en
er materiaal sedimenteert.
Om deze redenen is even bovenstrooms van meetgoot en peilschrijver een stuw
gemetseld, in de hoop dat met het snelheidsverhogend effect dat hiermee wordt
bereikt, verdere sedimentatie kan worden voorkomen. De kans is groot dat posi
tieve resultaten alleen geboekt worden wanneer, naast deze maatregel, ook de
zandvang en het krooshek verwijderd worden. Combinatie van deze drie maatrege
len levert uiteindelijk weer een groter verhang, een grotere snelheid en minder
sedimentatie in dit deel van de geul op.
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In 1982 heeft het aanzienlijk meer geregend dan in het jaar ervoor. Van een
aantal van deze buien zijn de volledige verlopen van afvoer en sedimentconcentraties bekend. Door alle metingen van resp. regenbuien (hoeveelheid en inten
siteit), duikers en miniplotjes overzichtelijk in een tabel te plaatsen wordt
nagegaan of er relaties bestaan, dan wel er bepaalde uitspraken gedaan kunnen
worden met betrekking tot de metingen.
Meetinstallaties
Het afgelopen jaar heeft de klapbak bij duiker III weer goed gefunctioneerd.
De klapbak van duiker II daarentegen veroorzaakte meer problemen. Behalve dat
van deze kantelbak het binnenste compartiment moeilijk sedimentvrij te maken
is, is de opening die één tiende deel van het totale debiet van de duiker moet
doorlaten ook gauw verstopt door sediment en takken. Door de aanwezigheid van
de kast waarin het automatische monstername-apparaat behoort te zitten, is deze
opening ook moeilijk schoon te houden.
In de toekomst, wanneer het monstername-apparaat bovenop de meetgoot is ge
ïnstalleerd, kan dit laatste probleem verholpen worden.
Het monstername-appapraat zelf heeft, net als in 1981, ook in 1982 niet naar
behoren gewerkt. Daar komt bij dat in de zomer het zonnepaneel gestolen is en
de kast is opengebroken waarbij de monsterflessenhouder is verdwenen.
De zandvang is wederom opgemeten. Het blijft echter moeilijk om uitspraken
te doen over de verhouding bodemtransport/spoeltransport doordat de zandvang
vol zit en er weinig monsternames zijn verricht.
De meetgoot heeft slechts één enkele goede registratie van debieten opgeleverd.
Literatuur: HUISDEN & KALS (1983).
2.7.6

Geulonderzoek

2.7.6.1

Geulmorfologie en -ontwikkeling

Er is dit jaar in het kader van het geulontwikkelingsonderzoek een beschrijving
en een landmeetkundige opname gemaakt van geul II, als aanvulling op de lucht
foto's. Door het schaduweffect zijn de luchtfoto's alléén niet voldoende om tot
uitspraken te komen.
Zo is het afwateringspatroon van rillen, welke in de geul uitmonden, zo nauw
keurig mogelijk beschreven en is het ontstaan van de rillen in relatie gebracht
met factoren zoals grondbewerking, vegetatie, helling en bodemsoort.
Wat de landmeetkundige opname betreft is er een lengteprofiel vanaf D II tot in
geulkop tot stand gekomen.
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Met behulp van o.a. dit lengteprofiel zal een geulbeteugelingsplan voor geul II
opgesteld worden.
Literatuur: HUISDEN & KALS (1983).
2.7.6.2 Een geulclassificatie op basis van de vegetatie
In de heuvelrug die de zuidgrens van het erosiestudieproject vormt bevinden
zich een groot aantal diepe erosiegeulen, die bijzonder opvallend zijn.
Een aantal karakteristieken van deze geulen, zoals vorm, vegetatieve bedekking
en huidige erosie-intensiteit en -activiteit blijken vaak tot schijnbaar zeer
tegenstrijdige combinaties verenigd. Zo kunnen naast elkaar gelegen geulen in
hetzelfde gesteente, met een vergelijkbaar afvoergebied zeer grote verschillen
vertonen in activiteit van geulkop en -lichaam en in hun vegetatieve bedekking.
Om een duidelijk beeld van deze geulen en hun huidige activiteit te krijgen is
van 71 geulen, alle gelegen in bovengenoemde heuvelrug (zie Fig. 2.1), met be
hulp van luchtfoto's en een veldcontrole een beoordeling gemaakt aan de hand
van de volgende criteria:
activiteit van de kop van de geul
activiteit van het geullichaam
vegetatieve bedekking van geulkop en -lichaam.
Deze beoordelingen zijn via een codering en een formule omgerekend tot één
getal, de gevarenindex, die een maat voor het huidige gedrag van een geul be
oogt te geven.

Figuur 2.1

Ligging van de geulen, geclassificeerd op basis van vegetatie.
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Dit getal ligt op een schaal die van 2 tot 24 loopt, waarbij 2 staat voor een
stabiele, vastgelegde geul en 24 voor een zeer actieve en gevaarlijke geul.
De ontwikkeling van de plantengroei en de relatie vegetatie/ondebedekte grond
spelen dus een belangrijke rol bij deze bepaling. Het blijkt dat de actieve geu
len vaak in groepen bij elkaar liggen. Een belangrijke groep vormen de geulen
aan beide zijden van de conglomeraatrug direct ten noorden van Munébrega.
Verder is een overzicht gemaakt van de vegetatie die in het geulmilieu optreedt.
Genista scorpius vormt meestal de eerste houtige begroeiïng van blootgelegde
grond. Bij verdere stabilisatie beginnen ook grotere struiken op te treden, zoals
Rosa sp., Crataegus monogyna en Ulmus carpinifolia. Al deze soorten kenmerken
zich door hun vermogen zich uit te breiden via worteluitlopers en afleggers en,
afgezien van Ulmus, door hun doornigheid.
In Tabel 2.2 zijn bij elke waarde van de gavarenindex de nummers van de geulen
gegeven die hieraan voldeden. De volgende classificatie kan worden gemaakt:
geulen met index 2 tot 8:

nauwelijks of niet actieve geulen,

geulen met index 9 tot 15:

matig actieve geulen,

geulen met index 16 tot 24: sterk actieve geulen.
Literatuur: VAN DER GIESSEN & KWADIJK (1982)
2.8

Erosiebestrijdings- en bodembeschermingsmaatregelen

2.8.1

Evaluatie_van_de_herbebossingsterrassen

Er is een samenvattende studie gemaakt van de tot mei 1982 uitgevoerde onderzoe
ken met betrekking tot door ICONA aangelegde en beplante brede bankterrassen in
het proefgebied. De doelstellingen van de ICONA, in volgorde van prioriteit, zijn
(nog steeds): werkgelegenheid, erosiebestrijding en houtproduktie.
De belangrijkste conclusie omtrent de wenselijkheid en de sociaal-economisch
haalbaarheid van de huidige maatregelen is, dat de eerste doelstelling van ICONA
niet gehaald wordt, noch in het proefgebied, noch daarbuiten.
IIWat betreft de wenselijkheid kan nog gesteld worden dat de boeren de noodzaak
ivan erosiebestrijding wel inzien, maar dat zij hun twijfels hebben bij de huiIdige wijze van erosiebestrijding van ICONA. Bovendien is terrassering niet absoïluut noodzakelijk voor bosaanplant. Gezien het hoge aandeel van de terrasseringsI kosten in de totale aanlegkosten (± 60%) zou het achterwege laten van het aanleg-

!

'gen van brede bankterrassen een aardige kostenbesparing zijn.
Hoewel er in principe ICONA-ontwerpen voor de brede bankterrassen bestaan, blij
ken deze in de praktijk niet gebruikt te worden. De aanleg van de terrassen ge-
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Tabel 2.2 Geulen gerangschikt naar de waarde van de gevarenindex*
Gevaren-

Geulnummers

Classificatie

index
24

7, 19, 20, 32

23
* 22

5

21

17, 18, 24

sterk

20

8

actieve

19

14

geulen

18

15, 57

17

4

16

16, 49

15

45, 55, 56, 58

14
13

47

matig

12

16, 27, 30, 39, 51, 54

actieve

11

3

geulen

10

11, 13, 25, 44

9

12, 26

8

10, 40

7

2, 22, 23, 50, 61

niet of

6

1, 35, 41, 42, 43

nauwelijks

5

-

actieve

4

31, 34, 36, 37, 38, 46, 48, 53, 71

geulen

3

28, 29, 33, 52, 63, 67, 68, 72, 73

2

9, 21, 60, 62, 64, 65, 66, 69, 70
Van geul 59 ontbreken de gegevens
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beurt 'op het oog' en dat levert een zodanig resultaat dat er volop aangrijpings
punten voor erosieprocessen ontstaan, welke ook hun consequenties hebben voor de
vestiging van vegetatie.
Binnen het concept van de brede bankterrassen zijn verbeteringen mogelijk op
het gebied van de uitvoering en het onderhoud. Kleine wijzigingen in de uitvoe
ring d.m.v. dwarsdammetjes zou een belangrijke verbetering kunnen zijn. Deze
dwarsdammetjes zouden bijvoorbeeld tegelijkertijd met de laatste bewerking van
de grond, met de ripper, uitgevoerd kunnen worden.
Ten aanzien van de beplanting met Pinus halepensis zijn de conclusies eenduidig.
Er is nog nauwelijks sprake van een erosiebeschermende werking, met name door
de geringe bedekkingsgraad en het is twijfelachtig of het kronendak zich uitein
delijk toch zal kunnen sluiten, mede door het optreden van groeistagnaties en
uitval.
Een volledig gesloten bos is niet per definitie noodzakelijk vanuit het oogpunt
van erosiebestrijding; een aangepaste begroeiing heeft ook perspectieven. In
dat geval is er echter sprake van een ander type erosiebestrijding.
Er is gepoogd de groeiverschillen in de terrasopstanden te relateren aan diverse
bodemfysische- en standplaatsfactoren. De resultaten hiervan zijn niet eenslui
dend.
Bij het zoeken naar een methode voor beschrijving en kwantificering van terrasen geulerosie in het geterrasseerde gebied is gebleken, dat de oplossing van
dit probleem sequentieel onderzoek vereist, uitmondend in een methode waarin terrasdoorbraken en geulinsnijdingen geïntegreerd worden.
Gebleken is dat in de praktijk contourvoren een nauwkeuriger afwerking kregen
dan de bankterrassen en dat de bodembeschermende werking van de contourvoren met
opstand duidelijk beter is.
Gebleken is dat zware tractoren (waarmee slechts brede bankterrassen kunnen wor
den aangelegd) niet persé noodzakelijk zijn vanuit het perspectief van technischfysische mogelijkheden. Kleine tractoren zijn wel degelijk mogelijk. Hiermee zou
een 'nieuwe' vorm van contourvore-terrassen kunnen worden gerealiseerd.
Het hydrologisch gedrag is op contourvore terrassen beter dan op brede bankter
rassen; door ICONA wordt het omgekeerde verondersteld.
Vanuit het perspectief van de bodemfysische- en standplaatsfactoren in relatie
met de erosiebestrijdende kwaliteit van de contourvore-terrassen (o.a. via de
vegetatie) moet geconcludeerd worden dat er te weinig resultaten bekend zijn
)

geworden om hier een duidelijke uitspraak over te kunnen doen.
Er zijn veel aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat juist de aanplantingen op
de contourvore-terrassen het - uit oogpunt van productlsiteit - beter doen dan
op de brede bankterrassen. Door ICONA wordt het tegenovergestelde verondersteld.
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Hoe dit in het algemeen is (buiten het proefgebied) kan hier niet gezegd worden;
vergelijkend onderzoek, op andere plaatsen in Spanje, zou wenselijk zijn om deze
vraag te beantwoorden. Bij de vergelijking van het gedrag van de brede bankterrassen met hun relatief jonge opstanden, en de contourvore-terrassen met hun
relatief oude opstanden, moet steeds in het oog gehouden worden dat het bestaande
leeftijdsverschil het vergelijken moeilijk maakt; de belangrijke groeicondities
in de eerste jaren kunnen verschillend zijn geweest.
De gevonden groeiverschillen tussen de brede bankterrassen en de contourvore-ter
rassen, evenals de groeiverschillen binnen één terrasseringsmethode, welke direct
of indirect een gevolg zijn van bodemfysische- en standplaatsfactoren, konden
niet eensluidend gerelateerd en verklaard worden uit het gedrag van de genoemde
factoren. Voor wat betreft het proefgebied worden uiteindelijk de volgende con
clusies getrokken:
De doelstelling werkgelegenheid wordt niet gehaald. De ontvolking van het plat
teland en de toenemende mechanisering van de landbouw zorgen voor steeds minder
werk op de bedrijven, dus ook minder arbeiders in de wintermaanden voor bosaanleg
en/of onderhoud.
Ten aanzien van de erosiebestrijding is er vooralsnog geen harde conclusie te
trekken omtrent het effect van de verschillende terrasseringen op de geulerosie.
De huidige methode, brede bankterrassen, voldoet duidelijk niet aan de verwach
ting van erosiebestrijding binnen het geterrasseerde gebied. Er zal dus een ver
andering moeten plaatsvinden om de tweede doelstelling te rechtvaardigen: verbe
tering lijkt mogelijk door kleine wijzigingen in ontwerp en/of uitvoering.
De voorheen gehanteerde methode voldeed beter, doch kan in haar oude vorm, ossentractie, niet meer uitgevoerd worden. Gebleken is echter, dat een 'nieuwe'
vorm van contourvore methode m.b.v. kleine tractoren, fysisch-technisch haalbaar
is.
Hoewel houtproduktie op de derde plaats staat in de doelstellingen wordt in de
beschrijving van de methode van aanleg van brede bankterrassen door ICONA ge
steld dat het doel van de bosaanplajating--nroduktiehout' is. Een eis aan 'bodembedekkende waarde' komt niet naar voren. Dit is in strijd met de officiële doel
stellingen van ICONA (waarin erosiebestrijding nog boven produktie staat). In
de praktijd blijkt de produktiviteit van Pinus halüensis echter relatief tegen
te vallen (groeistagnaties, uitval etc.), zodat de verwachtingen t.a.v. houtpro
duktie op brede bankterrassen te hoog gesteld zijn.
De aanplant op de contourvore-terrassen heeft als eis en verwachting (vanuit
ICONA): bodembeschermende werking. Dit is conform de officiële doelstellingen.
Een plezierige zaak voor ICONA is echter de constatering dat de Pinus halepensis
opstand op de contourvore-terrassen een redelijke produktiviteit heeft, samen
gaand met een relatief geschikte bodembeschermende werking.
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Gezien de conclusies. lijken de volgende alternatieven in aanmerking te komen
voor nader onderzoek:
smalle terrassen (contouren-methode) omdat de brede bankterrassen niet func
tioneren zoals verwacht, de aanplant beter aanslaat, eerder sluiting op
treedt, de houtproduktie hoger is en de kosten voor onderhoud zeker niet
hoger zullen zijn;
,
t

geen terrassen meer aanleggen, waarbij dan gedacht kan worden aan: sylvopastorale systemen: geen bos met extensieve beweiding, dan wel beplanting/
bezaaiing van de hellingen met voedergewassen.

Géén van deze alternatieve terrasseringsmethoden zal de werkgelegenheid enorm
bevorderen. Van mogelijke alternatieven zal, naast de erosiebestrijdende werking,
ook de kosten/baten verhouding onderzocht moeten worden.
Daarbij moet gesteld worden dat de uiteindelijke beslissing over de te gebruiken
methode een beleidskeuze is. Op nationaal niveau bekeken kan er wel eens een
andere methode uitrollen dan op regionaal niveau bekeken. Het lijkt ons zinvol
dat op nationaal niveau de doelstellingen geformuleerd worden, waaraan richtlij
nen ontleend worden die dan op regionaal niveau ingevuld worden al naar gelang
de lokale situatie.
Literatuur: VAN DEN BOGAARD & KOUTSTAAL (1982)
2.8.2

Alfalfa_als_bodembeschermend_gewas

In het onderzoeksgebied komen nogal wat terreinen voor die vroeger in landbouw
kundig gebruik waren, maar die als gevolg van aanzienlijke helling-en moeilijke
bereikbaarheid voor de gemechaniseerde landbouw verlaten zijn. De vegetatie be
staat uit overjarige kruiden en de velden worden gebruikt voor extensieve bewei
ding. Deze terreinen zouden wellicht productiever gemaakt kunnen worden door ze
in te zaaien met betere grassen of veevoedergewassen.
In overleg met de Camara Agraria van Munébrega is in oktober 1981 besloten een
proef op te zetten met Alfalfa (Medicago sativa), teneinde na te gaan wat de

(

opbrengst is van dit gewas onder niet-geïrrigeerde omstandigheden en tevens de
invloed van zo'n gewas op de erosie na te gaan.

Door de boeren werd een veld op de Cerro de Mata beschikbaar gesteld. In overleg
met de Landbouwvoorlichtingsdienst te Ateca werd besloten twee proefvelden aan
te leggen, elk met een oppervlakte van 1000 m2, één op een steile helling (30%)
en één in een komvormige depressie met een langshelling van 16%. Gezien de erva
ringen elders in Aragón (o.a. in Teruel) werd besloten niet alleen Alfalfa, maar
ook espa^cete (Onobrychis sativa) in te zaaien (elk proefveldje werd verdeeld in
twee gelijke helften). Bodemmonsters van beide proefvelden werden geanalyseerd
op het laboratorium van het Proefstation Aula Dei te Zaragoza.
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Het zaaigoed is lokaal verkrijgbaar. Ter stimulering van de groei van wortelknol
letjes moet de grond geïnoculeerd worden met Rhizobium meliloti. Dit materiaal
is in Spanje niet verkrijgbaar en werd ter beschikking gesteld door de vakgroep
Microbiologie (Dr. T.A. Lie).
De velden zijn op 30 januari geploegd tot 0.3 m diepte en met de helling mee. Op
11 maart is kunstmest gestrooid (40 kg N), waarna gecultivaterd en gerold is.
De inzaai vond plaats op 25 maart; na de inzaai werd gerold.
Beide gewassen ontkiemden voospoedig, maar doo_r.de grote droogte is er van pro
duktiv nauwelijks sprake geweest. Op 15 augustus zijn wel de alfalfapercelen
gemaaid, maar de esparcette was te klein. De opbrengst van de alfalfa was echter
zo gering, dat de boer het zelfs niet lonend vond het gewas te transporteren.
De geringe produktie blijkt ook uit de bedekkingsgraad: waar de originele spon
tane vegetatieeen bedekkingsgraad heeft van 40%, varieerde deze op de proefplekken van 5 tot 15%. Van de alfalfa zijn enige gewasmonsters genomen voor analyse.
Op 11 september is een kartering gemaakt van de erosieverschijnselen, die vooral
zijn opgetreden in de maand mei. Op de helling van 15% is vrij veel rilerosie
opgetreden; per m2 werd 0.9 m ril gemeten met een omvang van 0.2 m breed en 0.04 m
diep. Onder de erial-vegetatie werd slechts zeer weinig erosie geconstateerd.
Op de helling van 30% was de rildichtheid aanzienlijk hoger (1.6 m/m2), maar
daar werd onder de erialvegetatie ook een geringe^ri_Iej:psie geconstateerd (rilomvang van 0.2 m breed en 0.02 m diep; dichtheid 0.7 m/m2). Er zijn géén duide
lijke verschillen te zien tussen de twee gewassen. In het najaar zijn de perce
len vrij gegeven voor beweiding. Het ligt in de bedoelingen de waarnemingen voort
te zetten.
2.8.3

Grondbewerking_als_terrasseringsmethode

In 1981 is een landmeetkundig profiel opgenomen in een perzikenboomgaard in de
Vago. In deze boomgaard wordt de grond op een bepaalde manier bewerkt waardoor
contourruggetjes worden gevormd die moeten leiden tot het ontstaan van bankterrasjes. Om deze ontwikkeling te kunnen volgen is in 1982 wederom een landmeet
kundige opname gemaakt. De bomen zijn echter zo groot geworden dat de oorspron
kelijke meetlijn niet meer was te volgen. Vandaar dat dit jaar (1982) twee me
tingen zijn verricht:
één meting via een nieuwe meetlijn met hetzelfde beginpunt A maar met een
nieuw eindpunt B zijnde de rand van het aan het huisje gemetselde water
reservoir;
één meting vanaf een punt van de vorige meetlijn naar het oude eindpunt B'.
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Figuur 2.2 Geeft een situatieschets van de oude en nieuwe meetlijnen. De figuren
2.3 en 2.4 geven de resultaten weer van 1981 en 1982.

Fig. 2.2 Situatieschets van oude en nieuwe meetlijnen
In het vervolg dient de nieuwe meetlijn aangehouden te worden. Men heeft dan
enerzijds geen last meer van bomen en anderzijds zijn begin- en eindpunt gemak
kelijker te lokaliseren.
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Literatuur: KALS & HUISDEN (in bewerking).
2.9

Sociaal-economische aspecten

In de laatste maanden van 1981 is onder 33 boeren uit Munébrega een enquête ge
houden door de afdeling Humane geografie van de Universiteit van Zaragoza. Het
verslag van deze enquête omvat zes secties:
1.

Algemene gegevens omtrent de geënqueteerde personen: leeftijd, geslacht,
burgelijke staat, gezinssituatie en de mate waarin zij zich wijden aan het
bedrijf.

2.

Bedrijfsgegevens, waarin opgenomen: verdeling van het bedrijfsoppervlak
over de verschillende gewassen, werkzaamheden en verdeling ervan over het
jaar, arbeidsbehoefte, mechanisatiegraad, aandeel van de vrouwen in het
werk, nevenwerkzaamheden, toekomstverwachtingen van het bedrijf ten aan
zien van de opvolging en houding tegenover de introductie van nieuwe teel
ten.

3.

Veranderingen in grondgebruik: informatie over het afstoten van grond,
• af- of toename van het beteelde oppervlak, eigendomsveranderingen, nieuwe
aanplant, vruchtwisseling of andere veranderingen.

4.

Bodemverlies door erosie: optreden van erosieverschijnselen en de omvang
van de daardoor veroorzaakte schade, genomen maatregelen ter bestrijding
van de erosie.
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5.

In aanvulling op de vragen over het bodemverlies werd getracht relaties te
vinden tussen erosieverschijnselen en teeltsystemen; in dit kader werd ge
vraagd naar veranderingen in bodemvruchtbaarheid, typen en hoeveelheden
gebruikte meststoffen, invloed van reliëf en bodemtypen.

6.

Preventieve en curatieve erosiebestrijdingsmaatregelen: in aansluiting op
het onder punt 4 genoemde werd geïnformeerd naar de mogelijkheden om de
erosie te voorkomen en te bestrijden en naar de waarde die de boeren toe
kennen aan de herbebossing op gemeentelijke terreinen.

Hieronder zijn in twee tabellen een aantal interessante resultaten weergegeven:
in Tabel 2.3 wordt weergegeven wat de boeren als belangrijkste probleem erva
ren voor hun bedrijfsvoering, in Tabel 2.4 staan de maatregelen genoemd die de
boeren nemen ter bestrijding van de erosie.
Literatuur: RUBIO GRACIA (1982); VEER (1982).
2.10

Bodembeschermingsplannen

2.10.1

Bodembeschermingsglan_voor_het_sleutelgebied_A

Bij het opstellen van dit plan is uitgegaan van een landevaluatie, waarbij de
volgende landkwaliteiten werden onderzocht: natuurlijke vruchtbaarheid, beschik
baarheid van bodemvocht, geschiktheid voor grondbewerking en mechanisatie (als
functie van textuur, stenigheid en helling) en de erosiegevoeligheid. Afhanke
lijk van de landkwaliteiten werden de geschiktheden van de gronden voor graan,
wijnstok en amandelen bepaald.
Voor de beschrijving van de landgebruikstypen is uitgegaan van de volgende
sleutelkenmerken: produkt, bedrijfsvoering, kapitaal, arbeid, technologie,
oppervlakte en inkomen. Uiteindelijk werden de volgende landgebruikstypen
onderscheiden: wijnbouw, amandelen, tarwe en bos.
Het erosieprobleem dn het gebied werd beschreven met behulp van een erosiegevarenkaart die op twee manieren zijn verkregen (de FAO-methode en de USLE).
Het bleek dat beide kaarten goed met elkaar overeenkomen.
Op een actuele-erosiekaart zijn ook aangegeven de bestaande bodembeschermende
maatregelen in de vorm van graften, terrassen, bankterrassen, contourbewerking
en het achterlaten van oogstresten.
)

Het plan omvat het uit cultuur nemen van terreinen met een groot erosiegevaar
(klassen IV en V) of gronden met een lage geschiktheid voor cultuurgewassen
(klassen 4 en 5). Het grootste deel van deze terreinen is al beplant met Pinus
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Tabel 2.3 Inschatting van de belangrijkste bedrijfsproblemen door de boeren
(absolute aantallen; totaal aantal geënquêteerde boeren: 33)
Problemen

Ja

nee

Lage prijzen van de landbouwprodukten

33

0

Te weinig grond om van de landbouw te kunnen leven 23

10

Te weinig arbeidskrachten beschikbaar

13

19

1

Te kleine en te verspreid liggende percelen

23

10

C1

7

26

C1

Meerdere velden van geringe kwaliteit

21

10

2•

Veel bodemverlies door erosie

13

18

2

De erosie veroorzaakt vele problemen

11

21

1

Te weinig water om te bevloeien

27

6

0

Geen mogelijkheden om droge landbouw te irrigeren

20

11

2

23

10

0

0

0

33

Te veel moeilijk toegankelijke percelen

geen antwoord
C1

Beschikbaar kapitaal, noch bedrijf laten verdere
mechanisatie toe
Overige problemen (nachtvorst, hagel, installatiekosten van irrigatiewerken)

Tabel 2.4 Door de boeren genomen maatregelen ter bestrijding van de erosie
(absolute aantallen; totaal aantal geënquêteerde boeren: 33)
antwoord

Maatregelen

geen

ja

nee

weinig

antwoord

Terrasseringen of egalisaties van velden

12

18

1

2

Bomen geplant op de perceelsgrenzen

14

14

1

4

Muurtjes langs de perceelsgrenzen

13

16

1

2

Strokenbouw

4

27

0

2

Ruggen langs geulen

9

22

0

2

Geulbeteugeling met behulp van takkenbossen

6

23

0

4

Andere maatregelen

0

0

0

0
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halepensis. Bij aanvullende herbebossing moet gewaakt worden tegen fouten die
in het verleden gemaakt zijn (onnauwkeurige aanleg, ontbreken van onderhoud).
Terreinen met groot erosiegevaar (klasse IV en V), maar geschikt voor de aman
delcultuur (klasse 3) dienen te worden geterrasseerd. Een voorbeeldberekening
daarvoor wordt gepresenteerd (ca. 1800 m bankterrassen per ha; grondverzet ca.
1400 m3/ha; kosten ca. 20.000-32.000 ptas/ha).
Terreinen met gering erosiegevaar (klassen III b.v.) die geschikt zijn voor
verschillende gewassen (o.a. amandelen, wijnstok) kunnen worden geterrasseerd
met het oog op de waterconservering.
Contourbewerking wordt zinvol geacht op velden met hellingen tot 18%. Aanbe
volen wordt het stoppelmulchen te bevorderen, terwijl ook vruchtwisselingsverruiming (o.a. met alfalfa) overwogen kan worden. Deze maatregelen bieden
een hoge mate van bodembescherming, verbeteren de bodemstructuur en dragen
bij tot verhoging van de hoeveelheid beschikbare stikstof.
Voor twee geulen werd een geulbeteugelingsplan opgesteld.
Literatuur: GERITS & P0ETERAY (1982).
2.10.2

Aanzet_tot_een_waterconserveringsglan_voor_het_sleutelgebied_A

Een plan wordt gedefinieerd als de formulering van een aantal doeleinden, een
dynamische analyse van de actuele situatie en het opstellen van een programma
van activiteiten met de daarvoor benodigde middelen ter realisering van de
doeleinden. In verband met een aantal belangrijke beperkingen werd het niet
verantwoord geacht in het onderhavige geval te spreken van een plan. Enkele
van deze beperkingen zijn:

—

onvoldoende bekendheid van de sociaal-economische facetten van het erosie
probleem in het studiegebied.
onmogelijkheid van een gedegen evelauatie achteraf als gevolg van het ont
breken van voldoende financieel-economische en landbouwkundige gegevens,
onmogelijkheid om een totaalbeeld te geven als gevolg van tijdsgebrek.
Deze beperkingen in acht genomen, kan er slechts sprake zijn van een theore
tisch plan, beter gezegd: een aanzet tot een plan.
Bovengenoemde uitgangspunten hebben concreet geleid tot de volgende doelstel
ling: het maken van een duidelijke inventarisatie en voorzichtige analyse van
de landbouwkundige erosieproblemen in sleutelgebied A. De inventarisatie van
mogelijk te nemen; maatregelen is gericht op de waterconservering.
Een en ander heeft de volgende werkwijze tot gevolg gehad: uitvoering en analyse
van een waterconserveringskartering, bodemvochtgehaltemetingen, regensimulaties
en aggregaatstbiliteitsbepalingen.
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Met behulp van literatuur is onderzocht welke waterconseringsmaatregelen op
zuiver technische gronden genomen zouden kunnen worden. Tenslotte is het ge
ïnventariseerde gebundeld tot een aanzet voor een waterconserveringsplan.

Tijdens deze kartering zijn twee typische kenmerken van het gebied duidelijk
tot uiting gekomen:
er zijn slechts weinig activiteiten die primair gericht zijn op waterconservering: contourbewerking, stoppelbraak en de aanleg van hormita's
zijn de enige voorkomende bodem- en waterconserverende maatregelen,
er ligt een duidelijke 'grondbewerkingspiek' in het voorjaar. Ten aanzien
van de waterconservering is het zeer twijfelachtig of dit tijdstip wel zo
gunstig gekozen is. Als gevolg van verbeterde infiltratiemogelijkheden
vóór de winterregens biedt grondbewerking in het najaar duidelijke voor
delen.
De conclusie uit deze kartering is dan ook dat er verbeteringen op het gebied
van waterconservering mogelijk moeten worden geacht, wat betreft zowel tijdstip
van uitvoering, als het type grondbewerking.
Bodemvochtmetingen
Het doel van de bodemvochtmetingen is, in combinatie met de regensimulaties,
een indruk te krijgen van het verloop van het vochttransport (waterbalans) in
de verschillende bodems van Sleutelgebied A. Dit deel van het onderzoek werd
gekenmerkt door een groot aantal beperkingen en randvoorwaarden die de reali
teitswaarde van het onderzoek aanzienlijk reduceerde. Enkele belangrijke beper
kingen zijn:
gering aantal waarnemingen.
onvoldoende en onnauwkeurige bepaling van de diverse factoren van de water
balans.
het tijdelijk karakter van het onderzoek (5 weken).
De belangrijkste resultaten uit deze bodemvochtstudie zijn:
er is geen verschil in bodemvochtberging ten gunste van de stoppelbraakpercelen aangetoond.
M-gronden hebben een gering bodemvochthoudend vermogen,
amandelpercelen hebben een hoog waterverbruik.
invloed van de diverse grondbewerkingsactiviteiten zijn niet herleidbaar.
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Met name om de invloed van de diverse grondbewerkingsmethoden op de infiltratiekarakteristieken te bepalen is een aanzienlijk aantal regensimulaties uit
gevoerd. Ook ten aanzien van dit onderdeel gelden twee belangrijke beperkingen:
de kinetische energie van de simulatiebui is slechts 1/5 van de kinetische
energie van een vergelijkbare natuurlijke regenbui.
het kleine piotoppervlak (0.5 m2) en daardoor een relatief grote invloed
van randverstoringen.
De interpretatie van de resultaten van de regensimulaties zal vanwege de ge
noemde restricties beperkt blijven tot enkele vergelijkende uitspraken:
hellingpercentage speelt ten opzichte van het type grondbewerking, bodem
type en al of niet verslempt zijn van de bodem een geringe rol ten aanzien
van het infiltratiegedrag.
een verslempte bovengrond heeft een sterke negatieve invloed op de infil
tratie.
voor bodemtype C' en B/B' geldt dat onbewerkte grond (stoppelbraak) een
minder positief effect op de infiltratie heeft dan bijvoorbeeld een culti
vator-helling-af-bewerking.
goede infiltratie treedt op bij een 'verse' cultivator-contourbewerking
totdat overstroming van de vore optreedt. Na overstroming vindt versnelde
afstroming plaats.
zaaibedden (met jonge tarwe) geven de grootste infiltratie zowel in snelheid
als in hoeveelheid, onafhankelijk van het bodemtype.
zaaibedden die (zwaar) gerol zijn infiltreren t.o.v. niet- of licht gerolde
zaaibedden minder goed. Dit is onafhankelijk van het bodemtypë.
B/B'-gronden infiltreren in het algemeen het beste, de M-gronden het
slechtste.

Omdat de verslempingstoestand van grote invloed is op de infiltratie karak
teristieken van diverse bodemsoorten is middels een tweetal testen de weerstand
tegen verslemping (aggregaatstbiliteit) nader onderzocht. De testen (Low-test
en Crumb-test) zijn uitgevoerd onder gestandaardiseerde omstandigheden. De
simulatie-omstandigheden alsmede de subjectiviteit van de waarnemer brengen
wederom enkele niet onbelangrijke beperkingen met zich mee.
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Dit verslempingsonderzoek heeft zich met name toegespitst op de invloed van
het tijdstip van grondbewerking en het landgebruik op de aggregaatstabiliteit
van de voorkomende bodemsoorten.
Enkele conclusies zijn:
de aggregaten van de graanpercelen zijn stabieler dan de aggregaten van de
wijn en amandelpercelen;
M- en B-gronden zijn in het algemeen redelijk stabiel in tegenstelling tot
de C'- en de C+-gronden.
M-gronden nemen in stabiliteit af naarmate de laatst uitgevoerde grond
bewerking langer geleden heeft plaatsgevonden.
na volledige desaggregatie en verslemping resulteert een zeer 'stabiele'
korst.

Voorwaarde bij het zoeken naar mogelijke waterconserverende maatregelen is dat
de voorstellen realiseerbaar dienen te zijn op bedrijfsniveau.
Omdat waterconserveringsmaatregelen in de graanteelt duidelijk afwijken van die
in andere teelten is er een onderscheid gemaakt tussen beide groepen.
Graanteelt:
Chisel-plow-system: relatief diepe grondbewerking (tot 0.4 m) uitgevoerd met be
hulp van een vaste-tand cultivator. Ondiepe ondoorlatende lagen (veelvuldig
voorkomend in het proefgebied) kunnen doorbroken worden terwijl de infiltra
tiecapaciteit stijgt.
Mould-board-plow-systeem: volledig onderploegen van al het bovengrondse orga
nische materiaal (stoppel en onkruiden). De bodem is na deze grondbewerking
niet meer beschermd tegen spaterosie en verslemping.
Stoppelmulch: vorm van gereduceerde grondbewerking waarbij, na de gewasoogst,
de gewasresten op het landoppervlak achterblijven. Het positieve effect
van deze maatregel (erosiebestrijding en beperking van de evaporatie) is
sterk afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig mulchmateriaal. De hoeveelhei mulchmateriaal is in het proefgebied minimaal.
Tarwe/Braak-system: afwisseling van tarweteelt met een jaar zonder gewas. Zowel
de literatuur als de verzamelde veldgegevens trekken de voordelen t.a.v.
de waterconservering in twijfel.
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Niet-graanteelt (overige gewassen)
Basin-Tillage (tied-ridging): het in de vorenrichting verplaatsen van de grond
zodanig, dat na geringe voortbeweging als het ware een klein dammetje wordt
gevormd tussen twee opgeworpen ruggetjes. Er ontstaat een kleine afgesloten
depressie waarin het water kan infiltreren.
Enkele voordelen van dit systeem zijn:
bodembeschermend (reductie oppervlakkige afstroming tot nul)
waterconserverend
behoud van bodemstructuur
onkruidbestrijding
Een nadeel van dit systeem is dat het een ingrijpende maatregel betreft
die verdere grondbewerking en andere werkzaamheden (oogsten) bemoeilijkt.
Daarnaast vergt deze maatregel enige kapitaalinvestering. De toepassing
van basin-tillage kent ten opzichte van de conventionele cultivatorbewerking enkele extra beperkingen ten aanzien van stenigheid en helling.
Met name ten aanzien van de in het proefgebied voorkomende niet-graangewassen kent het basin-tillage-system enkele gunstige toepassingsmogelijk
heden. Ook is er in de praktijk reeds een mogelijk geschikte basin-tillage
machine aanwezig.
Infiltratiesleuven: aanleggen van een ± 0,35 m diepe sleuf waarin meststoffen
gedeponeerd kunnen worden. Naast een verhoging van de opnamecapaciteit van
beschikbare voedingsstoffen heeft deze maatregel ook een verbeterde in
filtratie tot gevolg. Wortelaantasting is, zeker ten aanzien van toepas
sing in de wijnteelt (geringe rijafstand), een ernstig nadeel. Via een
bepaalde bewerkingssequentie wordt deze nadelige invloed zo klein mogelijk
gehouden. Meststoffen kunnen overigens ook toegediend worden middels een
rond de wijnstok of amandelboom aangelegde cirkelvormige depressie.
Aanzet_tot_een_waterconserveringsj>lan
Met behulp van de inventarisatie-onderdelen is een aanzet voor een waterconser
veringsplan gegeven in de vorm van een perceelsgewijs bepaald pakket van moge
lijke te nemen maatregelen. Het pakket wordt ingedeeld in drie typen maatregelen,
te weten:
1.

Algemene maatregelen, die in principe voor elk perceel in sleutelgebied A
gelden.
g

(Code 1

,
= contourbewerking).

53
2.

Specifieke maatregelen, die slechts toepasbaar zijn op bepaalde groepen
percelen.
(Code 2 1
â
2 II

3.

= chisel-plow
= mould-board-plow

2aIII

= basin-tillage (till)

2^1*

= basin-tillage (type I) zonder meer mechanisch

2^1^
b 3
2 1

= basin-tillage (type I) met terughoudendheid mechanisch
= basin-tillage (type I) met dierlijke trekkracht).

Maatregelen ter overweging, die voornamelijk gelden voor percelen die met
de geïnventariseerde maatregelen niet te verbeteren zijn, maar waarop wel
andere niet nader onderzochte maatregelen van toepassing zijn.
(Code 3 = infiltratiesleuven).

In Figuur 2.5 zijn deze maatregelen per perceel weergegeven.
Literatuur: HESEN et al. (1982).
2.10.3

Landevaluatie_en_landinrichting_van_de_sleutelgebieden_B_en_C

2.10.3.1

Inleiding

In het onderzoeksgeied nabij Calatayud is studie gemaakt van de landbouwpro
blematiek teneinde voor de sleutelgebieden B en C een landinrichtingsplan te
kunnen opstellen.
Het opstellen van plannen voor de herinrichting van een gebied komt voort uit
onvrede met de bestaande situatie. In de sleutelgebieden B en C is sprake van
een achtergebleven landbouw die onder meer te kampen heeft met problemen ten
aanzien van erosie en vochttekort. Het oplossen van dergelijke problemen vereist
een veelzijdige aanpak. Zowel sociaal-economische als teelt-, landbouw- en cul
tuurtechnische factoren dienen hierbij aan de orde te komen.
Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op het verzamelen van zoveel mo
gelijk informatie omtrent de landbouwproblematiek ter plaatse en op het verkrij
gen van inzicht in de fysische, teeltkundige en technische aspecten van het
landgebruik in de beide sleutelgebieden. Hierbij is ernaar gestreefd zoveel
mogelijk onderzoeksresultaten, zoals die in voorgaande jaren in het kader van
het Erosie Studie Project zijn gepubliceerd, te verwerken. Bovendien is onder
ruim dertig belanghebbende boeren, landeigenaars en landarbeiders een enquête
gehouden. Voorts is voor beide sleutelgebieden een actuele-erosiekartering uit
gevoerd, teneinde de erosieproblemen ter plaatse in kaart te brengen.
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Figuur 2.5

Voorstel voor een waterconserveringsplan in sleutelgebied A.
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In een volgende fase van het onderzoek is met behulp van de gegevens, die tij
dens de voorafgaande inventariserende fase verkregen zijn, voor beide sleutelgebieden een landevaluatie uitgevoerd. Aanvullende gegevens.zijn door onderzoek
in het veld verkregen en getracht is cijfermateriaal bij diverse landbouwkundige
instellingen in de provincie Zaragoza te verzamelen.
Tenslotte is voor de sleutelgebieden B en C een landinrichtingsplan opgesteld.
De randvoorwaarden voor deze landinrichtingsplannen zijn ontleend aan uitgangs
punten omtrent een veronderstelde regionale ontwikkeling. Op basis van deze uit
gangspunten en de aanbevelingen omtrent de meest geschikte vormen van landge
bruik, resultaat van de landeveluatie, vond een planning plaats van cultuur
technische maatregelen en van de toekomstige landgebruikstypen.
2.10.3.2

Actuele erosiekartering

In het kader van het op te stellen landinrichtingsplannen voor de sleutelgebie
den B en C was het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in het erosieproces en de
daaruit voortvloeiende erosieverschijnselen. Daartoe is een actuele-erosiëkartering uitgevoerd, waarvan de resultaten gebruikt zijn ten behoeve van de
landevaluatie en het plannen en ontwerpen van cultuurtechnische en teeltkundige
erosiebestrijdingsmaatregelen.
In het Erosie Studie Project zijn tot dusverre twee verschillende methoden ont
wikkeld om erosieverschijnselen te velde te kunnen inventariseren. Het betreffen
de erosiekarteringsmethoden volgens DE VENT (1980) en volgens MEIJER & WOUTERS
(1982).
Ten behoeve van het opstellen van een landinrichtingsplan was het echter nood
zakelijk inzicht te krijgen in de specifieke problemen van erosie in elk per
ceel afzonderlijk. Aangezien een steekproefsgewijze aanpak daarbij niet de ge
wenste informatie zou opleveren, was het noodzakelijk de sleutelgebieden B en
C volgens een andere methode op erosieverschijnselen en erosiebepalende factoren
te karteren.
Gekozen is voor het perceel als karteringseenheid. De in een perceel optredende
erosieverschijnselen worden daarbij beschouwd als het resultaat van twee wissel
werkingen:
de wisselwerking tussen de erosiviteit van de neerslag enerzijds en de
erosiebepalende factoren in het perceel zélf anderzijds,
de wisselwerking tussen de erosiviteit van oppervlakkig toestromend water
vanuit aangrenzende percelen enerzijds en erosiebepalende factoren in het
perceel zélf anderzijds.
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Het oppervlakkig toestromen van water vanuit aangrenzende percelen is op zich
weer het resultaat van het erosieproces in diezelfde aangrenzende percelen.
De kwaliteit van de perceelsscheiding als barrière tegen afstromend water is
uiteindelijk bepalend voor de erosivitéit van het oppervlakkig toestromende
water. Figuur 2.6 geeft het model, dat aan deze erosiekartingsmethode ten grond
slag ligt, op schematische wijze weer.
Gegeven het perceel als karteringseenheid, werd een karteringsschaal van 1:2000
gehanteerd. In het veld werd een opname verricht van verschijnselen die het ge
volg zijn van spaterosie, laminaire erosie, ril- en geulerosie. Bovendien werden
enkele secundaire erosieverschijnselen gekarteerd, te weten: verschijnselen van
infiltratie en/of sedimentatie, de aanwezigheid van een slempkorst en het optre
den van terrasdoorbraken. De erosiebepalende factoren die in het veld werden op
genomen zijn: landgebruik, vegetatieve bedekking, stenigheid bovengrond, reeds
getroffen erosiebestrijdende maatregelen, aard van de perceelsscheiding, ont
sluiting van het perceel, bodemtype en hellingklasse.
De volgende procedure van veldopname werd gevolgd:
elk sleutelgebied werd opgedeeld in èen aantal deelstroomgebiedjes, waar
binnen de opeenvolgende percelen beschouwd werden te behoren tot een toposequentie.
van elk perceel werd nagegaan of oppervlakkig toestromend water van aan
grenzende percelen binnentrad en of oppervlakkig afstromend water het
perceel verliet; binnen de perceelgrenzen werd opname gedaan van de erosie
verschijnselen en de erosiebepalende factoren.
de veldwaarnemingen werden genoteerd op een karteringsformulier en op een
veldkaart werd de locatie van waargenomen erosieverschijnselen ingetekend.
Tenslotte is op basis van de hierboven genoemde veldkaarten, schaal 1:2000, voor
elk sleutelgebied een erosieverschijnselenkaart samengesteld. Figuur 2.7 geeft
een voorbeeld.
Daarnaast is met behulp van de gegevens van de erosiekarteringsformulieren voor
de beide sleutelgebieden een erosieverschijnselenklassenkaart samengesteld. Hier
bij zijn de percelen geclassificeerd naar de intensiteit van de erosie, op grond
van de veronderstelling dat een bepaalde combinatie van erosieverschijnselen ma
nifest is voor een bepaalde intensiteit van de erosie.
Tenslotte worden enige algemene tendensen genoemd in de relatie tussen erosie
verschijnselen en erosiebepalende factoren.
In sleutelgebied B zijn alle percelen die géén oppervlakkig toestromend water
vanuit aangrenzende percelen ontvangen gelegen langs of op een waterscheiding,
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Figuur 2.6 Geschematiseerde beschrijving van een fysiognomisch erosiemodel
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Figuur 2.7 Erosieverschijnselenkaart Sleutelgebied C.
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een enkele uitzondering daargelaten. Dit betekent dat alle andere percelen wèl
oppervlakkig toestromend water ontvangen, in de meeste gevallen vanuit de matorralhellingen waartussen de percelen zijn ingesloten. Het karakteristieke beeld
is steeds dat het oppervlakkig toestromende water ter plaatse van de perceelsgrens, aan de voet van de matorralhelling, diepe rillen veroorzaakt. Deze rillen
zetten zich niet verder in het perceel voort als gevolg van de geringe helling
gradiënt. In het algemeen hebben reeds getroffen erosiebestrijdende maatregelen
»in sleutelgebied B een gunstig effect op het beperken van erosie. Het resultaat
van intensieve terrassering in het verleden is een eeuwenlange sedimentatie van
lemig materiaal, met als gevolg het ontstaan van opeenvolgende infiltratieter
rassen. Hoewel deze percelen in de afgelopen twintig jaar vrijwel allemaal zijn
verlaten, en er dus geen onderhoud aan de terrasranden meer plaats heeft, treedt
in het algemeen maar weinig erosie in dit gebied op.
In sleutelgebied C is het beeld heel anders. Hier is over het algemeen sprake
van goed onderhouden terrassen, en in tegenstelling tot de percelen van sleutel
gebied B is weinig sprake van binnentreden van oppervlakkig toestromend water
vanuit belendende percelen. In gevallen waar wèl sprake is van het toestromen
van water, bevindt het perceel zich gewoonlijk in een toposequentie op een
steile helling. Binnen die toposequentie zijn erosiebeteugelende maatregelen
veelal niet toereikend; terrassen zijn vaak onder-gedimensioneerd en er is geen
sprake van een aangepaste vorm van landgebruik. Het doorbreken van een helling
opwaarts gelegen terras heeft dan desastreuze gevolgen voor alle hellingafwaarts
gelegen terrassen. Deze kunnen het oppervlakkig toestromende water niet verwerken
en zullen op hun beurt ook doorbreken.
2.10.3.3

Landevaluatie

Om enig inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden van het land is een land
evaluatie uitgevoerd voor beide sleutelgebieden. De landevaluatie is uitgevoerd
aan de hand van de FAO-procedure. Kort samengevat ziet deze er als volgt uit:*
het vaststellen van de voor de sleutelgebieden relevante bedrijfstypen,
relevante landgebruikstypen en de daarmee samenhangende landgebruiks
behoeften.
beschrijving van de landhoedanigheden met behulp van de landeigenschappen.
vaststellen van de waardering van de landhoedanigheden en de landeenheden
(waarbinnen de landhoedanigheden constant zijn).
opstellen van geschiktheidsclassificatie voor de onderscheiden landgebruiks
typen.
*

De hier gehanteerde termen zijn overgenomen uit het bedoelde FAO-werk:
"A framework for landevaluation" (1976).
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Gedurende de veldwerkperiode is een globale landevaluatie uitgevoerd die later
is uitgewerkt (uitgebreide landevaluatie).
De resultaten van de uitgebreide landevaluatie zijn in het onderstaande nader
omschreven.

Er is uitgegaan van alleen droge teelt. De volgende drie typen zijn opgesteld:
1.

Bedrijfstype met een hoge mechanisatiegraad. Redelijk grote bedrijven
(minstens 10 ha) met een eigen machinepark.

2.

Bedrijfstype met een lagere mechanisatiegraad. Naast het eigen machine
park (vaak muilezeltractie) wordt gebruik gemaakt van loonwerk. De be
drijven zijn kleiner.

3.

Bedrijfstype met schapenteelt. De bedrijfsleider is de herder die zijn
schapen op de velden van de andere boeren laat grazen.

?Ê_EËlÈY25£e_landgebruikstYgen

Deze zijn ingedeeld aan de hand van het produkt;
1.

wijnbouw.

2.

amandelteelt.

3.

fruitteelt: perziken en kersen.

4.

lucerne.

5.

akkerbouw: tarwe/braak, eventueel afgewisseld met de teelt van zonnebloemen.

6.

erialvegetatie.

7.

aleppo-den.

8.

schapenteelt.

De voor de omschrijving van de landgebruikstypen benodigde sociaal-economische
gegevens zijn o.a. verkregen aan de hand van een enquête (32 boeren).
Opvallend in dit rijtje zijn de voor dit gebied nieuwe gewassen zonnebloem en
lücerne. De laatste is gekozen vanwege zijn erosiebestrijdend effect, terwijl
zonnebloem om economische redenen is toegevoegd. In de sleutelgebieden is de
kersenteelt ook nieuw, een droogtebestendige variëteit heeft hier zeker mogelijk
heden.
Landgebruiksbehoeften
I
De volgende landgebruiksbehoeften zijn in overweging genomen:
1.

ecologische eisen:
vochtleverend vermogen profiel
bodemvruchtbaarheid en de reactie van de bodem op meststofgiften
temperatuurregime (nachtvorst).
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2.

bedrijfsvoeringbepalende behoeften:
bewerkbaarheid
begraasbaarheid

3.

bodemconserverende behoeften:
erosiegevoeligheid.

Landeigenschaggen_en_landhoedanigheden
In Tabel 2.5 is een relatie gegeven tussen landeigenschappen en de landhoedanigheden die belangrijk zijn in verband met de landgebruiksbehoefte.
Tabel 2.5

Landhoedanigheden met de beschrijvende landeigenschappen.

Landhoedanigheden

beschikbaar bodemvocht

Lande igenschappen
1

2

3

4

x

x

x

(x)

5

6

7

8

9

10

XI

12

13

14 15

(x) (x) (x)

16

17

x

vruchtbaarheid:
-natuurlijke vrucht
b a a r h e i d

x

x

x

x

x

-verbeteringsmogelijk
h e d e n
erosiegevoeligheid
bewerkbaarheid

x

(x) (x)
(x)

x

(x) (x)

x

x

x

(x)

x

nachtvorstgevoeligheid

x
x

x

bereikbaarheid

x

beweidbaarheid
x

x

= landeigenschap bepaalt mede de landhoedanigheid

(x) = landeigenschap heeft invloed op de landhoedanigheid, maar hiermee is geen
rekening gehouden in de evaluatie.
1. pF-verloop

8.

CEC

14. kleur bovengrond

2. bewortelbare diepte

9.

structuurstabiliteit

15. stenigheid

3. textuur

10. helling

4. infiltratiesnelheid

11. hellinglengte

5. verweerbare mineralen

12. lengte en gradiënt

6. kalkgehalte

bovenliggende helling

7. gipsgehalte

13. topografische ligging

16. afstand tot ver
harde weg
17. vegetatie
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Na de waardering van de verschillende landhoedanigheden zijn deze hoedanigheden
tegenover de landgebruiksbehoeften gesteld (geschiktheidsclassificatie). Zo is
voor de verschillende landgebruikstypen een geschiktheid vastgesteld. Deze geeft
een indicatie van de gebruiksmogelijkheden van het land.
De uitgevoerde landevaluatie kan gezien worden als een kwalitatieve landeva
luatie die uitgaat van de fysische mogelijkheden van het gebied en waarbij
economische factoren op de achtergrond gebleven zijn.
Enguete
Om meer inzicht te krijgen in de (teelt)technische en sociaal-economische fac
toren in de droge landbouw zijn 32 boeren geënquêteerd.
Doordat de boeren in het veld zijn geënquêteerd, zijn ook veel boeren in de
geïrrigeerde gebieden ondervraagd (de kans een boer aan te treffen in de geïrrigeerde gebieden is veel groter dan in de droge landbouwgebieden).
In de landevaluatie en de plannen zijn de enquête-gegevens zoveel mogelijk
als uitgangspunt genomen.
Enkele conclusies en interpretaties:
1.

leeftijd en opvolging. De meerderheid van de ondervraagde boeren is ouder
dan 50 jaar. Ongeveer een derde heeft geen opvolger.

2.

mechanisatie. Mechanisatie is in ontwikkeling (loonwerk en eigen bezit),
de traditionele mula (muildier) wordt onbelangrijker. Ongeveer 2/3 van de
bedrijven heeft een redelijke mechanisatie (tractor plus enkele machines).
Bijna iedereen leent machines: enkele boeren laten zelfs hun hele bedrijf
door een loonwerker bewerken: 30.000 ptas/jaar/12 ha.

3.

bereikbaarheid. De bereikbaarheid wordt door niemand 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 bebossing.

5.

problemen. Als problemen ziet men in volgorde van belangrijkheid: nacht
vorst, droogte, lage prijzen, hoge inputprijzen (kunstmest, machines) en
stenigheid.

6.

veranderingen in exploitatie. Binnen de droge landbouw is minder ontwik
keling dan binnen de geïrigeerde landbouw. Toch zijn er in het verleden
binnen de droge landbouw veranderingen in de exploitatie aangebracht. Ook
in de toekomst hebben enkele hiervoor nog plannen (vooral meer droog fruit).
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7.

investeren. De interesse om verder te investeren is niet erg groot. Krediet
krijgen wordt in de helft van de antwoorden als probleem genoemd.

8.

(ver)koop grond en kavelruil. Kopen of verkopen wil bijna niemand. Wel wil
bijna iedereen kavels ruilen, maar steeds komt erbij: "het kan niet".

9.

toekomstvisie. Men proeft in de antwoorden over het algemeen weinig ver
trouwen in de toekomst. Het sterkst blijkt dit uit het feit dat het meren
deel van de boeren op de vraag "hoe ziet u de toekomst van het gebied" een
negatief antwoord geeft.

10.

mogelijke verbeteringen. Uit het feit dat het hele antwoordenscala nogal ne
gatief overkwam, wat betreft de droge landbouw, zijn de volgende punten te
noemen in verband met verhoging van de rentabiliteit van de droge landbouw:
een combinatie van zowel droge als geïrrigeerde landbouw binnen één
bedrijf werkt weinig stimulerend voor de droge landbouw (geïrrigeerde
landbouw is meer rendabel).
Scheiding van teelten, gecombineerd met kavelruil binnen de droge land
bouw (grotere percelen) zou gunstig werken: grotere bedrijven en betere
bewerking van de percelen.
Tegen scheiding van de teelten pleit echter dat de piek in de arbeidsfilm in de droge landbouw aansluit bij de werkzaamheden in de geïrri
geerde landbouw: de druiven- en amandeloogst in het najaar valt na de
oogst in de geïrrigeerde fruitgebieden.
zoeken naar nieuwe, meer rendabele gewassen.
subsidiëring van investeringen (mechanisatie, nieuwe gewassen).

Conclusies
A.

Beide sleutelgebieden zijn vrij goed ingericht voor de traditionele land
bouw, maar niet voor een meer moderne vorm van landbouw. Voor een modernere
(grootschalige, gemechaniseerde) landbouw, moet de bereikbaarheid van de
percelen verbeterd worden en moeten de percelen in de toekomst groter wor
den, terwijl percelen die nu al uit cultuur zijn of in de toekomst uit
cultuur genomen worden, een erosiebestrijdende functie moeten krijgen.
Sleutelgebied B kenmerkt zich door het feit dat de boeren hier niet zoveel
belang hechten aan hun gronden in het sleutelgebied omdat zij meestal geirrigeerde gronden hebben in het dal van Maluenda. Op deze laatste gronden
is voornamelijk hun aandacht gevestigd. Daarom zijn er nogal wat percelen
verlaten.
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In sleutelgebied C werken boeren die veel meer belang hebben bij hun gron
den, waardoor de investeringen nier ook groter zijn.
B.

Ten aanzien van de landgebruikstypen kan het volgende worden opgemerkt:
wijnbouw is vooral te vinden op de hellingen in het gebied. Uit het
oogpunt van erosiebestrijding zijn hier over het algemeen maatregelen
nodig.
amandelteelt is te vinden op de slechte gronden van het gebied, vaak
hoog gelegen kleine terrasjes op vrij steile hellingen. Hierdoor
wordt veel erosie veroorzaakt. Hoewel de "outputs" vrij laag zijn is
de teelt nog lonend, omdat de "inputs" nog lager zijn.
akkerbouw. Graan vindt men op de "betere gronden". Probleem hierbij
is, zeker in sleutelgebied B, de vaak erg kleine percelen en de
moeilijke bereikbaarheid. Het geringe vochtleverend vermogen van de
profielen is de oorzaak van het marginale karakter van deze teelt.
Zonnebloem wordt nog niet verbouwd in het proefgebied. In de omge
ving is de teelt wel te zien. Invoering van dit gewas zou in verband
met economische redenen kunnen gebeuren. De teelt ervan wordt op dit
moment gesubsidieerd door de Spaanse overheid.
droge fruitteelt kan misschien de amandel op de minder erosiegevoelige percelen vervangen. Probleem in sleutelgebied B is dat de meeste
boeren geïrrigeerde fruitteelt in het dal bij Maluenda hebben. Daar
door hebben zij, als het fruit geoogst moet worden, geen tijd. In
sleutelgebied C is dit niet het geval.
schapenteelt blijkt een rendabele teelt te zijn. Voor de schapenteelt
hoeft de inrichting van het gebied weinig te veranderen».,
lucerne is een gewas dat perspectieven biedt. Door het uitgebreide
wortelstelsel en de meerjarige teelt is het een goed erosiebestrijder.
De lucerne kan als veevoer gebruikt worden, met de beperking dat scha
pen niet meer dan een kwart van hun voedsel in de vorm van lucerne
mogen hebben (bevat teveel eiwit).
Aleppo-den (Pinus halepensis) zal moeten worden aangeplant op percelen
die bij landbouwkundig gebruik erg erosiegevoelig zijn. Het gaat hier
om de conglomeraathellingen (sleutelgebied C) en de gipskoppen in B.
Pinus groeit wel op gips, zij het langzamer dan op andere gronden;
bovendien moet de grond eerst losgewoeld worden voor er geplant wordt,
erial.' Hiermee bedoelen wij het tot stand brengen van een vegetatie
die twee doelen heeft: erosiebescherming en voedsel voor schapen. Deze
doelen zijn tegenstrijdig, maar als geen overbegrazing optreedt zijn
beide doelen te verwezenlijken.
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2.10.3.4 Cultuurtechnische en landinrichtingsplannen
Na uitvoering van de actuele erosiekartering en de landevaluatie is deze ken
nis tesamen met de al aanwezige informatie gebruikt om een cultuurtechnisch
en landinrichtingsplan voor beide sleutelgebieden op te stellen.
Ondanks het feit dat beide sleutelgebieden qua karakter sterk verschillen zijn
de uitgangspunten en criteria van de plannen zo eenduidig mogelijk gehouden.
JDeze uitgangspunten en criteria hangen in sterke mate samen met de volgende
hoofddoelstellingen van het plan:
het terugdringen van de erosie tot een aanvaardbaar niveau
het zo optimaal mogelijk inrichten van het gebied voor niet-geïrrigeerde
gemechaniseerde landbouw.
Wat het "aanvaardbare niveau" in de eerste, en "zo optimaal mogelijk" in de
tweede doelstelling in de praktijk betekent hangt in sterke mate af van de
uitgevoerde landevaluatie. De aanbevelingen die volgen uit deze landevaluatie
worden vervolgens zoveel mogelijk toegepast in het landinrichtingsplan dat in
principe ontstaat na het wegen van deze aanbevelingen met de uitgangspunten en
criteria. Deze uitgangspunten en criteria zijn:
indien het noodzakelijk is uit erosiebstrijdingsoogpunt kan grond uit
cultuur genomen worden;
kavelruil wordt slechts toegepast wanneer dit uit het oogpunt van een
optimale bedrijfsvoering strikt noodzakelijk is;
de ontwikkeling van de landbouw zal gaan in de richting van geleidelijke
mechanisatie;
in principe wordt gestreefd naar zo groot mogelijke bewerkingseenheden
met als randvoorwaarde een bepaald toelaatbaar niveau van erosie;
de ontvolking van het gebied is (nog) niet tot stilstand gekomen;
schapenteelt als bedrijfstype moet levensvatbaar blijven;
er wordt gestreefd naar beperking van het grondverlies als zodanig, maar
een zeker grondverlies is onvermijdelijk;
percelen die uit economisch oogpunt niet aantrekkelijk meer zijn worden
uit cultuur genomen en zoveel mogelijk onder natuurlijke vegetatie gehou
den;
bebossing wordt slechts als uiterste erosiebestrijdingsmaatregel toege
past;
perceelsontsluitingen lopen zoveel mogelijk onafhankelijk (d.w.z. niet
via overpad).
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Dat de uitwerking van de uit de landevaluatie en het cultuurtechnisch plan voort
vloeiende informatie in beide sleutelgebieden sterk uiteenloopt, hangt samen met
het sterk verschillende karakter van deze gebieden. Sleutelgebied B ligt rela
tief op grote afstand van Maluenda waar de eigenaars wonen. Naast het grote
areaal grond dat dezelfde boeren in gebruik hebben voor geïrrigeerde en arbeids
intensieve fruitteelt, is deze afstand de oorzaak dat de percelen in gebied B
vooral gebruikt worden voor extensieve teelten of, in het uiterste geval, zelfs
verlaten zijn.
Sleutelgebied C echter wordt veel intensiever gebruikt aangezien het dichtbij
de woonkern van de betrokken boeren ligt (Olvés), en deze boeren niet beschik
ken over alternatieve mogelijkheden en dus veel afhankelijker zijn van de land
bouwkundige (on)mogelijkheden van het gebied.
Resumerend zijn de maatregelen in gebied B dus vooral gericht op het voorkomen
van een verdere verwaarlozing van het gebied, terwijl deze in gebied C vooral
gericht zijn op optimalisering van het gebruik.
De maatregelen die in verband met de hierboven beschreven situatie per sleutel
gebied sterk zullen verschillen kunnen als volgt worden onderverdeeld:
- bodemtechnische maatregelen

egaliseren
terrasseren (aanleg en verbetering)
slechten van hinderlijke terrassen
ontginnen
erosiebestrijding op steile hellingen

- geultechnische maatregelen

controle van afstromend water door mid
del van bermsloten langs wegen
vloedgraven
geulbeteugeling d.m.v. gabiondammen,
rastrillos en/of uitbreiding van de
vegetatie
waterconservering en waterwinning

- het uit cultuur nemen van
erosiegevoelige terreinen
- veranderingen in het landbouw
systeem

stimuleren van de natuurlijke vegetatie
(her)bebossing
verbetering- en uitbreiding van het
wegennet en de perceelsontsluitingen
verbeteren van de verkavelingssituatie.

De cultuurtechnische maatregelen werden per sleutelgebied in kaart gebracht en
zijn voor enkele in het oog springende aspecten doorgerekend.
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Hierbij is geprobeerd zowel voor sleutelgebied B als C de meest ingrijpende
maatregelen onder de loupe te nemen. Als voorbeeld is het plan voor sleutelge
bied B in Figuur 2.8 weergegeven. Aan de orde komt o.a. in sleutelgebied B het
doorrekenen van een opvangstelsel voor afstromend water van de zijhellingen
ter bescherming van de daartussen gelegen terrassen.
Aangezien in het plan voor dit sleutelgebied relatief veel grond opnieuw in
cultuur genomen wordt, en terrassen die geen functie meer hebben worden gejslecht, is voor een gedeelte van het gebied waar deze maatregelen genomen
worden het grondverzet berekend. In sleutelgebied C is de verbetering en de
bescherming van de hoofdontsluitingsweg naar Olvès ter hand genomen en zijn
de erosiebestrijdingsmaatregelen op de daarvoor zeer gevoelige, steile con
glomeraathellingen nader gespecificeerd.
De uitwerking van de plannen is door het ontbreken van voldoende gegevens voor
een kosten-baten analyse geenszins volledig zodat geen uitspraak gedaan kan
worden over de haalbaarheid.
Aangezien het binnen het erosiestudieproject zeker mogelijk is deze ontbrekende
gegevens alsnog te bepalen, is het in de nabije toekomst zeker na te streven het
plan verder in te vullen.
In de paragraaf "aanbevelingen voor nader onderzoek" wordt hierop in het deelverslag nader ingegaan.
Literatuur: VAN DIJK et al. (in bewerking).
2.11

Tunnelerosie-onderzoek in Ejea de los Caballeros

In het noordwesten van de provincie Zaragoza komt een vorm van erosie voor
waarbij ondergrondse gangen gevormd worden. Deze tunnelerosie treedt voorname
lijk op in de colluviale dalopvullingen die door recente erosie van de Miocene
heuvels zijn ontstaan.
Tunnelerosie is een proces in onoplosbaar en ongeconsolideerd materiaal, waar
bij ondergrondse gangen en holten worden gevormd. Er bestaat geen algemeen aan
vaarde nauwkeurige definitie van tunnelerosie: de literatuur geeft beschrij
vingen van een groot aantal tunnelverschijnselen die echter in details onder
ling sterk verschillen. Wel wordt steeds het verschil met karstverschijnselen
aangeduid.
De tunnelerosie in uit grond opgeworpen dammen wordt "earthwork-tunnelling"
genoemd, als tegenhanger van "field-tunnelling", die onder natuurlijke omstan
digheden optreedt. Zowel "earthwork-tunnelling" als "field-tunnelling" zijn in
het studiegebied waarneembaar.
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Figuur 2.8 Het cultuurtechnische plan voor sleutelgebied B.
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In de literatuur worden vele tunnelerosiemechanismen beschreven. Voor een in
deling van deze machanismen is de wijze van afvoer van materiaal (door water)
als criterium gebruikt.
De gehanteerde indeling is als volgt:
Pipe flow
Mechanismen waarbij reeds aanwezig holtes (droogtescheuren, wortel- of dier.gangen) in de grond zich tot tunnels ontwikkelen. Over het oppervlak afstro
mende water (regenval) kan via de scheuren en gangen de grond indringen en op
zekere diepte een tunnel uitslijpen (Fig. 2.9). De waterstroom, die voor het
transport van bodemdeeltjes zorgt, heeft een turbulent karakter.
regenval

oppervlakkige
afstroming

tunnels ontwikkelen zich
uit scheuren in de ondergrond

Fig. 2.9 Tunnelerosiemechanisme via 'pipe flow' (CROUCH, 1976)
Matrix flow
Mechanismen waarbij bodemdeeltjes door laminaire grondwaterstromen getranspor
teerd worden. Het water stroomt door de grond en neemt bij het uittreepunt
(bijvoorbeeld een geulwand) bodemdeeltjes op, waardoor een zich in het pakket
terugschrijdende tunnel ontwikkelt (Fig. 2.10). Een andere mogelijkheid is dat
het water gronddeeltjes in suspensie opneemt en afvoert (= eluviatie). Hierdoor
wordt van binnenuit een tunnel gevormd.
De in het veld zichtbare ontwikkeling van de tunnelerosie begint bij kleine gan
gen die zich waarschijnlijk vooral na zware regenbuien verwijden. Na instorting
van het dak van de tunnelgang ontstaan gaten die zich aaneenrijgen en zich ont
wikkelen tot een geul met vrijwel loodrechte wanden. De diepte van de instortings
gaten en de geulen kan tot ± 10 m bedragen. De verschillende fasen en actuele
vormen zijn weergegeven iu Fig. 2.11.
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Fig. 2.10 Tunnelerosiemechanisme via 'matrix flow1 (PARKER, 1963)
In brede dalen leidt de tunnelerosie vaak tot een badland van enige tientallen
hectaren; in smalle dalen blijft de tunnelerosie beperkt tot een strook langs
de geul.
Het mechanisme van de tunnelerosie in het studiegebied wordt waarschijnlijk
bepaald door diepe droogscheuren en een grote hydraulische gradiënt. In de colluviale pakketten langs een geul of in een badland zijn zulke omstandigheden
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Fig. 2.11 Ontstaan van een diepe geul door tunnelerosie op een matig steile
helling. Vereenvoudigd naar LAFFAN & CUTLER (1977)
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aanwezig. Afstromend water dat in een scheur terechtkomt kan bij voldoende hy
draulische gradiënt dieper in de scheur materiaal afvoeren en zo een gang vor
men.
Van de bodemeigenschappen is vooral de dispersie belangrijk. Een grote dispersie,
samenhangend met een hoge Na-bezetting aan het adsorptiecomplex van de klei,
leidt waarschijnlijk tot een hoge tunnelerosiegevoeligheid. In mindere mate zijn
ook de krimpeigenschappen, aggregaatstabiliteit en doorlatendheid van het mate«riaal van belang. Analyses aan monsters uit verschillende lagen tonen aan dat
deze relaties hier niet bestaan of zeer zwak zijn.
Een bestrijdingsplan kon aan de hand van dit onderzoek niet worden opgesteld,
maar er zijn wel een aantal wegen aangewezen om via verder onderzoek en experi
menten tot zo'n plan te komen.
Literatuur: ANKER, DE RIJK & VOGEL (1982).
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3 TUSSENTIJDSE BALANS; EVALUATIE EN PLANNING
3.1

Beoogde en gerealiseerde werkzaamheden in 1982

Het programma voor 1982 van de verschillende vakgroepen wordt vergeleken met
de resultaten.
'Vakgroep Bodemkunde en geologie

A

Munébrega

1.1.4

Bodemkaarten op landmeetkundige basis brengen.

1.1.5

Studie van de serie luchtfoto's van 1980.

2.1.4

Erosiegevoeligheid van de verschillende karteringseenheden.

2.1.13

Geomorfologie van proefgebied en naaste omgeving.

B

Ejea de los Caballeros
Teledetectie-onderzoek

Realisaties
A

Munébrega

1.1.4

Dit programmapunt is niet gerealiseerd.

1.1.5

De studie van de serie luchtfoto's van 1980 naar de erodibiliteit
is voortgezet.

2.1.4

Van verschillende karteringseenheden zijn aggregaatstabiliteitsmetingen
verricht. De verwerking en interpretatie zal in de loop van 1983 ge
reedkomen.

2.1.13
B

De geomorfologische studie van het proefgebied is uitgebreid.

Ejea de los Caballeros
Er is een aanvang gemaakt met het teledetectie onderzoek.
Er is een bodemkaart gemaakt van een proefgebied nabij Ejea.
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Vakgroepen Bosteelt en vegetatiekunde
Programma_1982
A

Munébrega

1.2.1

Voortzetting floristische inventarisatie.

1.2.4

Opname aanwasproefperken Pinus halepensis
Opname permanente proefperken in erial

3.2.1

Ontwerpen van oogst- en verjongingssystemen voor de Pinus halepensis
aanplantingen.

B

Ejea de los Caballeros
Vegetatiekundige verkenning.

Realisaties
A

Munébrega

1.2.1

De floristische inventarisatie is in de voorzomer andermaal voort
gezet.

1.2.4

Er is in 1982 wederom een aanwasbepaling gedaan in de Pinus halepensis
proefperken en tevens is een beschrijving gemaakt van de vegetatie(erial)ontwikkeling binnen de permanente afstromingsproefperken.

3.2.1

De verjonging van de Pinus halepensis aanplantingen is bestudeerd.
Niet geprogrammeerd, maar wel uitgevoerd is:

3.2.3

Ontwerpen van een methode voor geulclassificatie

3.3.1

Evaluatie terrassen (in samenwerking met Cultuurtechniek)

B

.

Ejea de los Caballeros
Een eerste vegetatiekundige verkenning van dit proefgebied is uit
gevoerd.

Vakgroep Weg- en waterbouwkunde en irrigatie
Programma_1982
A

Munébrega

1.1.2

I
Hellingklassenkaart sleutelgebied A.

2.1.1

Meetmethodieken
aanleg meetgoot met peilschrijver bovenstrooms duiker II.
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2.1.4

Proces van oppervlakte-erosie
voortzetting afvoermetingen en monsternames in duiker I, II, III.
meting van de afstroming m.b.v. miniplotjes..
analyse zand- en slibmonsters.
metingen ter plaatse van de meetgoot.

2.1.5

Geulerosieproces
voortzetting metingen aan zandvang boven duiker II en analyses
van het sediment.
onderzoek geulvormingsproces (luchtfoto!s).

2.1.9

Afvoermodellen
Watererosiemodel

3.3.1

a.

vergelijkende proeven veld/laboratorium.

b.

wiskundige benaderingen.

Erosiebestrijdingsmaatregelen
Onderzoek naar erosiebestrijdingsmaatregelen

B

a.

bestaande mogelijkheden.

b.

andere moge1ijkhden.

Ejea de los Caballeros
Het onderzoeksprogramma wordt in de loop van 1982 vastgesteld.

Realisaties
1.1.2

Van sleutelgebied A is nog geen hellingklassenkaart gemaakt.

2.1.1

Medio april is de meetgoot met peilschrijver aangelegd.

2.1.4

a.

Tijdens een aantal buien zijn afvoermetingen en monsternames ver
richt in de duikers II en III. In verband met wijzigingen in de
loop van een geul, voert duiker I geen water meer af.

b.

De oppervlakte-afstroming van een aantal buien is m.b.v. de mini
plotjes gemeten. Ter vergelijking zijn boven de miniplotjes ook
regensimulaties uitgevoerd met sedimentconcentratiebepalingen.

c.

Van de monsters zijn in het laboratorium zand- en slibconcentraties bepaald.

2.1.5

d.

Er zijn een aantal metingen verricht in de meetgoot.

a.

De zandvang is wederom opgemeten. Echter, analyses van het erbij
gekomen sediment zijn in 1982 niet uitgevoerd,

b.

Een begin is gemaakt met het onderzoek naar het geulvormings
proces m.b.v. luchtfoto's. Voor dit onderzoek is tevens een land
meetkundige opname van de geul boven duiker II gemaakt.
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2.1.9

Aan het onderzoek naar afvoermodellen is geen aandacht besteed.

3.3.1

Met behulp van een lengteprofiel is voor de geul bovenstrooms van
duiker II een geulbeteugelingsontwerp gemaakt.

B

Ejea de los Caballeros
In verband met het typisch bodemfysische en -chemische karakter van
het tunnelerosieprobleem, heeft de vakgroep hieraan aandacht besteed.

Vakgroepen Cultuurtechniek en Landmeetkunde
Programma_1982
A

Munébrega

2.1.3

Erosiekarteringen: voortzetting methodologische studies:
proefplekkenmethode
gebruikmaking van terrestische stereofoto's
transectmethode
luchtfotointerpretatie

2.1.4

Systematische bepaling van de erosiviteit van de neerslag m.b.v.
Kopecky-ringen, te installeren in het meteostation.
Voltooiing van de verwerking van neerslaggegevens, inclusief de regencijfers van 1980 en 1981. Aanalyse pluviogrammen 1979-1981.

3.2.4

Onderzoek naar Alfalfa als alternatieve teelt op verlaten grond.

3.3.1

Ontwerpen van een terrassering voor een stuk woeste grond.

3.3.2

Waterconservering in het proefgebied;kartering van het afwaterings
patroon en van de plaats van de boerenterrassen daarin.

3.3.4

Erosiebestrijdings- en bodembeschermingsplannen voor:
sleutelgebied A
sleutelgebied B
sleutelgebied C: diagnostische erosiekartering

3.4.1
B

Economische aspecten.

Ejea de los Caballeros
Onderzoek naar het mechanisme van de tunnelerosie.
Onderzoek naar de ontwikkeling van het tunnelerosieproces m.b.v.
erosiekartering.
Landmeetkundige opnamen: paspunten en detailmetingen.
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Realisaties
2.1.3 & 2.1.4 Deze punten zijn dit jaar niet aan de orde gekomen.
3.3.1, 3.3.2 en 3.3.4 Zie onder Interdisciplinaire studies.'
3.2.4

De alfalfa-proef is ingezet. In verband met de grote droogte is er
geen gewas geoogst. Wel zijn bodem- en gewasmonsters geanalyseerd. De
proef wordt voortgezet.

3.4.1

Een vooronderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten is verricht.
Dit zal in 1983 worden voortgezet.

B

Ejea de los Caballeros
Het eerste onderzoek van het tunnelerosieproces is uitgevoerd.
Tevens is daarbij een erosiekartering verricht.
De landmeetkundige opname heeft zich beperkt tot een dwarsdoorsnede
van het dal van de Barranco de Viale en opname van een tunnelsysteem.
Paspunten waren niet nodig in verband met de beschikbaarheid van re
cente luchtfoto's.

Vakgroep Boshuishoudkunde en de afdeling Sociale geografie van de Universiteit
van Zaragoza
Programma_1982
1.4.1

Uitwerking sociaal-economische enquête

Realisaties
1.4.1

Dit programma is uitgevoerd.

Interdisciplinaire studies
Programma _1
2.1.5

Geulontwikkeling: fysische ontwikkeling van het geulenstelsel en ont
wikkeling van de vegetatie.

3.3.1

Afsluitende studie over terrasseringen: recapitulatie van reeds ver
richte deelonderzoekingen; aanvullende studies; vergelijking van ge
bruikte terrasseringsmethoden; voorstellen voor toekomstige aanplan
tingen.

3.3.2

Waterconservering: betekenis van de braakperiode voor de hoeveelheid
voor de planten beschikbaar water, de infiltratie en de oppervlakkige
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afstoming; betekenis van de grondbewerking en de boerenterrassen; on
derzoek naar mogelijke verbetering van de waterconservering.
3.3.4

Ontwikkeling van (alternatieve) plannen voor de sleutelgebieden A, B
en C.
Basisonderzoekingen voor Sleutelgebied C: bodemkaart, hellingkaart,
landgebruikskaart, vegetatiekartering, diagnostische erosiekarteringen.

3.6.4

Landevaluatie ten behoeve van landinrichtingsplannen.

Realisaties
2.1.5

De geulontwikkeling is in de loop van het jaar bestudeerd door de vak
groepen Weg- en waterbouwkunde en irrigatie (lengteprofiel, oppervlakte
afwateringspatroon nabij de geul, ontwikkeling van de geulwanden op
de instromingspunten), Bosteelt (ontwerpen van een methode voor geul
classificatie op basis van de geulvegetatie), en Cultuurtechniek (op
name van de terugschrijding van de geulerosie door metingen aan piket
ten).

3.3.1

Deze studie is afgesloten.

3.3.2

Deze studie is voltooid.

3.3.4

Deze plannen zijn opgesteld.

3.6*4

De landevaluatie is vermeld onder Bodemkunde en geologie.

3.2 Evaluatie van de werkzaamheden
3.2.1

Veldwerkzaamheden

Nu getracht is de resultaten van het gedane onderzoek (uitmondend in een eva
luatie van de erosiebestrijdende kwaliteiten en sociaal-economische aspecten
van de uitgevoerde terrasseringsmethoden, alsmede een vergelijking daartussen)
te overzien, kunnen aanbevelingen voor eventueel verder onderzoek gedaan worden.
Deze aanbevelingen kunnen vanuit verschillende perspectieven worden beschouwd:
1.

Vanuit onderwijs-perspectief - ervaring krijgen met veldonderzoek in een
gebied met erosieproblemen - kan gesteld worden dat onderzoek onder derge
lijke omstandigheden altijd waardevol is. Het zal voor de onderzoeker (i.e.
de student) altijd een positieve bijdrage betekenen voor het inzicht in
het functioneren (of niet-functioneren) van erosie- en aanverwant onderzoek
in het veld. Öit is geldig, ongeacht de te vinden onderzoeksresultaten.

2.

Vanuit het perspectief van fundamenteel onderzoek komt de vraag naar voren
of er in dit proefgebied niet teveel verschillende, moeilijk te kwantificeer
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bare factoren in het geding zijn bij het onderzoek naar bodemfysische- en
standplaatsfactoren en -relaties. De veelheid aan factoren maakt de proble
men zo complex dat, binnen de voor het onderzoek gestelde termijn, een be
vredigend resultaat welhaast niet meer gevonden kan worden. Op grond van
het tot dusver onderzochte dat verder onderzoek naar deze relaties (uit te
voeren in dit gebied) te weinig rendement biedt.
3.

Vanuit het perspectief probleemgericht onderzoek zijn de sociaal-economische
aspecten belangrijk, bijvoorbeeld ten aanzien van de effecten van de aanleg
en functioneren van de terrasseringen. Vanuit dit perspectief is gezocht
naar een methode om de studies van terrasdoorbraken en geulinsnijdingen te
integreren, teneinde te kunnen aangeven, in hoeverre de erosie op de ter
rassen en in de geulen zich voortzet in de tijd. Dit is tot dusver niet
gelukt, hoewel er meerdere pogingen gedaan zijn. Gezien de brede toepassing
van de terrasseringen door ICONA in Spanje in situaties vergelijkbaar met
het proefgebied, en de doelstelling van ICONA t.a.v. bodemconservering lijkt
het de moeite waard om tot een methode te komen die aan bovengenoemde eisen
voldoet. Of dit überhaupt mogelijk is, kan in dit stadium niet worden over
zien.

4.

Een laatste aanbeveling is om in de provincie Zaragoza te zoeken naar oudere
brede bankterrassen beplant met Pinus halepensis, om het resultaat van de
erosiebestrijdende kwaliteit van deze terrassen en de groei van Pinus nog
wat beter te kunnen beoordelen.

3.2.2 £l§S3i58_ëS_i5£Ê8ï§£iÊ
In het Voortgangsverslag 1979 is een algemeen en integraal onderzoekprogramma
opgesteld voor de periode 1979-1982. De gedetailleerde uitwerking van dat pro
gramma (weergegeven in het Voortgangsverslag 1979 op de pagina's 70a t/m d) geeft
een uitgebreide lijst van deelonderzoekingen die - hoewel onderling samenhangend
via het algemene programma - als min of meer zelfstandige onderdelen door studen
ten kunnen worden uitgevoerd. De suggestie van 1980 om het interdisciplinaire
werk te bevorderen door gezamenlijk te werken aan één of meer sleutelgebieden,
had in 1981 slechts geleid tot multidisciplinair inventariserend onderzoek in
Sleutelgebied B en evaluerend onderzoek in Sleutelgebied A.
Voor 1982 werd het wenselijk geacht het opstellen van erosiebestrijdings- en
bodembeschermingsplannen op echt interdisciplinaire wijze aan te pakken, waarbij
de vakgroep Cultuurtechniek de hoofdverantwoordelijkheid op zich zou nemen. Te
rugkijkend kan worden geconcludeerd, dat het uitwerken van een erosiebestrij
dings- en bodembeschermingsplan in 1982 aanzienlijk diepgaander en uitvoeriger
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is gegaan dan voorheen, waarbij met name de samenwerking van cultuurtechnici en
bodemkundigen uitstekend is verlopen. Aanbevolen wordt, deze vorm van samenwer
king in 1983 nog verder te bevorderen en te trachten alle deelnemende disciplines
daarbij in te zetten.
3.3

Voortzetting van het erosiestudieproject na 1982

In 1979 heeft de Faculteit de Stuurgroep Erosie de gelden ter beschikking ge
steld, nodig voor het erosiestudiaproject Zaragoza. De looptijd van dit project
was gesteld op vier jaren.
Een verzoek van de Stuurgroep Erosie om dit project met twee jaren te verlengen
is in 1982 door de Faculteit ingewilligd. De hiervoor benodigde gelden (ƒ 48.000
per jaar) zijn ter beschikking gesteld. In 1985 dient een eindverslag van het
studieproject te worden gemaakt.
3.4 Planning van de werkzaamheden in 1983
3.4.1

Algemeen

Het hiernavolgende prgramma van werkzaamheden voor 1983 is gebaseerd op het onderzoeksschema van 1979, waarbij rekening is gehouden met de suggesties als ver
meld onder het hoofdstuk evaluatie (3.2). Na een kort overzicht van vaste werk
zaamheden, waaraan elke deelnemer in Munébrega zijn bijdrage moet leveren (3.4.2),
wordt per vakgroep een programma-overzicht gegeven (3.4.3). In de laatste para
graaf (3.4.4) worden enige interdisciplinaire onderzoeksthema's genoemd.
3.4.2

Vaste_werkzaamheden_in_en_rond_Munébrega

Meteostation: Dagelijks registratie van verdamping, temperatuur en neerslag in
het meteostation te Munébrega.
Pluviografen:

2-wekelijkse controle; opwinden van het uurwerk; bepaling van de
in het verzamelvat geaccumuleerde neerslag. Maandelijks wisselen
van de registers (op de laatste dag van de maand of op de eerst
dag van de volgende maand). Opwinden van het uurwerk.

Meetgoot:

Tweewekelijkse controle van de peilschrijver, recorder en uurwerk.
Maafndelijks verwisselen van de papierrol en opwinden van het uur
werk.

Miniplotjes:

Verwisselen van de emmers en bepalen van de slibconcentratie

Algemeen:

Periodiek onderhoud, reiniging en reparatie van de installaties
en rollend materieel (fietsen).
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3.4.3

!

QYÇrziçht_yan_het_grogramma_yoor_1983

Vakgroep Bodemkunde en geologie
A. MUNÉBREGA
3.6.3

s•

Landevaluatie proefgèbied
Landevaluatie ten behoeve van bosbouw

B. EJEA DE LOS CABALLEROS
Fysisch-chemisch onderzoek aan de tunnelerosie
Teledetectie-onderzoek.
Vakgroep Bosteelt
A. MUNÉBREGA
1.2.1

Voortzetting floristische inventarisatie.

1.2.4

Opname permanente proefperken in erial- en in steeneik-vegetatie (kan
eventueel worden uitgesteld tot 1984)

3.2.1

Bosbouwkundige verkenningen in omgeving, toetsing van enkelen ideeën
over toekomst Pinus halepensis-plantages

3.2.3

Beschrijving van vegetatie-ontwikkeling in geulen; eventueel bijdrage
aan ontwerp van methode tot geulstabilisatie.

Vakgroep Cultuurtechniek
A. MUNÉBREGA
2.1.3

Voortzetting methodologische studies over erosiekarteringen

2.1.4

Aanvullende neerslag gegevens verzamelen; verwerking van de neerslaggegevens; analyse van de pluviogrammen;
Voortzetting erosiemetingen in afstroomproefperken

3.2.4

Voortzetting alfalfa-proef

3.4.1

Economische aspecten.
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1

Vakgroepen Weg- en waterbouwkunde en Landmeetkunde
A. MUNÉBREGA
2.1.1

Verdere implementatie van de meetgoot (zandvang, monstername-apparaat)

2.1.4

Voortzetting van de metingen (duikers; meetgoot; miniplotjes). Analyse
van slibmonsters. Verwerking van de resultaten

2.1.5

Onderzoek naar het geulvormingsproces
Landmeetkundige opname van een deel van het geulensysteem in Sleutelgebied C.

Interdisciplinaire studies
3.3.4

Ontwikkeling van alternatieve plannen voor Sleutelgebied D.
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PERSONALIA
1

AGUILO BONNIN, dr.ing. Jorge - Director Servicio de Conservación de Suelos
ICONA - Madrid.

2

ALVAREZ PENA, Manuel - Ex-Delegado de Agricultura - Provincia de Zaragoza.

3

ANDRES BENEYTO, dr.ing. Tomas de - Servicio de Extension Agraria Calatayud.

Jt

APARICIOS SANTOS, dr.ing. Jesus - Subdirector Servicio de Conservación de
Suelos, ICONA - Madrid.

5

ARDAVIN RUIZ, César F. - Eigenaar Palomar - C/Dato... Tel. 882955.

6

ASCASO LIRIA, Alfonso - Jefe Centro Meteorológico del Ebro. Tel. 226771
Annexo 19. Casa: Fernando el Católico 8, Ptal. izq. - Zaragoza Tel. 356524.

7

BRAVIA, Jesus - Gemeentescecretaris

8

BUENO BUENO, Benigno - Presidente Bodega Cooperativa Munébrega.

9

BUENO GORMEDINO, Vicente - Buurman - C/Martires 31, Tel. 20.

10

CABRERIZ, Gregorio - Jefe Dpto de la producción Agraria, Provincia de
Zaragoza.

11

CALVO, José Luis - Profesor Adjunto de Geografia Agraria. Tel. 354493.

12

CALLEJERO LAJUSTICIA, Serafin - Eigenaar van het veld van proefperken 1,
Calle Cementerio, Munébrega.

13

CASALLO, dr. Antonio - Instituto de Semillas y Plantas de Vivero, Zaragoza.

14

CERVERA ALVAREZ, dr.ing. Rafael - Jefe provincial SCS Zaragoza. Huis: Via
Ibérica, 38, Tel. 310119.

15

C0LMENER0 VEGA, José - Cdte del Serv. Geogr. del Ejército. Zaragoza.
Tel. 311889.

16

II-c
CUBERO ALFARO, Antonio - Guardamayor ICONA, Madre Rafols 5
, Calatayud.
Tel. 881654.

17

CHOZAS, dr. Gustavo - IRYDA - Madrid.

18

ESCUDERO, Emilio - Jefe de Brigada de montes Zona Ejea de los Caballeros.

19

ESPANA, Pascual - Eigenaar van de grond van pluviograaf 2, Olvés. Gasolinero
Rojelio - Calatayud.

20

FERRER, César - ing. de Caminos. Comisaria de Aguas del Ebro, Zaragoza.
Tel. 238200.

21

GALLEGO MELEND0, Armando - Alcalde de Maluenda. Camino de Olvés, Maluenda.

22

GIL-ALBERDI, Antonio - Director General de IRYDA - Madrid.

23

GIRON SENTIEN, Adolfo - Director Gerente CETFA.

24

GOMEZ, Pedro - Presidente de la Camara Agraria de Munébrega.

25

HEREZA DOMINGUEZ, José - Ing. de Caminos. Comisaria de Aguas del Ebro,
Vigilancia de los cauces.
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26

HERRERO LORENTE, Joaquin - student sociale geografie belast met de enquête
in het proefgebied - C/ Santa Justa 23, Maluenda.

27

HIGUERAS ARNAL, Antonio - Catedrâtico Univ. Zaragoza. Facultad de Filosofia
y Letras. Dpto. de Geografia. Ciudad Universitaria. Tel. 252736 (casa)
en 221981 (despacho: Servicio de Estudios; Caja de ahorros, Plaza de
Paraxso 2, Zaragoza).

28

ITURRALDE, Augustin - Jefe de Brigada de montes - Zona Calatayud.

29

JORDAN DE URRIES SENANTE, ing. Miguel - Jefe de Brigada de montes, ICONA Zaragoza.

30

LAJUSTICIA GORMEDINO, Eduardo - Eigenaar van het veld van proefperk II.

31

LAJUSTICIA URGEL, Tomas - Eigenaar van de grond waarop het weerstation
staat.

32

LANGA, Domingo - Eigenaar jonge aanplant in de Vago.

33

LARA ALEN, dr.ing. José - Director ICONA. Madrid.

34

LASSA GIL, Juan Manuel - Bedrijfsleider Palomar.

35

LOZANO LORCAS, José - Alcalde de Munébrega.

36

MARTfNEZ BELTRÂN, dr.ing. Julian - Sección de Suelos IRYDA, Velasquez 147,
Madrid 2, Tel. (1) 715021. Huis: Avda. de Monteclaro 13, Madrid - 23.

37

MATEO BUENO, Florencio - Eigenaar van het huis, Calle Marcas 14, Munébrega.

38

MOLINA LOPEZ, Luis - adj. Secretaris gemeente Maluenda. Tel. 7.

39

ORRIOS R., Manuel - Opzichter SCS Zaragoza. Huis: Salvador Mindijón 18-1°,
Zaragoza.

40

PASCUAL ALDEA, Miguel - boer en caféhouder te Maluenda.

41

PEDRUZO MURGA, Antonia - Perito SCS Zaragoza. Huis: Cesar Augusto 5,
Zaragoza. Tel. 441302.

42

REVUELTA SALINAS, ing. Antonio - Jefe provincial ICONA - Zaragoza.

43

ROSA, ing. Adolfo de la - Inspector regional de ICONA (Zaragoza, Huesca &
Teruel).

44

RUBIO, José Luis - Profesor Adjunto de Geografia Agraria Univ. Zaragoza.
Des. part. 221981 (Servicio de Estudios).

45

RUIZ LECUMBERRI, Timoteo - Pastoor van Munébrega.

46

RUIZ TAGUIADOR, José Maria - Adjunto al Inspector Regional - ICONA.

47

SAN HIGINIO MIR, Lisardo - herder van Olvés.

48

SANCHEZ GREGORIO, Dionisio - Eigenaar van de grond van pluviograaf 1,
Tomas Langa 5, Munébrega.

49

SANCHO, Cecilio - Celeador de la Carretera, Ramón y Cajal 22 - 7C.
Calatayud. Tel. 882364 (casa) en 882318 (oficina).
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50

SOLO DE ZALDIVAR, Manuel - Guardia de Comisaria de aguas de la Zona. Calle
San Torcuato 26 3° Calatayud. Tel. (tienda) 882778.

51

TORRES POLO, José - Ex-Presidente de la Camara Agraria, Calle Martires,
Munébrega.

52

UCEDA, José Luis - ing. de Caminos. Confederation Hidrogrâfica del Ebro,
Zaragoza.

53

VEGA, ing. Celestino - Jefe Servicio de Extension Agraria, Plaza Espana 2,
Ateca. Tel. 842323.

54

ZAZO, Hilario - Navigador CETFA.
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ADRESSEN
ICONA - Madrid - Gran Via de San Francisco 35. Tel. (1) 2668200 of 2668400.
ICONA - Zaragoza - Calle de Vâsquez de Mella 8-10. Tel. (76) 353900.
Servicio de Extension Agraria Ateca - Plaza Espana 2. Tel. (76) 842323.
Servicio de Extension Agraria Calatayud - Calle Glen Ellyn 5. Tel. (76) 881972.
IRYDA - Velasquez 147, Madrid - 2. Tel.
CETFA (Cia Espanola de Trabajos Fotogramétricos Aéreos S.A.) - Serrano 211,
Madrid - 1. Tel. (1) 2591400.
Servicio Geogrâfico del Ejercito - Via Iberica s/n, Zaragoza. Tel. (76) 311889.
Confederación Hidrogrâfica del Ebrö - Paseo Sagasta (vroeger: General Mola) 26,
Zaragoza. Tel. 221860.
Comisarîa de Aguas del Ebro - Paseo Gen. Mola 28, Zaragoza. Tel. 238200.
Centro Meteorológico del Ebro - Gran Via 4, Zaragoza. Tel. 226771.
Dpto. de Geografia - Facultad de Filosofia y Letras, Ciudad Universitaria.
Zaragoza. Tel. 350116.
Instituto de Semillas y Plantas de Vivero-C/Vasquez de Mella 8-9

A

ITAL - autoverhuur - Mariano Barbasân 16, Zaragoza. Tel. 251869.
- Alcantara 59, Madrid-6. Tel. 4017510/1254/3019.
Central telefonica de Munébrega (Sra. Lola LAJUSTICIA) - Doorverbinding via de
Centrale van Morata Tel. (76) 880805.
Semillas Verón - Carretera Madrid-Zaragoza s/n Calatayud (tegenover de kazerne).
Tel. 881735.
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LOGIES
MADRID
Hotel Reyes Católicos, Angel 18 (op ± 200 m van ICONA). Tel. (1) 2658600 of
2659867.
Jflotel Ingles, Echegaray 10-12. Tel. (1) 4296551.
Hotel Claridge, Plaza Conde de Casal 6. Tel. 2519400.
ZARAGOZA
Hotel Residencia Conde Blanco, Predicatores 84. Tel. (76) 441411.
Hotel Posada de las Almas, San Pablo 22. Tel. (76) 226708.
CALATAYUD
Hostal Fornos, Paseo Calvo Sotelo 5. Tel. (76) 881300.
EJEA
Pension: Pilar Brocate Laborda, Calle Coso 7. Tel. (76) 660178.
Alejandro Marco Pilar Sanz - C/Mediavilla 13.
Hostal Aragon, Mediavilla 19-23. Tel. (76) 660630.
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Bijlage I
Overzicht van de bodemanalyses van verschillende bodemmonsters
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Bijlage II.l
Overzicht van kaart- en fotomateriaal, van het onderzoeksgebied Calatayud aan
wezig en/of gemaakt op het laboratorium voor Landmeetkunde
Kaarten
Schaal

gebied

Inhoud

Herkomst

Topo- Hoogte- Intergra- lijpretafie
nen
tie
O
O
O
O
m

+ 1

+

> geheel; Ateca

+

-

1978 Servicio Geogràfico
Militär (Ateca 25-17)

1 10.000

geheel

+

+

-

Deelvergroting 25-17

1 10.000

geheel

+

+

-

Foto's 1974 kartering

1 10.000

geheel

(±)

-

-

Vliegplan 1980

5.000

geheel

+

-

-

Foto's 1974 t.b.v. kaart

1 5.000

geheel

-

+

-

Foto's 1974 1: 10.000

1

•

+ 1

2.500

sleutelgebied A

-

-

+

+ 1

2.500 sleutelgebied B

-

-

+

Foto's 1980
T?
1 1980
mon bodemkunde
Foto's

1

2.000

sleutelgebied A

(±)

+

-

Foto's 1980

1

2.000

sleutelgebied A

-

-

+

Foto's 1980 bodemkunde

1

2.000

sleutelgebied B

-

-

+

Foto's 1980 landmeetkunde

Fotomateriaal
Schaal

c

Munébrega

(mm)

Geheel/Deel

1:33.000

150

1:20.000

88

Vliegdatum

> geheel (+ Ejea) 13 aug. '56
geheel

Afgeleide fotoprodukten

vergrotingen sleutelgebied A

mei/juni '74 Fotomozaïek calque
Sterogrammen compleet
Vergroting sleutelgebied A

1:10.000

150

Vergrotingen

geheel

14 nov. '81

Sleutelgebied

1: 5.000

A

1:25.000

A, B, C, "aa"
omgeving Viluena

1 : 2.000

A, B, C

Fotomozaïek
Sterogram(men)
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Bijlage II.2
Overzicht van kaart- en fotomateriaal van de sleutelgebieden uit het proefge
bied Calatayud, aanwezig en/of gemaakt op het laboratorium voor Landmeetkunde
Sleutelgebied A
Hoogtelijnenkaart 1:5000 (10 m interval)
Perceelsgrenzenkaart 1:5000
Hoogtelijnenkaart (2 m interval) 1:2000
Schets van een erosiegeul
Bodemkaart 1:2000 (niet ontschrankte lichtdruk)
Bodemkaart 1:2500

"

"

"

Luchtfoto

1:2000 (ontschrankt) 710

Luchtfoto

1:2000 (ontschrankt) 712

Luchtfoto

1:2000 met daarop geprojecteerd calque van sleutelgebied A (ont

Luchtfoto ±1:2500
Luchtfoto

1:2000

Luchtfoto

1:2000

Vormlijnenkaart 1:10.000
Sleutelgebied B
Doublet

(2x)

schaal 1:2000 (uitvergroot van 1:10.000)
Hellingklassenkaart
schaal 1:10.000 (J. Visser)
Uitvergrote hoogtelijnenkaart (uit 1:10.000 vormlijnenkaart)
Uitvergrote hoogtelijnenkaart 1:2000 (t.g.v. projectie op foto)
Bodemkaart

1:2000

Bodemkaart ± 1:3000
Dwarsprofiel (Oost-West)
schaal 1:2000
Sleutelgebied C
Fotocalque mozaïek 1:2000 (H.W. v. Eyck)
Fotocalque doublet 1:2000
Sleutelgebied D
Fotocalque mozaïek 1:2000
Sleutelgebied E
Fotocalque mozaïek 1:2000

schrankt)
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Bijlage II.3
Overzicht van kaart- en fotomateriaal van het onderzoeksgebied Ejea de los
Caballeros, aanwezig en/of gemaakt op het laboratorium voor Landmeetkunde
Kaarten
Schaal

Gebied

Inhoud

Herkomst

No

Topo- Hoogte- Intergra- lijpretafie
nen
tie
1:200.000

Tudela

+

+

-

SGEJ)

7-3

1:200.000

Zaragoza

+

+

-

SGE

7-4

+

+

-

SGE

245

Luna

+

+

-

246

Tauste

+

+

-

321

Remolinos

+

+

-

27-13

Fustinana

+

+

-

283

Ejea

+

+

-

284

(±)

-

-

1: 50.000 Sidaba

1: 50.000

Ejea-Erla

1: 10.000

ten zuiden
van de weg
Ejea-Erla

+

+

-

ten noorden
van de weg
Ejea-Erla

(±)

-

+

1: ?

fotoindexkaart
vergroting
284 Ejea
Bodemkunde

Fotomateriaal
Schaal

c

Gebied

Vliegdatum

4 juni 1957

(mm)
1:33.000

150

ten noorden en zuiden van

1:18.000

151,52

de weg Ejea-Erla

1978

1: 8.000

152,3

ten zuiden van de weg Ejea-Erla

1971

Vergrotingen

> Gebied

Van fotonr.

Schaal
± 1:10.000

ten noorden van de weg Ejea-Erla

46480

1:10.000

ten zuiden van de weg

Ejea-Erla

44626

1:10.000

ten zuiden van de weg Ejea-Erla

44628

^SGE = Servicio Geografico del Ejército
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Bijlage III
Klimaatci.jfers over 1982

Tabel 2.4

Maandgemiddelden van de waarnemingen van het station Munébrega in 1982
Jan.

Febr.

Haart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept. Okt.

Nov.

Neerslag (mm)
- standaardhoogte

47.9

9.9

25.2

141.6

24.6

38.6

37.8 28.1

50.3

31.8

- panhoogte

46.1

10.0

25.3

138.0

24.2

37.2

36.8

49.9

28.8

Pan-verdamping (mm/dag)
aantal waarnemingen
Piche-verdamping (cm3/dag)
aantal waarnemingen

1.36
25
1.52
25

3.18
30
3.56
29

4.00
30
3.24
30

5.81
31
3.62
31

7.53
30
5.11
29

8.79
31
7.47
31

6.26
31
4.70
31

26.9
4.32
30
3.73
30

2.82
30
1.97
30

1.21
29
1.82
29

Gemiddelde temperatuur (°C)
Minimum
aantal waarnemingen
Maxium
aantal waarnemingen

0.1
25
9.9
26

14.3

13.4

31

30

31

31

30

13.6

16.7

20.2

26.0

31.1

28.0

24.0

17.1

12.9

29

30

31

30

31

31

30

28

22

2.9

6.9

9.8

6.4

12.3

29

0.1
29

28

2.7
22

Bovendien werden de volgende praktijkverslagen geschreven:
NOIRET, P. & ANKER, P.

1980 Regensimulaties.
Vakgroep Cultuurtechniek, LH-Wageningen.

GOES, R. van der

1980 Praktijkverslag Erosiestudieproject Zaragoza, Spanje.
Vakgroep Cultuurtechniek, LH-Wageningen.

BOGAARD, E. van den

1980 Verslag van de praktijktijd 15 oktober-15 december
1980, Erosiestudieproject Zaragoza Spanje.
Vakgroep Cultuurtechniek, LH-Wageningen.

MEIJER, J & WOUTERS, R. 1982 Actuele-erosiekartering met behulp van proefplekken.
Vakgroep Cultuurtechniek, LH-Wageningen.
VEER, C.

1982 Sociaal-economisch onderzoek Munébrega: voorlopige
resultaten en commentaar.
Vakgroep Boshuishoudkunde. LH-Wageningen.

RUBIO GRACIA, J.L.

1982 El comportamiento ante la erosion de los agricultores de Munébrega.
Departamento de Geografia humana de la Universidad
de Zaragoza.

BOGAARD, E. van den
& KOUTSTAAL, H.

1982 Samenvattende studie van de tot mei 1982 uitgevoerde
onderzoeken m.b.t. de door de ICONA aangelegde en be
plante brede bankterrassen in het proefgebied.
Vakgroepen Bosteelt en Cultuurtechniek. LH-Wageningen.

BOGAARD, E. van den

1982 Beweging vastgelegd: een kwalitatieve erosiekartering in woord en beeld.
Vakgroep Cultuurtechniek. LH-Wageningen.

GIESSEN, R.C. van der
& KWADIJK, F.
GIESSEN, R.C. van der
& KWADIJK, F.
ANKER, P., DE RIJK, J.
& VOGEL, A.

1982 Een eenvoudige methode voor geulclassificatie.
Vakgroep Bosteelt. LH-Wageningen.
1982 De toekomst van Pinus halepensis-plantages in Spanje.
Vakgroep Bosteelt. LH-Wageningen.
1982 Tunnelerosie in Ejea de los Caballeros, Zaragoza,
Spanje.
I Deelverslagen
II Eindverslag

BENTUM, M., van,
HESEN, H. & TOONSTRA, F

1982 Planpersperspectief: een aantal teeltechnische maat
regelen op het gebied van de waterconservering in het
proefgebied van het erosiestudieproject Zaragoza.
Vakgroep Cultuurtechniek. LH-Wageningen.

BENTUM, M., van,
HESEN, H.& TOONSTRA, F
KOUTSTAAL, H.

1982 Een blik op sleutelgebied B.
Vakgroep Cultuurtechniek. LH-Wageningen.
1982 Aanwasbepaling aan 24 jaar oude Pinus halepensis
opstanden nabij La Viluena.
Vakgroep Bosteelt. LH-Wageningen.
(vervolg op de ommezijde)
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"
mamm

Pluviógrafo
Calicata (numtro)
Parcclas •xperimentales
Aprisco
Alcantarilla
Area con cartografia de »rosión
Arta dtl Vago

BODEMKAART
LEGENDA
Bodemlandschappen en moedermateriaal

Colluviale fase

in situ:

sterk gelijkend:

Bodems ontwikkeld in situ in de conglomeraat series
van het heuvel- en tafelberglandschap

C'

Bodems ontwikkeld in situ in de alluviale puinwaaierafzettingen van het tweede en derde niveau

P'

Bodems ontwikkeld in situ in de alluviale puinwaaierafzettingen van het vierde niveau

H'

Bodems ontwikkeld in situ in de kalksteen-mergel series

K'

Bodems ontwikkeld in situ in de mergel-klei-gips series

H'

Bodems ontwikkeld in situ in de gips-mergel series

Y'

Colluviale fasen sterk afwijkend van moedermateriaal als gevolg van lang
transport en/of menging:
Alluviale puinwaaierafzettingen aan de voet van het
heuvellandschap; bruine lemige gronden (loam)
Overstromingsafzettingen; bruine zwaar lemige gronden (clay loam)
Profielontwikkeling
kalkaccumulatie

gipsaccumulatie

b kalkspots

p gipspoeder

c kalkmycelia

y gipskorst

k kalkbaarden

g gipsnesten

n calcietnesten
r repetitie van hor. met kalkakk.
s petrocalcic horizon
0 geen accumulatie
( ) kalkaccumulatie minder dan 5% of voorkomend in een horizont van < 15 cm.
Diepte (boordiepte)

Stenigheid (stenen 7.5-25 cm, keien > 25 cm)

A

> 60 cm

0

B

30-60 cm

1

0.01-0.1%

10-30 m

C

< 30 cm

2

0.1 - 3 %

1.6-10 m

3

3

»•

15

5

>90

< 0.01%

afstand

15%
- 90%

75-160 cm
< 75 cm

%

Series en fasen: b.v. Bb Al: serie Bb (bruine lemige gronden met kalkspots),
fase Al dieper dan 60 cm, stenigheid klasse 1.

