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VOQRWOOR»

.,

Zowel de tropische houtteelt als de bodemkunde van
de tropen ken ik., als bosbouwstudent, tot nu toe helaas
alleen van colleges en uit de literatuur. Vooral deze literatuur is in de loop van m•i jn studietijd vrij omvangrijk .
geworden, zodat ik d.eze niet meer in zijn geheel voor deze
scriptie kan ·s chiften en recapituleren. De documentatie
van het betoog in deze scriptie heeft daarom alleen betrekkin~ op die beweringen, waarvan ik vermoed dat ze niet algemeen bekend of aanvaard zijn bij de tropische houtteelt.
Deze documentatie betrett dus vooral de nieuwere inzichten
van de bodemkunde in de aan d.e orde komende vraagstukken.
'B elialve de colleges .h outteelt en bodemkunde aan de
Landbouwhogeschool. en de handboeken op bodemkundig, plantenphysiologiach en plantengeogratisch terrein, heb ik veel
gegevens verwerkt uit tijdschriften als Tectona, .E mpire
Forestr.r Journal, Journal of Ecology, Boia et Forêta des
Tropiques, Bulletin Agricole du Congo Belge, Agronomie
Tropicale, Kolonialforstliche Mitteilungen e.a., verder uit
de publicaties van instituten als, het Bosbouwproefstation
te Bogor, Oxf'ord Forestry Institute, Imperia! Agricu ltural
Bureaux, Institut National d'Etude Agronomique du Congo
Belge, Institut de Recherches Scientifique d'Afrique Centrale e.a., uit de verslagen van congressen vooral van de
laatste tijd, en ten slotte uit vele andere uitgaven vooral
betrekking hebbende op tropisch Afrika.
Vooral door deze nadruk op de Afrikaanse literatuur is
me steeds duidelij.k er geworden welk een geweldige wetenschappeliJke voorsprong de land- en bosbouw in Indonesië
hebben t.o.v. een werelddeel als Afrika. Het .komt me voor
dat vooral de Belgen voor hun werk in de Congo daarvan hebben geprofiteerd. Hun relatief grote successen vergeleken
met de andere Afrikaanse landen is waarschijnlijk voor een
deel te danken aan het werk dat in Nederlands Indië werd
verricht. Het lijkt me niet misplaatst dit hier op temerken, omdat ik dit eerst door de literatuurstudie voor deze
scriptie ben gaan beseffen. In het alge~een is de bosbouwstudent tegenwoordig immers geneigd om zijn aandacht meer
op andere wereldstreken dan op Indonesië te richten.
Het volledige gebrek aan practische ervaring met tropische vraagstukken, dwong me om de verhouding tropische
houtteelt - bodemkunde op een theoretisch niveau te behandelea.. De methodiek neemt daarom een belangrijker plaats
in dan de concrete gevallen waarin de tropische houtteelt
tot nu toe de bodemkunde te hulp riep. De bodemkundige methodes werden vooral t en behoeve van de landbouw ontwik-'
keld. Een vergelijking van land- en bosbouw in het

kader v
de brui
de hou
uit

het algemene grondgebruik is daarom nodig o
rheid van de methodes te toetsen. De plaats v
lt in het algemene ~rondgebruik is daarom het
an deze scriptie .
cbaarse bekende gevallen
arih de bodemunde door tropische bosbouwkundigen als volwaardige ond
oekingomethode werd toe,gepast, rechtvaardigen het speoura:itter van deze scriptie . Immers aan iedere wetenschappelijke actie moet theoretische denkarbeid voora:fn, ter~ijl i edere wetenschappelijke denkarbeid gericht
moet zijn op actie. Deze scriptie zou ik dan willen preaen
teren als een voorbereidin~ van meer toepassing van de bodemkunde in de tropische houtteelt dan tot nu toe plaats
vond. HopenliJk zal ik eerlang in staat zijn zelf tot de
actie over te gaan
arvoor deze stud.i e de vo orbereidin
is .

Houtteel·t en bodemkunde.
Inleidin!'<.•

De natuurwetenschappel.ijke opvattin~ van het .relativi- 1
teitsbe1:5rip eist een nauwkeurige bepaling Vélll ·de orde van
rootte waarin waarnemingen, abstracties, deducties, ex:perimenten en inducties plaats vinden. lleze eis wordt dri
der naarmate de problemen zich verwijderen uit 4c leveniona.tuur in de richting van biolo.:;ie, psychologie ,e n soci.ogelijke maat
ologie. De existent1e v
de mens is de eni
voor het bepalen van zulke ordes van groottç.
De verhouding tussen tropische houtteelt en bodemkunde
n fSOed bensderd worden vanuit het kader waarin de men
staat tegenover de vegetatie om zijn stoffelijke behoeften
te bevredigen.

intensivering van het
rondgebruik.

De mens is voor een belangrj_jk deel aangewe1en op de
vegetatie om in zijn fundamenteelste behoeften ~e voldoen •
.et toen.8.!Ile van de bevolkingsdichtheid is hij gedwongen
steeds intensiever gebruik te maken van de beschikbare oppervlakte. Daartoe kan hij twee wegen volgen.
1. De natuurl~jke vegetatie steeds verder transformeren
in een bru.ik'bare vegetatie, door het be 5unstigen, domeHticeren, selecteren, telen van bepaalde nuttige planten
uit de natuurlijke vegetatie of vu.n exoten. Een uniformisatie van de vegetatie is het gevolg van deze intensive-

De

ring.

2. ,Steeds meer plantensoorten van de natuurlijke vegetatie
binnen zijn gebruikssfeer betrekken, door ontwikkeling
van verwerkiu.gsmethodee. Deze intensivering leidt weer
tot een differentiatie van de vegetatie.
De intensivering door uniformisatie levert per oppervlakte-eenheid- en per man/uur de meeste ener6 Î.e op, vooral
in d.e vorm van voedingsmiddelen, en wordt daarom algemeen
ls de economisch meest gewenste methode gezien. JJeze
methode vereist echter een vergaande toepassing van re~lerende maatregelen wil men de opbrengsten op peil houden.
an men deze· niet toepassen tlan. ruoet men de coÏ~dicentele
regulaties van de natuurlijke vegetatie te hulp roepen om
degradatie te voorkomen. Overal waar de toepassing van bewuste regulatie geen kans heeft, zal i~tensivering door differentiatie, die uiteraard minder op de teelt van voedselewassen dan op productie van hout, chemische stoffen enz.
ericht is, de voorkeur hebben.
Het toepassen van regulerende maatregelen van :èeer ~~

-4nnis van
primitieve mens is gebaseerd op ee in~iJent
ei..ct b
r
de ,µ:roei1'actoren. De moderne men
siologie
in'zich.t
eer ',::te:rund
nt d
r naar
der komt .
en d.e o
tuurlij
voren
ol
te
vegetatïe ' .minder gebrui
orden als indicator van de
fhankelijke en door
resulterende werking van
nal:vae slèchts · onvolkor.ien
n.

De positie van
Voor de ppimitir::ye mens ie ~e ,teelt van v9edselproduc
.
~'
de houtteelt
ten.
yeel
,
belangrijker
g.an
houtt~elt
;in
de zin van producin de tropen.
tie van de grondsto,f hqut. , .
.
'
'
In- de tropen waar 4e natµurlijke voornamelijk houtiRe
:ve9:e'tatie .zich snel regene;eert, - voelt ook het mere.:iá.èel
een behoe
~an
elde grond~ebruiker
ulk ,een houtteelt, ondanks dat de voedselverbouw in hoge
mate afh~elijk is_. van .h,o uti,e;e ge\11ass·e n en van de natuurlij_k e vep.;etatie.
}{et- besef dat
. houtteelt ook in de trop,e n ecvnomisch
'
belangrijk :i,a ,d,rin
zich in het algemeen pas dan aan de
aeli,jke geest o als door verregaande degradatie geen
houti
~tatie
er mogelijk is. De houtteelt in de tro
-en wordt q.aardoor nog zelden bedr~v~n uitsluitend met het
doel de grondstof p.out te produceren, des te meer echter o
de ravages van een te ver doorgevoerde uniformisatie te h
stellen, of om het hl;D.dhaven van schermbossen aociaal-ecomisc~ geme.k~elijkçr aanvaardbaar. te' maken.
De tropische houtteelt heeft· ivcinlg kunnen voortboun op· -ïncîdenteJ..e ken.n..is van , plaa~seli_jke b~volkingen • .1Je
b~uwers kunn~n echter toen wel aanij ~fingen versçhaffe.u..
ste _is misschien wel,
dat · de bevol~in~ : er in
is sommige exoten volledig
te à.cclimà.tiseren. Verder kunnen de reacti.ee
vege. .
. van
tàtie op ~,bet in5rijpen van de mens bestudeerd wor n, maar
dit ' is de taàk van positieve wetenschap, die geheel elfstandiÉf moet worden opgebouwd • .De houtteelt in qe ropen
.
is 'dus voornamelijk afhankelijk van de oecoloRisch
lanten
eorr.ra'f iè.
ij de. studi van. de ,ne.tuu:rltjke veget~tie wordt
'bodem-· opgev·a .t .als
t wo~t~lmili~u. De bodemkunde is voor.
e tropische . houtt lt: dan ook Reen zelf-s tandige ,hulpweteo.chap,
ar wor.d.
in. de' .studie van .het
oec
comp.l
van uit oecologische comple
ls - ,èchter no in _hoofd
tot algem~e~ ,erkenae
elf di
lij'
etekenis hebben. F.undi-..enteel onderzoek .in de ord~- VéUl grootte
.rin de hout-

.....

-

,__

'

-

•

~

J

'

•

•

~

'

•

•

.

'

-

1

1

,.

•

'1

,

l

~

1

j

,

-

.,_

1

\

-5ren, aie
teelt werkt stuit op d
lfde ideolo~dsc
be
overal tet' we.r eld exploitatie op korte termijn en degrada- \
tie in de hancl werken. Zoals de houtteelt vaak ten einde
raad ingeschakeld. wordt, gaat men ook in de tropische houtteelt tot nu toe alleen over tot bodemkundig onderzoek ala
de teelt dreigt te !Ilisluk:ken.
en belan 6 rijke uitzondering op deze regel is de werkwij z.e die op Java in de Djati cul tïJ.res werd ontwikkeld (2,
6, 8, 12). De intens;eve houtteelt van de djati is alleen
mogelijk door een bewuste regulatie van groeipl~atsfactoren,
De detailstudie van microklim~at en bodem speelt een belanf3rijke rol in de organisatie van verjon15ings- en verplegin~smethodes van de djati, evenals in de planologie van
het hele bedrijf.
Op Java is gebleken do.t intensivering van de houtteelt
door uniformisatie ook in de tropen duurzaam kan zijn,
maar ook dat de groeiplaatsfactoren, vooral de bodemeigenschappen de grens bepalen tot waartoe deze uniformisat~e
ond~r bepaalde sociaal-economische toestanden mogelijk j,s.
Overal elders waar men in de tropen door een relatief
intensieve houtteelt een duur;aam bedrij! ~eeft kwmen handhaven is de natuurlijke vegetatie betrekkeliJk eenzijdi~ SHmengesteld en kan natuurlijke v<!rjonging to epaat worden.
In de Dipterocarpaceeënbossen van 0o8't Azië, en de Okumftbossen van Gabon komen, voor zover fundamenteel ond.e rzo ek wordt
verricht, de ;phenologie van de soorten en de successie-studie eerder in aanmerking dan de bodemkunde.
De tropische
houtteelt in
de toek,>mst.

Voor verreweg de meeste bosgebieden in de tropen, die
zeer heterogeen zijn samengesteld, wordt een zekere mate
van bewust doorBevoerde uniformisatie de enige mogelijkheid
tot een int;nsiever gebruik geacht(,, p. 717-732; 5). In
arbor~ta en speciale bosreserves plant men daa rtoe allerlei
inheemse soorten en exoten aan, om hwi mengingsmogelijkheden,
groeivoorwaarden en groeiprestaties onder eenvoudiger te
bestuderen omstandigheden na te gaan, waarbij ook meer en
meer de relaties tussen opstand en bodem in beschouwing worden ,=i:enomen naast de sociologische verhoudincen.
ergelijke proefopstellingen kunnen ec~ter pas na ettelijke tientallen jaren beoordeeld vwrden, terwijl hun toepasbaarheid onder andere omstandi...,heden dan in de onderzoekiae;scentra onzekerder wordt, naarmate de proeven meer gecentraliseerd worden. De technologie, de ind~strialisatie en
de or~anisatie van de exploitatie kunnen in die tijd wel
eens een ve.r.regaande intensivering do or dif:'erentiatie mogelijk maken. De keuze van de houtsoorten voor de proefnemingen
moet daarom meer door planten8ociolo~ische overwe,:;ingen daD
door de huidige marktsituatie worden bepaald. De licht-
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zijn een

hele oè
va1··
·o gelÏ'jk t
in cent~aal Eu _
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!l>e - grote
n die de plnntensociolo~ie in het
belangrijkste deel vl:m d v-ochti~e tropen ontm'oet, - doèn •
ecbte1.• v~rmoéden' d.at
oàemkuhdë en· d.e kefuÎis
microen macroklimaat ' vooreerst nog· de Ateunpilaren váî:i de bosb~uwoecol01.-5ie in de vocht_i(;el t rop~n zullen blijven . :Het
ideale - gev al ·, waarin' een booriîsgewij ze exploitatie door betère organisatie mog~lijk i.s, alle houtsoort'eh ~ in het ·oeroud· Inárk.twaéirde -. hebben,oo~s\ van ,h et hoût t~t;;elijk.e rtijd verjongings-, vërplet:;i.n~s- · en' á.unningsmaatregel ia, en
dé plänölogie berust óp -· een- intieme kennis van plantensociöl<jgi~~ ~n tl'oc-iaa'l ~econo'miscbe ~, v'è'r houdi~~en, 'i{gt ~ de
trop'e n nog in het- heef verre verschiet. Voo~io1)ig is bijn
e'!'ke waarneming
bijna elke p"r-öefneming van de hou't t~elt
in
tropen van iletenscha'p pelijk belang . De bodemkunde
kan de -tropische houtteelt •een. - belangrijke steµn . bieden
bi.1 ûe LVerdere ontwa-rring _van het oecologi,s cb.e complcA•
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e van het oecologisc
factorencomplex ten
be
ft .ten oei~het telen van ho.u t
meer, en ~eer
et toev
te
n
t
i l ze
nde
ie het
v,an de plant of veget
kge$tie
_bepal~n. - uo' '1
. '.
factoren
nooit' als
lijk v~rMderlijk uit het · com'
piex z~jn af . te
cor.r~elat.ies tussen <bepaalverschijnselen i
n de levensmogelijkheden
van plantensoorten en vegetaties op. Deze correlaties vallen echter ongel.ijk nauw uit wanneer men verschillende ordes van oppervlak;t beschoUvw u.
De houtteelt h ft alleen met de grotere ordes te maken wanneer het om de aanplant va..~ exoten gaat. Het algeme
ne klimaat, in oecolo gische, niet in pbysiscbe zin, moet
dan terdege worden bestudeerd . Steeds moeten echter in
kleinere orde het microklimaat, de bodem en de biotische
factoren bestudeerd worden. De verfijning van de studie
kan eindeloos doorgevoerd worden maar zal practisch ophouen waar de inspanning voor de studie opweegt tegen het
risico van mislukkin~ bij de teelt.
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e semi-empiDe objecten van de oecologische studie zijn:
rische metho- 1 o De exper~enten van de natuur in de zin van de verande .
•
derlijkheid van de vegetatie b i j in .r uimte en tijd
veranderlij.k e factoren. Hierbij krijgt men, door herhaald waarnemen, deduceren en toetsen aan de natuur,
steeds meer inzicht in de relatieve betekenis van de
factoren, totdat men voor het doel nauwkeurig genoeg
eachte wetmàtigheden heeft gevonden, De verfijnde
studie van de natuur beeft
vooral in de. vochtige tro.
pen tot nu toe zoveel moeiliiikheden .opgeleverd dat men
tegelijkertijd met doelbewust opgezette experimenten
is begonnen .
2° . De experimenten van de houtteelt met de nat uurliJ.ke veetatie of van speciale planten in s peciale milieux~
eronder vallen in het huidige stadium van de ken.nis
nag:enoe ~ alle a ctiviteiten van de houtteelt, . meer in
het bijzonder echter de s'hudie van de a r bore • aar
men groeiplaatseisen vaststelt, hun a an sberekeningen
t en mengings-, cultuur-, dunniJ.1-,. ~- n verjongingst hodes bearoeft.
30.
oecologie van de
rin men de beproefde
reek
soorten en methodes wil to epassen .

•

-80

0

\

• n·e resultaten van de toepassing zelf omdat deze tenslotte uitmaken of de experimenten en de gegevens voldoende zi;jn danwel in deze o f gene richtin~ verbetering
•
• De mogelijke verbetering van methodes ter beoordeling
van het oecolo~ische complex .

en dergelijke methode waarbij alle stadia vün intuïtie~
deductie telkens weer 'Worden geto etst aan quantitatieve
alyse van de proef'opstellingeo in de natuur, in de proefstations en in àe practijk noemt men een semi-empirische
methode (3, p. 792-804) .
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voor de troQiSche houtteelt.
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Het bodemkundi
De bo
onder.z oek als
zich door b
onderdeel van
het oecologisch zijn
ter
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k1emen. De
dent.
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i's dat
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aruit
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cologi·a

wordt
or
_ezien 'van het icrokliinaat :n het
Vooral d
rhtiiehoudin van éle bodem han
runen- niet
térbewe~ing in de .:tuosf'eer.

e

it .los
limaat..
,

.

ten nauwste

De studie van dé bodem in het ·.g eheel van de oecol·oische studie wordt relatief b~langrijker -naarmate:
1. ile bodem êxtrerne·r is, ·dat wil · zeg~~n· voor.· minder . houtsoorten- geschikt ·~blijkt;
2. d.e ~bodem labieler is', dus sneller _verandert door het
ingrijpen van de mens in het oecologische compJ.ex; • de · bodem· gt·oter verschillèn in geschiktheid voor houtteelt vertoont per oppervlakte-eenheid;
4. en naarmate de int"ensivè.rinp.; .vàn de houtteelt . on deze
bodem ~vcrdèr · in '" de :richting va.n uniformisatie ie voorten ,·<l en dus meer bewuste remlatie moet \\"Orden
.

-

- - ,. ~t ~

-

Het bodemkundig
onder .... oek .

Bij de huidige 'staild van de kennîo is in de . tropisc
houtteelt elk wetenschappelijk ge leidLbedr'i.1f als , een
_ roefvelli ~ te beschouwen en is een · onderzoek naar de wenselijkheid v-ari. ~en nauwkeurig bódemkundfg op.derzoek _s teeds
op zij'n plaats", ook als: geen cul tui1.rmoeilijkheden worden
ondervonden.
:;de.ei moet oveel mo r~eEen voàrlopig ónderzoe van d
lijk uit,:;aan van de- bodem on r dé on 3toora.e ve etatie.
.De ·dynamiek van
eer bel ngrij.n.-.
is in de trop
i.1zi12:inV
De bod~m .~an :v eren.deren i de ti j te
oe.linp.;, uitspoelint5,
humu
~n ,in de. veg_e t
...
inf.il tratie, a~·
re verwêrin~. In ae
e z
de bodem onder
invloed v
r~uimt_
'
verticale zin • . In horizont al
in vertekra cht -voor
nnaert
oca.ermateriaal en onder
bod
or wissel
invloed va..'1. de horizontal~ component rvan de zw.'.lartekracht.
d.e natuurlijk"! vei;e'ta"t 1e, ae
vl~cl;tige studie v
'
'
enige "'.i .·01.~ele~ d\vars op de
~secundariseerde ve~ct1:1ti
e ervar~n bosbouwkundige a1 duide~elli~gsr}çhtingen
r '
lijk ,maken in. hoev
een nader bodemkundig onderzoek o
zijn
aats i-a. uo
euriet!r opnamen, die voor de
"'
~.u:men
in het
4qutt~el~- v~qral opt r~einwerk neerkomen,
al~emeen beter door de of!colo gisch r?-: eschoolde bosbouwer
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-10d~or een landbouwkundi g g eori(jnuitgevoerd worden,
teerde ·bodemkundige. In de troy~n is het verschil in instolling echt~r veel leiner dan in de eematigue zóne.
ls eenheid is e bydrologio che landac'h a ps9eenhe id de
beste. Samenwerking met eventuele bodemkundige. mventarisuties in groter verband is daarom niet a lleen g ewenst
maar vaak noodzakelijk (l; 3, p. 109-120; 11; 15;).
voor
In intensief ~euni~ormiseerde beheerseenheden
experimentele doeleinden moet steeds een bodemkundig onderzoek plaats hebben, zodat een overzicht van de belang- ,
rijke bodemvariaties en hun igenschappen ten opzichte van
de vegetatie n de cu.u;uur·m· tregelen voor de groeiplaats,
n de bedrijfsr
ling kunnen worden gebruikt.
beschrijv1n
en steeds verdergaé3.llde intensivering van het houtteelt"bedrijf is alleen mogelijk door ~en verder uitgewerkt~ bosbouwplanologie, die onder andere berusten moet op ee
nauwkeuriger inventarisatie van. ie biologische mogelijkheden, dus op een fijnere -0onitering van het oecolo~iache
complex: de groeiplaats.
Voor elke mate van intensiteit moet echter steeds een
beoordelingsmethode ontstaan die in een classif icatie kan
worden om~ezet.

1:

De beoordeling
van de bode~

Dit moet ook weer lange de semi-empiriache weg gebeuren, d.w.z. practijkwaarr1emingen, deducti e s, practijkw~arnemingen, inducties, wisselen elkaar zo lang a.f tot een
reeks 1'acto ren in een bepaalde volgorde van belangrijkheid
kan worden afgescheiden die bruikbaar blijkt te zijn. In
principe ie. een dergelijk factorensyste~m Yolledig bepaald
door:
1. de concrete bodem
2. de orde van gr·:>otte van de land.sct..J._pseenheid
,. het doel van het onderzoek.

Fundûinentel
kennis van de
bodemkunde en
physiologie.

De ond~rlinge afhankelijkheid van de f actoren, d!.e het
inzicht in het oecologische complex bemoeilijkt, brengt gelukkig tegelijkertijd mede dat slechts een uiterst beperkt
aantal factorencombinaties in de natuur voorkomen. lowel
de concrete bodem, àe verhouding tussen bodem en
de verhouding tussen J.andschap en bodem vertoont be
wetmatigheden die door de bodemkunde en physiolo gie bestudeerd worden. Vooral in de tropen zal de bosbo uwkundige
ecnter vaak een bel ang.rijk deel van zulke f undamentele kennis zelf: mo eten vinden en dus min of meer Gespecialiseerd
moeten zijn op bodemkundig gebied. ien totalitaire opvat~
ting -ll'an het veldonderzoek is in zulk_ een geval va ak nodi.,..
Hoe ..:eer ~egevens van bodem en :planten in het terrein be-

-ll·chreven wordéh, hoe grot·e r~ de -niogelijkheden ·~zijn om bepaalde deducties •te toetsen -l:ian ·h et 1:eitenmate-riaal.
,et de ervarLTJ.g~ dus met de -tóene.me -· -van het '9.,àarnemin•
en arsènaa.l, zal het gemakke:lijkêr' ;,,orclen 1à.e-:'.'b elángrijke
bodeme'igenschàppen
de houtteelt ai te scheiden van -de
ngrijke. De verwerking van de waarnemingen ,k an
bij zeer ~rvtfa·en bodemkundigen Zélfs i:atitÏtief ges'chieden
zonde'!:' voor~ga&.nde va.stleg~ing en rangschikking· ·van· cie
·f eiten -in quallta.tieve ·en quanti tatiéve terniinologi-•e ·. Met
1
het oog op ~ogélijke bredere doe1st-ell'iugeri bfijkt eeri gedocumenteerde
.
. totali•tairc ~bodenîst'u'è fie eteedff· ·een -bel.an
rijke ~-voorraad mate.r iaal, die · ook andere ciassificatiedän de beoogde. mogeli.ik ken maken en v'oorttf~ · 1.n het: huidisuadium van
I.flentele
• 'V
bodemkunde ln, de tropen v
blijken te zijn.
conomisc;h e
Dè int'€ne'it'eit ·van. h
hier: betructuur waàrvoo'r het o
lend voor de uitg~breidhei
ij 10.e
verctic;'hting VEin het
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aànmer
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noter
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an: h-et •m
ezi
atent~le bodemonderzoek is
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_rçiel.ing :v.an de bodem. •D
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(10, 15). De compensati
ctor,en .v eroorzaakt·" ·dat ,d,.e
r voren ,
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De relatievf', dynamiek van de bociem · is het belangrijkvan de bodem.ste object voor de bodemkunde in dienst van de plantenDe dynamiek

Studie vun
het -oodem-

pro.fiel.

teelt. Voor de houtteelt is echter ook het verband met
heb aoor de mens niet gestoorde oecologische complex van
belan~ omdat de houtte elt var.ik. in bvdembeschermdhde bossen
oet ~er.Keu .
verh in,1,<: van de b·..:>Jt:II! tot de biosfeer (planten,t i-riemende
ortt:ls,
croÖrganismen
n, maatregelen
van de mens etc.), de atmosfeer
in de bodem) , d.e
n de i1thosfe,er
ûrosfeer (water en op~elost
( verwt,rend
te.) kan het beat
ar-d;corst, zouten, colloi
bestudeerd worden \1~annee:c deze verhouding zo min mogelijk
door de waarnemingen wordt verstoord. Voorlopig is profielstudie nog de beate benadering. De verhoudinge:i kunnen aan
het enkelé profiel ~itgedrukt worden in termen van phyaiche, chemische en mechanische eigenschappen, die volgens
de bodemkunde voldoende gecorreleerd zijn met bepaalde veren aie voor de plantenteelt belangrijk zijn. De
houtteelt stelt vooral be~ang in (2, 8, 12):
1. de beg~oeiing
• het: verloop van de bewortelin
3. de humusinf'il·t;ratie
4. de structuur en de textuur
5. de vochtigheid in ve:rband met het weer
6. de aa
zi~heid van grondw~ter
7. de a
van ijzerconcreties
8. a.e
in de verticaal
van deze ei~enscnapp
lgemeen geldt dat een profiel met over grote diepte
lijkmatig verdeeld.e eif;enscho.ppen B;unstig is. Ongunstïig
zijn ondiepe profielen met scherp v erschillende horizonten,
te zware en te lichte structuur, een sterk wisselende J:Crond ....
ter3tand, een dichtgeslagen bodemoppervlak etc.
Generalisaties op dit terrein z:i.;jn uiterst gevaarl ijk
n dus zal de concrete beoordeling van bodemeigenschapoen
in het algemene kader van deze scriptie verder à chterwege
moeten blijven. Zoveel mogelijk zal alleen de methodiek behandeld worden.
e bekende p~ysische en chemische eigenschappen v
bodemprofiel kunnen grot endeels ter plaatse qualitatief en
quan1;ltatief beschr~ven worden, zoals deze zich rechtstre~
uan de zintuigen voordoet. Eventueel kunnen verder in het
terrein eenvoud,i g e experimenten met grondmonater.s uitgevoerd worden, z/oals het fijnwrijven van verv1eri11gsklei tus,
.
sen de vinge r s ter herkenning van de verwerende mineralen,
t. laten vaiien van kluit en aarde om een inzicht te krijgen in de macrostructuur, het beklopp en en af'krabben van de
profielv,anden, 1 het Jaten uitdrogen van kluiten in de zon.
percolatiewáarrnemin,gen met behulp van eenvoudige cylinders enz. :enz.
J

1

J

•

1

-1--:;-

emische bepalingen door druppel reacties met HCl
en ti~U1 op carbonat~n, -mangaan en organisch~ stof, zuur-raadbepa.lin~en enz. kunnen ~under. veel moeite waardevolle
ep.:evens ver
n.
Voor ve:r"Belijkend bodemonder~oek zijn ·vaak de veldwaarnemirigen voldoende (10, p. 26). Fundamentel er onderoek behoeft 'echter analyse van grondmonst~.ra in een laboratorium. · Dit brengt in de tropen grote . mo eilijkheden mee
omdat het bewarëu dn vervoeren van monE?ters bezwaarli.ik
e sn·ell chemische en biolo~ische processen aie
is dûó
liet ·monster nel
randeren, verder ornaat het terrein va
oeilijk ia n bov:endi
omdat de l~borator
v o or 1:i:rondond
zijn. Voor fu ndamenteel one tro
la.z
J

derzoek · 1ou eèn· vclàlaboratorium de oplossing .kunnen ziJn

( 9' p. 1'5; 3, p. 109-,'.120).
1

De belangrijkste bepaling"n <'ii~ in het · lüboratorium
.
,kunnen word.en. gedaan zijn (1, 10):
textuur

stru~tuurcoëfficient
tercapaciteit
heid
kleimineralen
'
.
dsorrJtiecomplex
vrije 'Sï,-" Fe en Al verbi
reserve '.aan ' mihèrulen ·

•

in/:!:en

enz. enz.
alles o·ok Weer gedi:ff erentieerd na:"ar ~orizonten. Het is
Vàn belailg da't · de meetbare gegevens betrokken worden op het
volume van de wo'rtelzone zodat de abeolute hoeveelheid bcs chikba~e ~tofien kan worden uitgerekend (1, 15).
tudie van dE:
De á.ynaini"ek v&.n de- bodem is aan het enkele profiel
dynami~k V l:il\
ed~el t~lfjk t 'e - be's tuderen. ~ Het openleggen van het profiel
de bod~m.
1
veroorzaakt
verandering, die de st uuie w~ard· is . De g e vole;en van bl~ots~eili~g aan de zon en de lucht\ k~en br-.r
langrijke ·aan~ij zin.gen geven voor de bo·dembei.vêrking, het
openen · van ,1plantgaten en de gevolgen van eventuele
at'.s poe.
lin~ . ve·r a:er kunnen lucht- en we.terbewe5ingen in het profiel
sporen ris/1.äten die ~eer sprekend en betrouwbaar zijn. Voora~
wanneer )'ie profüilkuil geopend wordt iû net beg in van het
droge , se.izocn, is het onderschei.d ·tussen ho ri zo:,.-iten met
ver5chil1ende ' wat:ercapaciteit duide•l ijk -te herkennen ( ..1,
.P • !;1A-l-64-5).
r veel veranderingen in de 'bodem. mogeli.ik
r Ziun ech:t
•-.
·,
rva n de t nd~ ies niet zo ·uaut11 aan opvallende eigensf~happen van het ·rofi e l zijn 6 ecorreleerd en die .toc'h voor
hiet wortel- e k ernmilieu van de pla•.1ten van het grootste
b\elang zijn .
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In de

derinR:en ten _.;;r,evol
V
u.rJ.nen
oces n zel:rs zeer
C
C
1e en biolo
'
te van
sne l laat
e micro:tlor
de tropische bodems re3.gervn ui"te.r st -gevoelig op het micro
klimaat (3, p. 451-481). De vJrming van voor de _wortel
oeilijk doordringbare horizonten _kan in aommi _5 e bodems
binnen en'icele jaren optreden tenbevolge van bepaalde cultuurmaatregelen (3, p. 1057-1092) .
edn:is van de aanleg voor zulke veranderingen in de
rd van zulke wijzigingen, de mate van
tijd en van <1e
reversibilitei
te. is voor de plantenteelt van het
rootste bel
ftlaar oo de verande1·in~en c1i e minder snel plaatsvinden zoal
va.~ mineralen, de uitspoelin~ en
inspoeliilg vru1 horizonten, \-Vijzigin~eu 1n textuur en atruc
tuur, in de bezettinr: van. ·11et adsorptiecomp'lex, in zuurraad, onder invloed van. verwerings- en humusproducten en
we, ;ine5, ' de vcrochu::.:\Tinger1 v~ het bodem.materiaal in
het topogrö.f'ioGhe land.scha,p ten bevolge van oppervlakte
water• e.r os ie, solifluxtie, en antler transport onder in'
vloed van de zwaarte~racht, ~nz. enz~, kortom alle bodemvormende proceasen die in de tijdsorde van het hout teeltundig:e duurzaaraheidobe;~rip waarneembaar zijn, :GiJn .s ympvan oècologische
struc'tuurver.~nderinrz; on dus voor de
,
epuete oecologie. van
·belang . ,::-.
·De waterbeweging en andere bel:::..ngrij.k:e aspecten van d
dynamiek
·van de bodem
kunnen
mo~ilijk aa~ het enkele pro.
fiel bestudeerd worden:~ · De beweging van het water in de
tijd laat uel zijn sporen na in het profiel, maar pluntenguanti tatieve bepalingen zijn
hierdoor no
__
_
·,
e experimenten - aan gronamo:isters kunnen ook slechts
t
r
.
.
.
qualitatieve eegevens verschaffen. t,_7simeteropseellingen
die het hele wortelmilieu vo.n ë.e houtige planten . bevatten
ijn technisch' niet voor to!.gepaste bodemkunde uit te voe'
.
'
ren·. 0,11 de Zl,.;.iver wet;enschuppelijké e~perin:.enten over te
op· de practijk ·ontbreekt · ~eera.1. het ffundament.
'
.
De nractieche bodemkunde moet da'.ll'om ter bestuderin
ve.n- de ~_ynamiek vun de l.>oûem, de bodem en de vegetat .i e als
•
~c.A..u. .... a lde , opnR'.nen v an het profiel :in
roefvelden ikan o'b •d.e duur belangrijke gegevens -verstrex-·bepaolde momenten en
onder öe_pa
eer tendenzen
, waaruit d
in df; tijd ic,
rd
leid o
op
ij
g~vens- verder -toe te kunnen passen i
van dé ~~Jzigingen van het boelijk. ·n 1t ·b·eatuàeert ·de dempro:fiel ·i n de ruj.mt
de bodemkarterinp:. Aan de hall c( vavz
demkunde door middel v
· tomie van de divP-rsP. nrofielen kan
mor:fologie en
~
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afzetting ten gevolge van het relief. De wwaartekracht en
het water blijven meestal werkzaam, ook al kan de vegetMtie deze verschuivingen remmen. De autochtone bodems zijn
daardoor veel ·zeldzamer dan men oorspronkelijk meende.
lleen de bodems boven aan een helling kunnen al
·a utochtoon beschouwd worden en vertonen een directe corre- ·
latie met het klimaat en het moèdermateriaal. Langs hellin••
gen, ook wanneer ze zeer zwak aflopen, vindt een gere~elde
aanvper· van materiaal plaats van hoger gelegen terrein en
'
wel zo dat het zwaarste en fijnste materiaal het verst
naur beneden wordt getransporteerd. Een zekere wetmatiKhei'd in de differentiatie langs zulke hellingen kan door
_bodemkartering en vergelijking van de vegetatie worden aanetoond. Bij elke autochtone bodem hoort dus een hele ketet
topoGrafischi gedifferentieerde bodemtypen: dê - catena.
De catenaconcept~e maakt het mogelijk zulk een wetmatig gedifferentieerde keten van eluviale, colluviale eb.
illuviale bodems als een hogere eenheid van . bodembeschrijving op te vatten, wat vooral in de grote onontsloten gebieden van de tropen van root belang is voor de beoordeling van de bodem in een root verband (15).
Maar ook voor meer gedetailleerde bestudering· van de
bodem in verband met de vegetatie is zulk een wetmatige
opeenvol ging van bodemeigenschappen
van belang. Een plano,
logische rationäliaering· van het bodemgebruik eist een p:edetail1eerde studie van het oecologische complex. De waarneminp:spunten kunnen met de cätenaconceptie raioneler gekozen worden (1, p; 36, 41; 11). Deze co"nceptie is dus in het
terrein een soortgelijk hulpmiddel als het gebruik v
luchtfoto's en kan daarmee gecombineerd worden.
.

1

1

Enkele onderZonder toe_passing van fundamentele kennis is natuur~:1:a!:~nte~ lijk ook de bodemkarter~ng ni~t bruikbaar. Vooral ter
le bodemkunde. verklaring van de genetische processen moet de bodemkunde een beroep doen op zuiver physisch-chemische onderzoekingsmethodes. De bodemvormende factoren: klimaat, moederesteente I terreinconfiguratie·, en waterbeweging, werk
vooral in de snelver.verende tropische bodems primair ch~misch, physisch en mechanisch op elkaar, terwijl de invloed van flora, , fauna en mens een secundaire
ergiewisselin~ veroorzaakt.
De isoëlectrische precipitatie theorie v
.ttson
bliJkt ~ls werkhypothese voor de bestudering van de primr:1_1re verweringsproducten te voldoen (14 1 I, p. 89, 2~6).
De mogelijkheid om de verweringsprocessen in vitro n
te bootsen leidde tot betrouwbare analyse methoden en snel
J•
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voortschrijdende kennis omtrent het voorkomen en de aard
van de physiolo n:isch zeer actieve ' colloïdale fractie in de
bodem.
Voor de plantentee lt is belangrijk dat in de meeste ~
tropengroaden de anorganische colloïdale fractie uit kaolien bestaat en daardoor een uiterst kleine adsorptiecap ... citeit heeft, zodat het hûmuscomplex de draagst er is van
bijna de gehele voedingsmineralehvoorraad. Deze armoede
nsti~e· physische ei Benschappen
gaat echter gepaard aan
wanneer naast de kaolien en de alluminiumhudroxyd, ijzerbydro:xyde in belangrijke mate in de kolloidale fractie voo
komt. De vorming van pseudo zand en andere vormen van zulke stabiele structuur 1s blijkbaar te danken aari de we~kilig van dit ijzerhydro'Xyde. De watercapaciteit van deze
bodems is in het algemeen weer ongunstiger, het geen ook
samenhangt met de geringe adsorptiecapaciteit van kaolien.
In jongere bodems en in bödems waarin de kleimineralen een
hoger Silicium.gehalte en hogere adsorptiecapa~iteit hebben
zoalà op de mergelgronden van Java, liggen de verhoudingen
juist andersom.
De physisch-chemische ve·r weringstheorieën tonen aan
dat podzoliaatie algemeen in de vochtige trop en kan voorkomen. De uitwerking ervan ia sneller dan in de gematigde
zone. De houtteelt mo et op bepaalde bodems dus terdege rekening houden met bodembederf door podzolisatie (3, p. 641655; 14, I, 278).
Het voorkomen van allerlei ijzerhoudende en Siliciµmhoµdende banken in de bodem in de tropen kan waa rschijnlijk
ook wel met de~e theorieën ver~laard worden, maa r alles
_ijst erop da~ deze banken. op velerlei w;i.jz e ontstaan kunnen.
Tientallen theorieën zijn in dit verb&.nd geopp erd. De
verharde ijzerhoudende concreties die op vele pla atsen vlak
onder het bodemoppervlak voorkomen of zelfs aan de dag
treden, en daa rom _zo hinderlijk voor de plantenvJO r tels zjjn,
s~hijnen in het algemeen eerder door afspoeling van bovenliggende grond aan de oppervlakte te geraken dan door een
opstij gende waterbeweging ten gevolge van vermeerderde evttporatie (14, II, -p. 175-17?).
~et opstijgen van water ten gevolge van evaporatie
komt veel minder voor d an gewoonlijk aangenomen wordt.
eestal droogt de bod~m steeds dieper in zonder dat de Cttpillaire opstijging belangrijk is (14 1 I, p. 64-66). Wel
kunnen v eranderingen in het reliëf, zelfs :fijne differentities in h et microreliëf, het water in een opwaartse bewein~ stuwen volgens de wet van de communicerende vaten.

De bo demvorm.inf.5 is door de bodemkundigen altijd dir ect met de waterbeweging in_verband .g ebracht. De , qt1~litttt ieve en _qual.ltitatiev e _stµdie v an _wat erbeweg~ngen -staat
ook in het centrum van .de bodemk!,llldi ge belangstelling. !Je
8.Il!l~me · var_>. zogen~~d~ , w~tmatigheden _in de wa.terpeweg1n_
in de -bodem berust tot· nu_toe echter voornamelijk op afleidingei;i 9pidat
re~}:19.g.es
invJ,.~ed o
egi~g ~elf
'
i.in ~
- - i~t
nu· to
enz . - ku
orden
hapQe+ij
,t UlJ.!'
- ·-·
--ee;- Qij -- -t_ot
n d
v,rtuiging dat de aangenomen we
mat i
tot ·ee~ b~vred.,ig~gd.~ v~rk
onjl.li~t ~:Lj
_de g~netische n plantenphysiologische proc
e .oodem.
Belangrijk fundamenteel onderzoek moet _d us nog verricht worden, terwijl de bodemkunde toch al door de practijk gebruikt wordt. Of de bodemkunde daardoor op de duur
'minder bruikbaar zal worden dan de plantensociologie, die
inder analytisch werkt, is nu niet te voorspellen.
Het lijkt me belangrijk dat de houtteelt nooit eenzi
dige methodes ter beoordeling van het oecolo gis che complex
al aanwenden en dat de bodemkunde steeds in verband met
de vegetatie, hetzij spontaan of gecultiveerd, zal worden
ebruikt.
0
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Classificatie.

De toepassing va n de bod emkunde vereist behalve een

beoordelingsraethode ook een terminologie ' en een classificatie. Deze hebben in principe meer mnemotechnische 4Wl
essentiële bodemkundi ge
arde .
Voor de bodemkunde evenals voor ·de andere wetenschappen die zeer complexe structu.ren t ot subject hebben 1s
classificatie een grote moeilijkheid . De bodem ·is niet
concreet af te scheiden uit de interrelaties van oecologische verschijnselen. Elke zogenaamde afscheiding blijft
een benadering en is afhankelijk van het scheidingsmiddel.
De graad van benadering die men bereiken wil hangt weer
~ van de afwijkingen die men no~ wil t oestaan in verband
met de mnemotechnische bruikbaarheid van de cla ssificatie .
Deze bruikbaarheid zou dus zo algemeen mogelijk moeten
zijn waar de bodemkunde zich op het al gemene g rond~èbruik
richt.
De momenclatuur van d
leinste eenheden van de cl a sificatie moet echter mnemotechnis che waarde hebben voor
de speciale grondgebruiker wat weer algemeenheid uitsluit.
Het probleem van de bodemclassifrcatie is dus moeilijk op
te lossen.

-19-verschillende bodemkundigen hebben al systemen ontorpen, maar algemeen aanvaard. is er nog geen. Dat dit de
studie van de bodemkundige lectuur aanzienlijk bemoeilijkt
behoeft geen betoog. Alleen de opvatting over de term lnteriet in de verschillende classificaties is al het voorerp geweest van ontelbare misverstanden.
Voorlopig zullen de êlassificatiea vanuit de kleinere
eenheden, profiel of catena, opgebouwd moeten worden en
dus steeds een regionaal karakter dragen. Voor de houtteelt is dit geen bezwaar omdat de ze steeds . regionaal beoefend wordt en regionale ervaringen,nooit mechanisch of
op alleen bodemkundig onderzoek 6 ebaseerd, in andere gebieden toepast. De houtteelt zal dus steeds meer op de
bodemeitienschapp~ in het raam van het oecolo ~ische complex, dan op de nomenclatuur letten •

•
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HOOFDSTUK IV
Besluit.
De intensivering van de tropische houtteelt hangt ten
nauwste samen met · de ~ociaal-economisch.e ontwikkeling van
de tropische landen en volken. In het algemeen is de tendens waar te nemen om ·deze sociaal-economische ontwikkelin15 voort te .s tuwen door een totalitaire planologie. Ook
op het gebied van. grondgebruik poogt men tot een veelzijdige samenwerking te komen. De intensivering van de houtteelt zowel voor de inlandse markt als voor de wereldhandel, wordt meer en meer in verband met de landbouw en de
industrie gebracht.
De studie van de oecologie is gebonden aan deze sociaal-economische ontwikkeling, en wordt dus ook meer en
meer gecoördineerd. In dit verband wordt een systematische
terreinstudie, waarbij zowel bodemkunde, oecologische klimatologie, plantensociologie en sociale-economie enz.
samenwerken, nagestreefd. Een oecologiache inventarisatie,
zo veelzijdig mogelijk en zowel op landelijke als op regionale schaal, als op bedrijfsschaal is het ideale studiemateriaal voor de semi-empirische methode.
Voor de houtteelt, meer dan andere wijzen van grondebruik, op duurzaamheid ingesteld, en met betrekkelijk
grote oppervlaktes werkend, is de systematische terreinstudie onder alle omstandigheden de effectiefste onderzoekingsmethode. Pedo-botanische kartering is als het belangrijkste hulpmiddel voor de intensivering van de houtteelt
en de rationalisering van het bosbedrijf in de tropen te
beschouwen.
Deze methode kan toegepast en aangepaat·worden in
elke mate van intensiteit en op elke. ruimtelijke schaal,
en is dus in de letterlijkste zin van het woord algemeen,
en krijgt daardoor in zijn ideale vorm de bet~kenis van een
ideologie.
Hierin ligt ook de zwakte van deze methode, omdat deze
algemeenheid alleen gedragen kQ..D. worden door een spiritu~le drang naar samenwerking bij alle betrokkenen, d.w.z. bjj
alle individuen, groepsbelangen, wetenschappen enz.
Een voorwaarde voor de toepassing van semi-empirische
methodes op enigszins grote schaal is dan ook politieke
stabiliteit. Of aan deze voorwaarde in de tropen in de nabije toekomst 'kan worden voldaan is aan ger'echte twijfel
onderhevig, gezien het feit dat juist de vrees voor politieke spanningen in veel tropische landen de totalitaire
planologie in leven k~n roepen.

-21an de andere kant kan het wetenschappelijk onder-

zoek van de sociaal-economische moGelijkheden van de tropische landen, de sociaal-economische moeilijkheden, en
de politieke spanningen verlichten. De wetenschap moet
daarom vooral onder ti j delijk ongunstige politieke omstandiJieden do or....werken in het vertrouwen dat zij deze politieke strubbelingen zal overleyen.
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HOOFDSTUK V
Resumé en conclusies.
· Intensivering van het grondgebruik is mogelijk door:
1. Uniformisatie van de natuurlijke vegetatie met als
uiterste de monoculture,
2. Differentiatie van de associaties van de mens in de
richting van de natuurlijke vegetatie, gepaard met een
lzijdige ontwikkeling van de technologie.
eerste methode past :.vooral de voedselverbouw en
is de grondslag van de sociaal-economische ontwikkelin~.
De tweede is alleen mogelijk voor minder primaire producti
~oals van hout, chemische producten e_tc. en zal alleen in
een verder ontwikkelde maatschappij toegepast kunnen worden wanneer uniformisatie niet duurzaam mogelijk is.
Oecologische studie ia voor beide richtingen ~odi 0 ,
_maar bij uniformisatie valt relatief meer nadruk op de bodemkunde.
De intensivering van de tropische houtteelt was tot
nu toe alleen mogelijk door uniformisatie maar zal in de
toekomst meer naar differentiatie overhellen naarmate de
duurzaamheid moeilijker te handhaven is en de technologie
èn industrie meer houtsoorten in hun sfeer betrekken. Een
intensivering door volledige differentiatie is echter niet
te verwachten gezien de ontzaglijke veelsoorti~heid van de
belangrijkste tropische boscomplexen .
Bodemkundig onderzoek ten behoeve van de houtteelt 1
in de tropen tot nu toe weinig uitgevoerd, omdat de houtteelt zelden intensief werd bedreven. In d toekomst zal d,
bodemkunde in de houtteeltbedrijven echter onmisbaar zijn
voor verdere intensivering, vooral onrlat deze voorlopig no
veel in de richting van unif ormisatie moet worden gezocht.
Het oecologische complex en dus ook de bodem,1s voor
de houtteelt met succes volgens de semi-empirische methode
te bestuderen. Volgens deze methode worden de veranderlijkheid in ruimte en in tijd van het natuurlijke oecologische
complex en verder al het ingrijpen v~~ de mens in dat complex en in de anth.ropogene complexen, als wetenschappe lijke experimenten opgevat en in diverse ordes van grootte en
nauw~eurigheid bestudeerd. Een systematische terreinstudie,
in de zin van een veelzijdige inventariserende kartering,
is voor deze studie nodig .
In dit kader omvat het bodemkundig onderzoek tèn behoeve van de houtteelt een voorlopi ge .verkenning, een overichtskartering en eventueel meer gedetailleerde karterinen of zelfs fundamentele onderzoekingen naar de verhoudingen tussen bodem en houtige vegetatie. De dichtheid vari
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