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Inhoud

• Bodem
• Bodemcollecties en bodemsystematiek en -onderzoek
• Onderwijs en bodem in het wereldbodemmuseum
• Exposities







Bodemvorming, factor tijd

0  ± 1000 jaren









Wat is een museum?

Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en 
immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen 
(International Council of Museums, 2007)
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Hoe leren we onze kinderen kijken naar kunst?



Hoe leren we onze kinderen kijken naar kunst bodem?



Waarom verzamelen?

Source: Chip Clark
Smithsonian Institute



Why collect?

Source: Chip Clark
Smithsonian Institute



Why collect?

Source: Chip Clark
Smithsonian Institute





Waarom verzamelen?

Start verzameling ISRIC 
wereldbodemreferentiecollectie:

1966 

Collecties kunnen alleen bestaan 
bij lange termijn toewijding en 
financiering

Image:  
© Luca Locatelli for National Geographic





Het nut van bodemcollecties

• Iedere bodemmonoliet en bijbehorende monsters met goede gegevens levert een fysieke momentopname 
van een bodem op een bepaald punt in tijd en ruimte

• Een unieke bron voor onderwijs en voorlichting

• Documenteren van de omgeving door middel van fysieke monsters, beschrijving en analyse 

• Een basis en referentie voor onderzoek



Hoe maken we bodemmonolieten?



Beschrijven en bemonsteren van een stijlrand



Maar meestal in een bodemkuil. 
Eerst beschrijven en horizonten bemonsteren



Daarna graven we een kolom uit (25 cm breed diepte van het profiel, 
doorgaans 125-150 cm) en duwen we een houten kist over de kolom



We graven de kolom van achteren los. 
Met wikkels zorgen we dat de kolom in 1 stuk blijft







Eenmaal boven de kuil, snijden we de wikkels los en het 
overtollig materiaal weg dat boven de kist uitsteekt





De kist met de ongestoorde
bodemkolom wordt gesloten
en gaat op transport naar de 
werkplaats van ISRIC in 
Wageningen





Proces van luchtdrogen en 
lijm aanbrengen op 1 kant
van de kolom



Aanbrengen en verlijmen van een doek op het 
uitgeharde deel van de kolom. Wanneer dat
gedroogd is wordt een plank aan de kant met het 
doek met lijm vastgemaakt. Dat wordt de drager
voor de bodemplak; de monoliet.



De kolom wordt
omgedraaid en nu wordt
een deel van het material 
verwijderd om de 
bodemstructuur zichtbaar
te maken. Bij het 
verwijderen van kluiten
breekt het materiaal op 
de randen van de 
aggregaten en wordt de 
natuurlijke structuur
zichtbaar. Dan wordt er
nog lijm op verneveld.



De plank wordt geschilder en 
krijgt een RDF chip en een uniek
nummer voor collectiebeheer



De bodemmonoliet is klaar en gaat naar de opslag van monolieten van het museum



The World Soil Reference Collection

Bodemmonster registratie, opslag en analyse





Country Number of profiles (status 
1995)

Brazil 28

China 161

Colombia 64

Costa Rica 23

Cuba 23

Ecuador 20

Ethiopia 48

Ghana 27

India (TNAU) 15

India (KAU) 16

India (UAS) 15

Kenya 45

Indonesia 20

Mali 8

Mexico -

Nicaragua 10

Nigeria 26

Pakistan 8

Peru (IRENA) 22

Peru (UNAP) 15

Philippines 11

Taiwan 44

Venezuela (Zulia) 14

Venezuela (Mar) 16

Zimbabwe 16

Partner countries that from the NASREC project 
(National Soil Reference Collections and 
Databases) that maintain a reference collection 
and exposition

World Soil Reference Collection 
built on international cooperation



Source: Anne C. Richer-de-Forges et al., Chapter Five - A review of the world's soil 
museums and exhibitions, Ed (s): Donald L. Sparks, Advances in Agronomy,
Academic Press, Volume 166, 2021, Pages 277-304,

38 soil museums 
34 permanent soil exhibitions
32 collections about soils that are accessible by appointment. 





Onderwijs



World Soil Museum 



World Soil Museum 



World Soil Museum 



World Soil Museum 



World Soil Museum 



Bezoekers Wereldbodemmuseum

• Wetenschappers en bezoekers 

• Studenten Wageningen UR 

• Studenten van andere Nederlandse universiteiten en centra voor hoger onderwijs, en 

buitenlandse studenten (België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland) in het kader van excursies. 

• Studenten van mbo-opleidingen van aanverwante opleidingen, zoals toegepaste biologie 

• Leraren van middelbare scholen, in de eerste plaats leraren aardrijkskunde 

• Lagere school leerlingen

• Mensen met een speciale interesse in bodems, zoals bodemwetenschappelijke verenigingen en 

aanverwante (dienst) verenigingen, zoals Rotary en Probus. 

• Ander algemeen publiek 



Wat wordt onderwezen/verteld

• Diversiteit van bodems op mondiaal niveau 

• Bodemsoorten en hun eigenschappen 

• Bodemvorming

• Bodemclassificatie 

• Beheer en gebruik van bodem

• Relatie bodem met grotere maatschappelijke thema's 





















Storytelling 
Een manier om te 

verbinden met 
andere mensen en 
ze te helpen zien

wat jij ziet

Source: Michael Margolis, Get Storied

Freeimages.com

Droge feiten verbinden 
door een dramatische lijn 
waardoor ze beter 
doordringen bij de 
ontvanger en langer 
onthouden worden

Vertellen van bodemverhalen als didactisch middel



Organische bodem

Veenwinning

Waterbeheer en veiligheid

Verdroging

Vervuiling

Bodem als archief

Stadsafval

Invloed mens op bodem

Inklinking

Etc.

Het museum heeft een groep van toegewijde gidsen die de groepen begeleiden



Ook beleidsmakers nemen we mee in het verhaal van de bodem en het belang (voor beleid) daarvan

Karmenu Vella, voormalige commisaris voor mileu, maritieme zaken en visserij



Ambassadeur van USA (2014-2016) in Nederland, Timothy M. Broas



Ambassadeur van Australie in Nederland (2014 – 2018) Brett Mason



Iedere bodem heeft een verhaal...



Laki, Iceland - 1783 
Disaster:
Icelandic society 
disrupted

10 year (global) 
climate change 

One of coldest 
winter ever in US 
1784

Famines in India 
and Egypt

Victims in UK 
(sulphur clouds)

France: severe famine 1788
Storming of the Bastille
Laki one of the sparks for the 
French revolution



Virtual Soil Museum

WSM.ISRIC.ORG



Virtual Soil Museum

WSM.ISRIC.ORG



Virtual Soil Museum



Select from the whole collection (including the storage)



Geographic collection explorer



Geographic collection explorer



Distant real-time virtual tour 
Concordia International School Hanoi



Exposities

Soils of Australia - 2016



Exposities

2014
herman de vries – Aarduitwrijvingen



Exposities



Exposities



Exposities

Photo: Jester van Schuylenburch, 2017

Masha Ru Museum of Edible Earth
2017, 2021



Exposities

Photo: Jester van Schuylenburch, 2017

Artist in residence
jan – juni 2022 
Kate Foster



Dank voor uw aandacht
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