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Woord vooraf

Binnen ALTERRA is aan het begin van de negentiger jaren de aanzet gegeven tot
een ecologische bodemtypering. Ook nu gaan de ontwikkelingen op het gebied van
de ecologische bodemtypering nog steeds verder. Hoewel in 2001 het laatste rapport
binnen ALTERRA in de driedelige serie Ecologische typering van bodems is
uitgegeven, is het laatste woord over dit onderwerp nog niet geschreven. Nu, in 2003,
komt het volgende rapport uit. Het onderwerp is dit keer niet de theorie achter de
ecologische bodemtypering, maar de praktijk van het classificeren van humusvormen
als deel van de ecologische bodemtypering. Het maken van de humusvormtypologie
is al een hele klus geweest. Het classificeren van humusprofielen was dat ook. In de
voorbereiding op dit rapport is de humusvormtypologie vereenvoudigd en verbeterd,
waardoor de classificatieprocedure een stuk duidelijker is geworden. Uiteindelijk
heeft dit geresulteerd in het schrijven van een computerprogramma voor de
classificatie van humusvormen op basis van de humusvormtypologie: het programma
Humusvormen 1. Dit programma vereenvoudigt de classificatie nog meer. Aan de hand
van in te vullen vakken op de user-interface van het programma wordt de gebruiker
door de classificatie heengeleid. Uiteindelijk blijft er per humusprofiel één
humusvorm over. De classificatie is dan voltooid.

In dit rapport worden de achtergronden van de humusvormtypologie beschreven,
alsmede de achtergronden van het programma Humusvormen 1. Ook bevat het rapport
een gebruikershandleiding en een handleiding voor de programmeur, zodat het
programma nog uit te breiden is. Als laatste worden een aantal nieuwe ideeën en
verbeteringen aangegeven die nog niet verwerkt zijn in het programma Humusvormen
1. Die aanpassingen zijn voor een volgende versie van het programma.

Bij de ontwikkeling van het programma Humusvormen 1 heb ik veel steun gehad aan
Bas van Delft (die ook op de titelpagina prijkt), Rolf Kemmers en Rein de Waal.
Zonder hen was het programma nooit geworden wat het nu is: af!
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Samenvatting

Aan het begin van de negentiger jaren zijn de eerste aanzetten gegeven om de
Nederlandse bodemtypering een meer ecologische basis te geven binnen Alterra.
Sindsdien is een raamwerk ontwikkeld voor de ecologische bodemtypering.

In de periode oktober 2002 tot maart 2003 is verder gewerkt aan de
humusvormtypologie als onderdeel van de ecologische bodemtypering. De typologie
is omgezet in een beslisboom met beslisregels en daarna is het programma
Humusvormen 1 geschreven.

De ecologische bodemtypering heeft als belangrijk uitgangspunt de ecosysteem-
theorie van Jenny (1941). In de ecologische bodemtypering wordt de bodem
opgedeeld in een onafhankelijk deel en een afhankelijk deel. Het onafhankelijke deel
bestaat uit het moedermateriaal van de bodem. Het afhankelijke deel bestaat uit het
humusprofiel. Organische stof, zuurgraad, vochtgehalte en beschikbare nutriënten
zijn belangrijke parameters van het humusprofiel. Het humusprofiel is een product
van biologische, fysische en chemische processen in en op de bodem en is de
interface tussen de vegetatie en het moedermateriaal.

Het raamwerk van de ecologische bodemtypering is verdeeld in drie niveaus. Op het
eerste niveau worden acht fysiografische eenheden onderscheiden. Op het tweede
niveau is een opdeling gemaakt naar een fysiotopentypologie die een uitsplitsing is
van het eerste niveau. Het derde niveau is de humusvormtypologie, bestaande uit
verschillende humusvormen.

Voor de humusvormtypologie wordt de bovenste 40 cm van de bodem als
referentiediepte gebruikt. Eventuele strooiselhorizonten op het maaiveld worden ook
tot het humusprofiel gerekend.

De humusvormtypologie is, op het hoogste niveau, opgebouwd uit vijf orden: Mull,
Mullmoder, Moder, Mormoder en Mor. Vervolgens zijn deze orden uitgesplitst naar
terrestrische en semiterrestrische profielen. Dit zijn de negen suborden. De suborden
zijn verder uitgesplitst naar vijftien groepen. Vervolgens zijn de groepen weer
opgedeeld in minimaal drie en maximaal tien subgroepen. In totaal zijn er negentig
subgroepen.

Het bepalen van de dominante horizontgroep en de dominante horizont is van groot
belang voor de opdeling van de humusvormen. Er worden vier dominante
horizontgroepen gebruikt: strooisel, veen, wortel en minerale horizonten.

Voor de dominante horizont geldt de volgende definitie: “De dominante horizont is
de dikste endorganische horizont (afgezien van de M horizonten) in het bovenste
geologische pakket, mits dit pakket dikker is dan 5 cm.” Onder het geologische
pakket wordt hier het onderscheid tussen veen, zand, leem en klei verstaan.
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Voor de opdeling tussen terrestrisch en semiterrestrische profielen geldt de volgende
definitie: een humusprofiel is semi-terrestrisch als er is een O horizont aanwezig die
dikker is dan 2 cm ÒF als er gleyverschijselen voorkomen binnen 25 centimeter
beneden maaiveld ÈN er geen podzolprofiel binnen 120 centimeter beneden
maaiveld wordt aangetroffen.

De beslisboom is opgebouwd uit vier delen waarin alle beslisregels staan
geformuleerd. Als eerste wordt de hydrologische situatie bepaald van de
humusprofielen. Hierna volgt de uitsplitsing naar orden, groepen en subgroepen. De
suborden zijn dan al bepaald. Als tweede worden de humusprofielen opgedeeld naar
orden, groepen en enkele subgroepen. Van de Mull en Mullmoder moeten na deze
uitsplitsing de groepen nog bepaald worden (deel drie). Als laatste volgt voor alle
groepen een opdeling naar subgroepen. Een aantal subgroepen is al bepaald in het
tweede deel.

Het programma Humusvormen 1 werkt met een user-interface met invulscherm. De
gebruiker typt of kiest waarden en codes die gevraagd worden door het programma.
Aan de hand van deze gegevens bepaalt het programma welke humusvormen de
opgegeven waarden en codes kunnen bevatten en welke dus in aanmerking komen.
De overige humusvormen vallen direct af.

Het programma Humusvormen 1 is ontwikkeld in Access 97 voor Windows 95 en
hoger met de programmeertaal Visual Basic for Applications. Het is een op zichzelf
staand programma waarin waarden handmatig worden ingevoerd. Het bestaat uit een
Access bestand genaamd Humusvormen 1, dat de tabel Humusvormen, een query
Q_HV en een formulier frmDetermineerHumusvorm bevat. In de tabel
Humusvormen staan per humusvorm alle bijbehorende eigenschappen van die
humusvorm. De waarden van de eigenschappen zijn opgedeeld in klassen. Alle
humusvormen zijn uniek. De query Q_HV wordt gebruikt om de ontstane selectie
van humusvormen te tonen in de user-interface. Het formulier
frmDetermineerHumusvorm heeft twee gedeeltes. Het eerste deel is het invulscherm
waarin de gebruiker in een user-interface waarden invoert die uiteindelijk tot een
classificatie leiden. Het tweede gedeelte is de achterliggende programmeertaal. In
deze achterliggende programmeertaal worden eerst de variabelen gedeclareerd. Er
worden twee soorten variabelen gebruikt: string-variabelen en variant-variabelen. In
het middendeel staat de functie InitialieerLijst (binnen deze functie staan alle
gebruikte functies). In het laatste deel worden alle ingevulde waarden uit het
invulscherm in variabelen omgeschreven en bewaard binnen het programma.

Iedere keer dat gegevens in het programma worden ingevoerd, worden deze
gegevens uit het invulscherm in het formulier omgezet tot klassen. Vervolgens
worden alle humusvormen geselecteerd die de ingevoerde klassen kunnen bevatten in
de SQL functie (deel van de frmDetermineerHumusvorm). De overige
humusvormen kunnen dan niet meer in aanmerking komen.

Er zijn een aantal ideeën voor vervolgactiviteiten. De belangrijkste zijn het koppelen
van de standplaatscriteria van een humusprofiel aan het programma Humusvormen 1
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en het koppelen van het Humbase bestand aan het programma Humusvormen (zie
Van Delft, 2001), zodat na invoering van de profielgegevens in Humbase in een keer
de humusvorm kan worden bepaald, zonder de gegevens opnieuw te moeten
invoeren in het programma Humusvormen 1.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond van de studie

Aan het begin van de negentiger jaren zijn de eerste aanzetten gegeven om de
Nederlandse bodemtypering een meer ecologische basis te geven binnen Alterra. De
afgelopen jaren zijn belangrijke vorderingen gemaakt op dit gebied. In 1999 werd het
eerste rapport gepubliceerd over de ecologische bodemtypering (Kemmers en De
Waal, 1999). In dit rapport werd het raamwerk voor de ecologische bodemtypering
gepresenteerd. Een belangrijk deel van dit raamwerk was en is de humus-
vormtypologie. Sindsdien is er verder gewerkt aan de ecologische bodemtypering en
aan de humusvormtypologie. Dit heeft geresulteerd in nog twee rapporten over dit
onderwerp (Van Delft, 2001 en Kemmers et al, 2001). Gedurende de afgelopen jaren
is binnen casestudies gebruik gemaakt van de ecologische bodemtypering en de
bijbehorende humusvormtypologie. Naar aanleiding van deze casestudies is het
oorspronkelijke raamwerk aangepast.

De humusvormtypologie is een hiërarchisch systeem dat is verdeeld in vijf orden,
negen suborden, vijftien groepen en negentig subgroepen (de humusvormtypen)
(Kemmers et al, 2001). Deze opdeling is in tabelvorm weer gegeven (aanhangsel 1).
In de periode oktober 2002 tot maart 2003 is specifiek verder gewerkt aan de
humusvormtypologie. De typologie is omgezet in een beslisboom met beslisregels en
daarna is een programma genaamd Humusvormen 1 geschreven. Gedurende het hele
proces is kritisch gekeken naar de bestaande humusvormtypologie. Discussiepunten
en gebreken zijn uitgewerkt en uiteindelijk is de humusvormtypologie op vele
plaatsen veranderd en verbeterd.

De beslisboom is gemaakt om op een makkelijke manier de humusvormen te kunnen
classificeren met behulp van de ontwikkelde beslisregels. Om dit nog verder te
vereenvoudigen en versnellen is de beslisboom verwerkt tot het programma
Humusvormen 1. Hiermee kan de gebruiker een humusprofiel classificeren aan de hand
van de profielbeschrijving zonder zelf de humusvormtypologietabel te gebruiken of
de beslisboom te moeten doorlopen.

1.2 Leeswijzer

Er zijn nu drie hulpmiddelen beschikbaar om een humusprofiel te classificeren. Deze
drie worden in dit rapport verder uitgewerkt.

De humusvormtypologie en de beslisboom worden in hoofdstuk 2 beschreven
samen met de theoretische achtergrond van de ecologische bodemtypering. Hierin
worden ook de aanpassingen aan de humusvormtypologie behandeld. Het
programma Humusvormen 1 wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 (voor de
gebruiker) en hoofdstuk 4 (voor de programmeur).
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2 De humusvormtypologie en beslisboom

In dit hoofdstuk zal eerst de theoretische achtergrond van de ecologische
bodemtypering kort worden behandeld. Voor de diepere achtergronden wordt
verwezen naar Kemmers en De Waal, 1999, Van Delft, 2001 en Kemmers et al,
2001. Hierna zal de humusvormtypologie verder worden besproken samen met de
bijbehorende definities. Ook zullen de aanpassingen worden behandeld. Als laatste
zal de beslisboom worden besproken.

2.1 Theoretische achtergrond ecologische bodemtypering

De ecologische bodemtypering heeft als belangrijk uitgangspunt de ecosysteem-
theorie van Jenny (1941). Binnen de theorie van Jenny wordt onderscheid gemaakt
tussen onafhankelijke (primaire) en afhankelijke (secundaire) factoren. De
onafhankelijke factoren zijn moedermateriaal (de textuur en mineralogie van de
bodem), topografie en hydrologie, tijd en leeftijd, het genetisch reservoir en het
klimaat. Deze onafhankelijke factoren sturen de ontwikkeling van de afhankelijke
factoren. De afhankelijke factoren zijn landschap (de eigenschappen van het totale
systeem, zoals respiratie en C-gehalte), bodem (variabele factoren als organische stof,
zuurgraad, vocht en beschikbaarheid van nutriënten), vegetatie en fauna. Naast de
invloed van de onafhankelijke factoren sturen de afhankelijke factoren elkaar ook via
meervoudige interacties (Van Delft, 2001 en Kemmers et al, 2001).

In de ecologische bodemtypering wordt de bodem opgedeeld in een onafhankelijk
deel en een afhankelijk deel. Het onafhankelijke deel bestaat, zoals hierboven
beschreven, uit het moedermateriaal (de textuur en mineralogie) van de bodem. De
processen die hier spelen beslaan een lange tot zeer lange tijdsschaal. In het
afhankelijke deel van de bodem gaan de processen een stuk sneller. Dit deel bestaat
uit het humusprofiel, waarvan de organische stof, zuurgraad, vochtgehalte en de
beschikbare nutriënten de belangrijkste parameters zijn. Het humusprofiel is een
product van biologische, fysische en chemische processen in en op de bodem en is
de interface tussen de vegetatie en het moedermateriaal. Het belang van beide delen
(het onafhankelijke en het afhankelijke) verschilt per situatie en per
ontwikkelingsstadium (Van Delft, 2001).

Het raamwerk van de ecologische bodemtypering is verdeeld in drie niveaus. Op het
eerste niveau worden acht fysiografische eenheden onderscheiden door een
aggregatie van kaarteenheden naar moedermateriaal, topografie en hydrologie (zie
verder Kemmers et al, 2001). Op het tweede niveau is een opdeling gemaakt naar
fysiotopentypologie als een verdere opdeling van het eerste niveau. Hierbij wordt een
fysiotoop als een (kaart)eenheid beschouwd die homogeen is ten aanzien van een
aantal primaire factoren die uit een bodemkaart kunnen worden herleid. Het derde
niveau is de humusvormtypologie zelf bestaande uit de verschillende humusvormen.
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2.2 De humusvormtypologie

De humusvormtypologie is gebaseerd op een beschrijving van het humusprofiel van
de bodem.  Het humusprofiel is het deel van de bodem waarin organische stof voor
komt (figuur 1). Dit omvat de organische horizonten (L, F, H, O en M), maar ook
minerale horizonten waarin organische stof door biologische en/of fysische
processen is gevormd, uitgespoeld of afgezet (A-, E- en B-horizonten). Dit is
vergelijkbaar met een bodemprofiel. De humusvorm is een specifieke vorm waarin het
humusprofiel voorkomt. Dit wordt bepaald door het voorkomen en de dikte van
horizonten tot 40 cm – mv., omdat daar de meeste activiteit is van bodemdieren en
wortelgroei van vegetatie. Op basis van een humusvormclassificatie (of humusvormtypologie)
wordt een humusprofiel ingedeeld bij een humusvorm. Dit is vergelijkbaar met een
bodemprofiel dat wordt ingedeeld bij een bodemeenheid.

Figuur 1 De opdeling tussen bodemprofiel, humusprofiel en humusvorm, bij een veldpodzol met een holtxeromoder.

Voor de beschrijving van de humusprofielen wordt uitgegaan van de horizont-
indeling zoals die kan worden teruggevonden in Kemmers et al, 2001. Bij deze
indeling moet echter een aanvulling worden gedaan. Bij de H horizonten is een
nieuwe horizont gedefinieerd: de Hz horizont. Dit is een H horizont (volledig
gehumificeerd materiaal) met een zeer sterke biologische activiteit. Het heeft een
korrelige, luchtige structuur en komt voor in rijke bossituaties met voorjaarsbloeiers
(mondelinge mededeling R. de Waal).

2.2.1 Opdeling en codering

De humusvormtypologie is opgebouwd uit vijf orden: Mull, Mullmoder, Moder,
Mormoder en Mor (zie Aanhangsel 1). Vervolgens zijn deze orden uitgesplitst naar
terrestrische en semiterrestrische profielen. Dit zijn de negen suborden. Van de
Mormoders zijn alleen terrestrische profielen bekend. De suborden zijn verder
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uitgesplitst naar vijftien groepen op basis van verschillende criteria (bijvoorbeeld Aa
of Ap aanwezig of veenmosveen als dominante laag). Zo zijn bijvoorbeeld de
terrestrisch Mulls opgedeeld in Vaagmull, Krijtmull, Akkermull, Zandmull en
Wormmull. Vervolgens zijn de groepen weer opgedeeld in minimaal drie en
maximaal tien subgroepen. In totaal zijn er negentig subgroepen gedefinieerd.

Elke subgroep heeft een codering van drie tot vier letters gekregen (zie Aanhangsel
1). De eerste codeletter(s) zijn als volgt verdeeld: de Mulls hebben de letter L
toegewezen gekregen, de Mullmoders de letters LD, de Moders hebben als letter de
D gekregen, de Mormoders de letters RD en de Mors de letter R. De volgende letter
is de eerste letter van de groepsnaam. De kleine letter (de laatste) is de code voor de
subgroepnaam. Dit is soms de eerste letter van de subgroepsnaam en soms een
andere letter. Zo wordt de Zandhydromull de code LHz toegekend. De L komt van
mull, de H van hydro en de z van zand. Een ander voorbeeld is de
Humusxeromormoder. Deze subgroep heeft code RDXu. Dit staat voor Mormoder
(RD), xero (X) en humus (u).

2.2.2 Definities en afspraken

Dominantie horizontgroepen en horizonten
Het bepalen van de dominante horizontgroep en de dominante horizont is van groot
belang voor de opdeling van de humusvormen. Binnen het programma worden twee
definities gebruikt: een voor de dominante horizontgroep en een voor de dominante
horizont.

Tabel 1 Overzicht horizontgroepen
Positie tov maaiveld Organische

stof gehalte
Herkomst organische
stof

Horizonten Horizontgroep

Ectorganisch: strooisel, op
het maaiveld

Strooisel (terrestrisch
gevormd)

(L), F, H Strooisel

Accumulatie
organische stof
(semiterrestrisch
gevormd)

O, OA, OM Veen

Organisch: >
15%
organische
stof

Accumulatie dode
wortels (terrestrisch
gevormd)

M, AM Wortel

Endorganisch:
Humushorizonten
beneden het maaiveld,
ontstaan door
veenvorming, accumulatie
van dode wortels,
homogenisatie of
uitspoeling van organische
stof

Mineraal: <
15%
organische
stof

Homogenisatie en
podzolering

A, E, B Mineraal

Voor de bepaling van de dominante horizontgroep zijn de horizonten op gedeeld in
vier horizontgroepen (tabel 1). Deze horizontgroepen zijn eerst ingedeeld op positie
ten overstaan van het maaiveld, waarbij ectorganische horizonten boven op het
maaiveld liggen en endorganische horizonten er onder. Vervolgens is een verdeling
gemaakt op organische stof gehalte met moerige en minerale horizonten. Als laatste
stap zijn de moerige horizonten opgedeeld naar herkomst van de organische stof.
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Deze organische stof kan in semiterrestrische omstandigheden gevormd zijn en
vormt dan een veenhorizont (O horizont) of in terrestrische omstandigheden. In dat
geval kan de organische stof door strooisel gevormd worden (L, F of H horizonten)
of door accumulatie van dode wortels (M horizonten).

Om de dominante organische horizontgroep te bepalen wordt in de eerste plaats
gekeken naar de dikte van de organische horizontgroepen, waarbij de dikte van alle
afzonderlijke horizonten binnen die horizontgroep worden opgeteld. De dikste groep
is dan de dominante. De ondergrens is 40 cm – mv of een minerale horizontgroep
groter of gelijk aan 5 centimeter (zie figuur 2, profiel D en E). Indien binnen 40 cm –
mv. weer een andere organische horiozontgroep begint worden die horizonten niet
meer meegeteld. Dit wordt geïllustreerd in figuur 2. In de profielen A t/m C  en F
wordt de dominante horizontgroep bepaald door het diktste pakket. In de overige
profielen wordt daarvan afgeweken omdat onder de eerste organische horizontgroep
een minerale horizontgroep begint die groter of gelijk is aan 5 cm. Een profiel met
een 10 cm dikke kleilaag op veen wordt zo tot de minerale humusvormen (mull,
mullmoder, of hydromoder) gerekend, mits de kleilaag groter of gelijk is aan 5
centimeter (profiel D). Andersom wordt een profiel met meer dan 20 cm mineraal
materiaal toch tot de moerige humusvormen gerekend wanneer er meer dan 5 cm
veen op voorkomt (profiel F).  Bij de dikte van de strooisel horizontgroep telt de
dikte van de L horizont niet mee. Doordat de L horizont alleen uit versgevallen
bladstrooisel bestaat is de dikte heel variabel afhankelijk van de periode van het jaar.
De dominante horizontgroep wordt gebruikt in de beslisboom en zal daar verder
worden uitgewerkt (zie paragraaf 2.3).

Figuur 2 Enkele voorbeeldprofielen, waarbij de dominante organische horizontgroep is aangegeven dmv een
accolade.

Voor een verdere opdeling van de humusvormen is het in sommige gevallen nodig
de dominante horizont te bepalen. De definitie van dominante horizont is als volgt
gedefinieerd:
“De dominante horizont is de dikste endorganische horizont (afgezien van de M
horizonten) in het bovenste geologische pakket, mits dit pakket dikker is dan 5 cm.”
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Onder het geologische pakket wordt hier het onderscheid tussen veen, zand, leem en
klei verstaan. Dit kan worden afgeleid uit de geologische formatie (Ten Cate et al,
1995).

In enkele gevallen wordt de dominante horizont gevraagd binnen een horizontgroep.
In het geval van de dominante F wordt dan de dikste F horizont (Fa, Fm of Fz)
bedoeld binnen de F horizonten.

Als twee horizonten (of horizontgroepen) dezelfde dikte hebben geldt dat de
bovenste horizont (groep) als dominante wordt beschouwd. Dit omdat de bovenste
horizont (groep) het meest belangrijk is voor de vegetatie en bodemleven op en in de
bodem.

Opdeling terrestrisch en semiterrestrisch
Voor de opdeling tussen terrestrisch en semiterrestrische profielen is het van belang
of de eventuele waterverzadigde omstandigheden boven in het humusprofiel invloed
hebben op de bodem- en humusvorming in het profiel. De verdeling wordt als volgt
toegepast:

- Er is een O horizont aanwezig die dikker is dan 2 cm
ÒF
- Er komen gleyverschijselen (horizont met toevoeging g) voor binnen 25

centimeter beneden maaiveld ÉN het is geen podzolprofiel (waaronder een AE,
E, B of BC horizont bedoeld wordt binnen 120 centimeter beneden maaiveld).

Als een van de twee bovenstaande criteria geldt dan is het een semiterrestrisch
profiel. Zo niet dan is het een terrestrisch profiel.
Dit betekent dat alle profielen met podzolering (behalve Moerpodzolen) als
terrestrisch beschouwd worden, evenals de Gooreerdgronden die immers geen gley
hebben binnen 25 centimeter beneden maaiveld.
De verdeling tussen terrestrisch en semiterrestrische profielen heeft als gevolg dat de
O horizonten alleen gebruikt moeten worden als het semiterrestrisch gevormde
horizonten zijn. Het kan voorkomen dat in een humusprofiel een moerige horizont is
ontstaan door accumulatie van verteerd strooisel (H horizonten) of dode wortels (M
horizonten). In zo’n geval lijkt de moerige horizont op een OA of OM horizont,
maar moet in een terrestrische situatie toch als H of M horizont gecodeerd worden.
Dit om te voorkomen dat terrestrische profielen als semiterrestrisch geclassificeerd
worden.

Afspraken horizonten
Een aantal afspraken zijn van belang bij de humusvormtypologie.
- Een AC horizont met 2 of meer % humus wordt als Ah horizont beschouwd en

op die manier in de humusvormtypologie mee genomen.
- Een verwerkte horizont zoals bijvoorbeeld een A/B/C horizont wordt in de

humusvormtypologie beschouwd als een C(p) horizont.
- Als er een Aa horizont (verrijkt met organische stof door bemesting) of Ap

horizont (geploegd) aanwezig is, wordt deze alleen als zodanig beschouwd zolang
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er geen vernieuwde natuurlijke homogenisatie (Ah horizont) of accumulatie van
organische stof (F, H of M horizont) heeft plaatsgevonden. Als er wel een Ah of
een F, H of M horizont gevormd is, wordt de onderliggende Aa of Ap niet
gebruikt als classificatie naar de subgroep Akker. De nieuwe bodemvorming is
dan doorslaggevend.

- Een OM horizont (overgang tussen O horizont en M horizont) mag alleen
gebruikt worden voor wortelmatten in moerige en venige bovengronden.

- De OA horizont wordt in de humusvormtypologie niet als een OA gebruikt,
maar opgesplitst naar OAm (met veel herkenbare delen) of OAh (zonder
herkenbare delen). Een OAm horizont komt alleen voor bij de Mesimors. De
OAh bij de overige groepen.

- In sommige gevallen wordt de F opgesplitst in een F1 en een F2. Hierbij staat de
F2 horizont voor een F horizont waarbij het strooisel al wel is ‘verkleind’ maar
nog niet is gehumificeerd Dit moet beschouwd worden als een overgang naar een
H-horizont. Een F2 kan voorkomen bij alle F horizonten, dus bij de Fa, Fz en
Fm (bijvoorbeeld Fa1, Fa2).

2.3 De beslisboom

De beslisboom is opgebouwd uit vier delen (zie aanhangsel 2). Als eerste wordt de
hydrologische situatie bepaald van de humusprofielen. Hierna volgt de uitsplitsing
naar orden, groepen en subgroepen. De suborden (de hydrologische situatie) zijn dan
al bepaald.

Als tweede worden de humusprofielen opgedeeld naar orden, groepen en enkele
subgroepen aan de hand van vragen over diktes van de organische horizonten, diktes
van de A horizonten, hydrologische situatie, of er wel of geen podzolvorming is en
dergelijke.

Van de Mull en Mullmoder moeten na deze uitsplitsing de groepen nog bepaald
worden (deel drie).
Als laatste volgt voor alle groepen een opdeling naar subgroepen. Een aantal
subgroepen is al bepaald in het tweede deel.
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3 Voor de gebruiker

Het programma Humusvormen 11 werkt met een user-interface met invulscherm (zie
figuur 3). De gebruiker typt of kiest waarden en codes die gevraagd worden door het
programma. Aan de hand van deze gegevens bepaalt het programma welke
humusvormen de opgegeven waarden en codes kunnen bevatten en welke dus in
aanmerking komen. De overige humusvormen vallen direct af. Hieronder vindt u
uitleg over het programma Humusvormen.

3.1 Beginnen met het programma Humusvormen 1

• Na het opstarten van Humusvormen 1 wordt het invulscherm getoond (figuur 3).
• Vul de geopende vakjes in op volgorde van de cursor (van links naar rechts en

van boven naar beneden).

Figuur 3 Het invulscherm van het programma Humusvormen 1 direct na opstarten

• De eerste zes vakken (inclusief de keuzevakken) moeten ingevuld worden. Deze
zijn: Gley binnen 25 cm – mv., Podzol in profiel (binnen 120 cm – mv.), Dikte
Veen hor (cm), Dikte Strooisel hor (cm), Dikte Wortel hor (cm) en Dikte A hor
(cm). In het geval de vakken Dikte Od (cm) tot en met Dikte Of oligotroof (cm)

                                                                
1 Het programma Humusvormen 1  is op te vragen bij S.P.J van Delft, team GIST, ALTERRA Email:
Bas.vanDelft@wur.nl.
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geopend zijn dienen al deze vakken te worden ingevuld. De overige vakken en
vinkhokjes kunnen worden ingevuld naar keuze als ze geopend zijn. In het geval
de vakken en vinkhokjes niet geopend zijn, zijn ze (nog) niet relevant.

• Vul de codes in de tekstvakken in met hoofdletters en kleine letters, zoals
aangegeven in de statusbalk.

• Vul alle getallen in als positieve waarden (de waarde nul is toegestaan).
• Vul de vinkhokjes op het laatst in als het nodig is om de humusvormen verder uit

te splitsen.
• Met de Reset knop kunnen alle vakjes weer worden leeg gemaakt en kan opnieuw

worden begonnen met invullen.
• De mogelijke humusvormen worden getoond in het vak “Mogelijke

humusvormen”. Het aantal mogelijke humusvormen wordt onder dit vak
weergegeven.

• Als er geen mogelijke humusvorm meer overblijft is een combinatie van criteria
ingevoerd die niet mogelijk is in de humusvormtypologietabel (zie Aanhangsel 1).

3.2 Achtergronden van het invulscherm

In figuur 3 wordt het invulscherm weergegeven. Van alle vakken op het invulscherm
zal hieronder de achtergrond en invulmogelijkheden worden uitgelegd.

Bijschrijft Type Toelichting
Podzol in
profiel (binnen
120 cm – mv.)

Keuze
vak

In dit keuzevak wordt het voorkomen van podzol-
horizonten ingevoerd. Er kunnen twee keuzes worden
ingevoerd: ja (er zijn podzolhorizonten binnen 120
centimeter beneden maaiveld) of nee (er zijn geen
podzolhorizonten binnen 120 centimeter beneden
maaiveld). Blanco geeft aan dat er geen keuze is gemaakt.
Onder podzolhorizonten worden de AE, E, B of BC
horizonten verstaan. Deze keuze moet gemaakt worden
om onderscheid te maken tussen de terrestrische en
semiterrestrische profielen.

Dikte Veen
horizont (cm)

Getal De som van de alle O + alle OM + alle OA horizonten
in centimeters. Deze dikte is nodig om een keuze te
maken tussen terrestrische en semiterrestrisch profielen:
als de dikte van de veenhorizonten dikker is dan 2
centimeter is het een semiterrestrisch profiel. Ook is deze
dikte nodig om de dominante horizontgroep te bepalen
(veen, strooisel, wortel of A horizonten) en om de Mulls
en de Mullmoders van de overige orden af te scheiden.
Belangrijke grenzen liggen op 2, 15 en 20 centimeter.

Dikte Strooisel
horizont (cm)

Getal De som van de alle F + alle H horizonten in centimeters.
Deze dikte is nodig om het dominante horizonttype te
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Bijschrijft Type Toelichting
bepalen (veen, strooisel, wortel of A horizonten) en om
de Mulls en de Mullmoders van de overige orden af te
scheiden. Een belangrijke grens ligt op 2 centimeter dikte.

Dikte Wortel
horizont (cm)

Getal De som van de alle M + alle AM horizonten in
centimeters. Deze dikte is nodig om het dominante
horizonttype te bepalen (veen, strooisel, wortel of A
horizonten) en om de Mulls en de Mullmoders van de
overige orden af te scheiden.

Som A (cm) Getal De som van de Ah + Aa + Ap horizonten. Deze dikte is
nodig om het dominante horizonttype te bepalen (veen,
strooisel, wortel of A horizonten) en om de Mulls en de
Mullmoders van de overige orden af te scheiden. Ook
wordt deze waarde gebruikt om de dikte en aanwezigheid
van een A horizont te bepalen als criterium voor de
Vaagmulls (dikte som A < 2 cm).

Dominante
Veen horizont

Tekst De dominante veenhorizont is van belang om de Moders
en de Mors uit te splitsen. De dominante veenhorizont
kan zijn: Oh, Og, Od, Om, OAh, OAm, Of oligotroof
(Ofo) of Of mesotroof (Ofm).

Dominante
Wortel
horizont

Tekst De dominante wortelhorizont is van belang om de
Moders, de Mormoders en de Mors uit te splitsen. De
dominante wortelhorizont kan zijn: Mh, Mm, Mf of
AMh.

Dominante F
horizont

Tekst De dominante F horizont is van belang om de Moders,
de Mormoders en de Mors uit te splitsen. De dominante
F horizont kan zijn: Fa, Fm of Fz.

Dominante H
horizont

Tekst De dominante H horizont is van belang om de Moders
en de Mormoders uit te splitsen. De dominante H
horizont kan zijn: Hr, Hh of Hz.

Dominante
Strooisel
horizont

Tekst De dominante strooiselhorizont is van belang om de
Xeromors uit te splitsen. De dominante strooiselhorizont
kan zijn: Fm, Fa, Fz, Hr, Hh of Hz.

Leem (%) Getal Dit is het leempercentage van de dominante (minerale)
horizont. Het leempercentage van de dominante minerale
horizont bepaalt mede de grote van het uitwisselings-
complex en het vochthoudend vermogen. De grens is
20%.
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Bijschrijft Type Toelichting
Organische
stof (%)

Getal Dit is het organische stof percentage van de dominante
horizont. Het percentage bepaalt het onderscheid tussen
minerale, moerige en venige horizonten. De grenzen
liggen op (8), 15, 30 en 70 %.

Kalk (cm –
mv.)

Getal Dit is de ontkalkingsdiepte. Het bepaalt de mate van
ontkalking van een profiel. De grenzen zijn 20 en 40 cm.

Bovenste
horizont (> 2
cm) is Aa of
Ap

Vink
hokje

Met de aanwezigheid van een Aa of Ap horizont als
bovenste horizont wordt de aanwezigheid van een
minerale horizont bedoeld die door bemesting is verrijkt
met organische stof en / of is geploegd.
Een grijs gevuld vinkhokje betekent dat er nog geen
keuze is gemaakt, zodat dit criterium niet meetelt in de
classificatie. Een abetekent dat het criterium aanwezig
is. Een leeg (wit) vinkhokje houdt in dat het criterium
niet aanwezig is.

Podzolvorming
(40 cm – mv.)

Vink
hokje

Met de aanwezigheid van podzolvorming wordt bedoeld
dat er een podzolvormend proces plaats vindt. Dit uit
zich in de aanwezigheid van een AE, E of B/BC
horizont.
Een grijs gevuld vinkhokje betekent dat er nog geen
keuze is gemaakt, zodat dit criterium niet meetelt in de
classificatie. Een abetekent dat het criterium aanwezig
is. Een leeg (wit) vinkhokje houdt in dat het criterium
niet aanwezig is.

Houtresten in
strooisel

Vink
hokje

Houtresten in het strooisel geven aan dat een
humusprofiel te maken heeft met het moeilijk verteerbare
strooisel van takken e.d. in een bos situatie.
Een grijs gevuld vinkhokje betekent dat er nog geen
keuze is gemaakt, zodat dit criterium niet meetelt in de
classificatie. Een abetekent dat het criterium aanwezig
is. Een leeg (wit) vinkhokje houdt in dat het criterium
niet aanwezig is.

Zoutwater
invloed

Vink
hokje

Zoutwater invloed geeft aan dat een humusprofiel door
zoutwater beïnvloed wordt. Dit komt vooral buitendijks
in de kustgebieden voor. Een grijs gevuld vinkhokje
betekent dat er nog geen keuze is gemaakt, zodat dit
criterium niet meetelt in de classificatie. Een abetekent
dat het criterium aanwezig is. Een leeg (wit) vinkhokje
houdt in dat het criterium niet aanwezig is.

Irreversibel
ingedroogde

Vink
hokje

Een irreversibel ingedroogde Om geeft aan dat de Om
door een extreme verdroging zo is ingedroogd dat deze
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Bijschrijft Type Toelichting
Om horizont geen water meer kan vasthouden. Een grijs

gevuld vinkhokje betekent dat er nog geen keuze is
gemaakt, zodat dit criterium niet meetelt in de
classificatie. Een abetekent dat het criterium aanwezig
is. Een leeg (wit) vinkhokje houdt in dat het criterium
niet aanwezig is.

Dikte F (cm) Getal Dit is de dikte van de totale F horizonten in centimeters.
De som van de Fa, Fm en Fz samen.
Belangrijke grenzen zijn 2 en 5 centimeter dikte.

Dikte H (cm) Getal Dit is de dikte van de totale H horizonten in centimeters.
De som van de Hr, Hh en Hz samen.
Een belangrijke grens is 2 centimeter dikte.

Dikte F2 + H
(cm)

Getal Dit is de dikte van de F2 en de totale H samen in
centimeters. De som van de F2 en de Hr, Hh en Hz.
Belangrijke grenzen zijn 2 en 5 centimeter dikte.

Dikte Fa (cm) Getal Dit is de dikte van de Fa horizont in centimeters.
Belangrijke grenzen zijn 2 en 5 centimeter dikte.

Dikte Hh (cm) Getal Dit is de dikte van de Hh horizont in centimeters. Een
belangrijke grens is 2 centimeter dikte.

Dikte AMh
(cm)

Getal Dit is de dikte van de AMh horizont in centimeters. Een
belangrijke grens is 2 centimeter dikte.

Dikte Od (cm) Getal Dit is de dikte van de Od in centimeters. Belangrijke
grenzen zijn 10 en 20 centimeter dikte.

Dikte Oh (cm) Getal Dit is de dikte van de Oh in centimeters. Belangrijke
grenzen zijn 10 en 20 centimeter dikte.

Dikte Om (cm) Getal Dit is de dikte van de Om in centimeters. Belangrijke
grenzen zijn 10 en 20 centimeter dikte.

Dikte Of
mesotroof (cm)

Getal Dit is de dikte van de mesotrofe Of horizont in
centimeters. De mesotrofe Of bestaat uit zeggeveen of
rietveen. Belangrijke grenzen zijn 10 en 20 centimeter
dikte.

Dikte Of
oligotroof (cm)

Getal Dit is de dikte van de oligotrofe Of horizont in
centimeters. De oligotrofe Of bestaat uit veenmosveen,
haarmosveen of wollegras. Belangrijke grenzen zijn 10 en
20 centimeter dikte.
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4 Voor de programmeur

Het programma Humusvormen 1 is ontwikkeld in Access 97 voor Windows 95 en
hoger met behulp van Visual Basic for Applications (VBA, Callahan, 1999). Bij deze
beschrijving wordt kennis van Microsoft Access 97 en de programmeertaal VBA
verondersteld.

Tot nu toe is het een op zichzelf staand programma waarin waarden handmatig
worden ingevoerd. Eventuele uitbreidingen zullen vooral erop gericht zijn data
vanuit een humusprofieldatabase meteen te kunnen invoeren, zonder handmatige
invoer in het programma Humusvormen 1 door de gebruiker.

4.1 Opzet van het programma

Het bestaat uit een Access bestand genaamd Humusvormen 1. Daaronder vallen zes
tabbladen. Het tabblad Tabellen bevat één tabel genaamd Humusvormen. Het
tabblad Query’s bevat de query Q_HV. Het tabblad Formulieren bevat één formulier
genaamd frmDetermineerHumusvorm. De tabbladen Rapporten, Macro’s en
Modules zijn leeg.

De werking van het programma is gebaseerd op een query die opgesteld wordt op
basis van informatie uit het invoerscherm.

4.1.1 Tabel Humusvormen

In de tabel Humusvormen staan per humusvorm alle bijbehorende eigenschappen
van die humusvorm (zie figuur 4). De waarden van de eigenschappen zijn opgedeeld
in klassen. Geen één humusvorm heeft precies dezelfde klassen voor alle
eigenschappen als een andere humusvorm in de tabel. Zo heeft de Zandhydromull
bijvoorbeeld de klassen terrestrisch = S, kalkklasse = C en leemklasse = A. De
Slikhydromull valt voor kalkklasse en leemklasse weer binnen heel andere klassen.

Id SortCode Code Naam Orde Groep Terrestrisch Kalk Leem OS
17 022BD LHz Zandhydromull MU HL S C A O
18 022BF LHf Beekhydromull MU HL S C R O
19 022BH LHd Duinhydromull MU HL S B A O
20 022BJ LHc Vlakhydromull MU HL S A A O
21 022BL LHn Kleihydromull MU HL S D R O
22 022BN LHa Akkerhydromull MU HL S O O O
23 022BP LHi Slikhydromull MU HL S D R O
24 022BR LHq Wadhydromull MU HL S D A O

Figuur 4 Gedeelte van de tabel Humusvormen
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Iedere keer dat het programma wordt gedraaid, worden de ingevoerde gegevens uit
het invulscherm in het formulier omgezet tot klassen. Vervolgens worden alle
humusvormen geselecteerd die de ingevoerde klassen kunnen bevatten in de SQL
functie. De overige humusvormen kunnen dan niet meer in aanmerking komen. De
gebruikte klassen voor de eigenschappen uit de tabel worden getoond in
paragraaf4.2.2.

De tabel Humusvormen bevat 29 kolommen en 90 regels (zie aanhangsel 3). De
eerste vier kolommen (Id, SortCode, Code en Naam) bevatten unieke codes en
namen om de humusvormen uit elkaar te kunnen houden binnen het programma.

De volgende twee kolommen (Orde en Groep) worden gebruikt om de
humusprofielen op te delen in de orden en groepen van de classificatietabel van de
humusvormtypologie (zie aanhangsel 1)

De kolom Terrestrisch wordt gebruikt om de suborde te bepalen: Semiterrestrisch of
Terrestrisch. Het is afhankelijk van de hydrologisch situatie.

De volgende drie kolommen bevatten de KalkKlasse (klasse diepte ontkalking),
LeemKlasse (klasse leem %) en OSKlasse (klasse organische stof %).

De volgende vijf kolommen bevatten speciale kenmerken die maar in enkele
humusvormen voorkomen. Het zijn de kolommen voor Akker, Podzol, Houtresten,
Zoutmilieu en Irreversibel.

Dan volgen vier kolommen waarin de aanwezigheid van een bepaalde horizont in
een humusprofiel wordt weergegeven. Het zijn FAanwezig, HAanwezig, Wortel (M
horizont) en OAanwezig.

De kolom Dominante O wordt gebruikt om de O horizont te bepalen die dominant
is (bijv. OAm of Od).

Dan volgen vier kolommen waaruit de dikte van een bepaalde O horizont wordt
bepaald. Dat zijn DikteOd, DikteOh, DikteOm en DikteOf. In geval van de
semiterrestrische Mors bevat de DikteOm de Om + mesotrofe Of en de DikteOf
bevat dan alleen de oligotrofe Of.

De kolom DikteAMh bevat de dikte van de AMh horizont.
De kolom DikteF2H bevat de dikte van de F2 + alle H horizonten.

Dan volgt de kolom van Vaagmull. Het bevat de klassen voor de dikte van de Ah.

De laatste twee kolommen zijn DikteFa en DikteHh. Ze bevatten respectievelijk de
dikte van de Fa horizont en de dikte van de Hh horizont.
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4.1.2 Query Q_HV

De query Q_HV is een query waarin een selectie uit de humusvormen in de tabel
wordt gemaakt op basis van een  SQL string. Na het wijzigen van informatie in het
invoerscherm, wordt door het programma een SQL string gegenereerd, waarmee een
selectie gemaakt kan worden uit de tabel humusvormen. Naarmate meer velden zijn
ingevuld, wordt de query precieser en blijven minder mogelijke humusvormen over.
Deze ontstane selectie wordt vervolgens getoond in het vak Mogelijke
humusvormen.

4.1.3 Formulier frmDetermineerHumusvorm

Het formulier frmDetermineerHumusvorm heeft twee gedeeltes. Het eerste deel is
het invulscherm waarin de gebruiker in een user-interface waarden invoert die
uiteindelijk tot een classificatie leiden. De user-interface is uitgebreid behandeld in
hoofdstuk 3. Het tweede gedeelte is de bijbehorende Klassemodule, waarin het
achterliggende programma is opgenomen (zie aanhangsel 4). Dit programma is
opgebouwd uit drie delen: 1) De sectie Declaraties, waar de variabelen gedeclareerd
worden, 2) het middendeel waar de procedure InitialiseerLijst staat (dat bevat alle
gebruikte bewerkingen om de variabelen om te zetten in een query) en 3) het laatste
deel waarin alle ingevulde waarden uit het invulscherm na invoeren in variabelen
worden omgeschreven en bewaard worden binnen het programma. Dit is een
verzameling procedures die aangeroepen worden nadat de waarde in een veld is
veranderd. Na het toekennen van een nieuwe waarde aan een variabele wordt de
procedure Initialiseerlijst aangeroepen. Omdat de waarden omgezet worden in
variabelen, kan het programma later worden uitgebreid met een module om de
profielen in te lezen van uit een bestaand bestand en dan te classificeren.

De sectie ‘Declaraties’
In deel 1 worden eerst alle variabelen waarmee de SQL-string wordt opgebouwd
gedeclareerd (zie paragraaf 4.2.1). Vervolgens zijn de variabelen gedeclareerd die
gebruikt worden om waarden uit de user-interface op te slaan en overige losse
variabelen die alleen bestaan en gebruikt worden binnen de procedure InitialiseerLijst
(zie paragraaf 4.2.3). Er zijn twee soorten variabelen gebruikt: string-variabelen en
variant-variabelen.

De procedure ‘InitialiseerLijst’
Deel 2 bestaat uit de procedure InitialiseerLijst. Deze procedure bevat een een aantal
beslisregels en een SQL-string (strSQL) die ingevuld wordt op basis van de
beslisregels. De SQL-string bevat de selectiecriteria waarmee, met behulp van de
tabel Humusvormen, de humusvormen worden uitgesplitst. De beslisregels (If then,
Else) in InitialiseerLijst zijn geschreven als ondersteuning en basis van de SQLstring.

De procedure InitialiseerLijst bestaat uit twee stukken. In het eerste stuk worden de
humusvormen uitgesplitst door de beslisregels. In het tweede stuk wordt de lay-out
van het invulscherm bewerkt.
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Bij het invullen van de beslisregels in het eerste stuk worden eerst de humusprofielen
uitgesplitst naar terrestrische of semi-terrestrische standplaats. Daarna wordt een
verdeling gemaakt over de orden en groepen. Vervolgens wordt per orde een verdere
uitsplitsing gemaakt naar groepen en subgroepen op basis van de aanwezigheid van
F, H, veen en wortel horizonten, de dikte van de Fa, Hh, F2 + H en AMh
horizonten. Daaronder worden de vage profielen eruit gehaald (met weinig
bodemvorming). Dat zijn bijvoorbeeld de Vaagmull of de Vaagmesimor. Vervolgens
worden de semiterrestrische mors uitgesplitst aan de hand van de dikte van de
afzonderlijke O horizonten. Daaronder volgt een gedeelte waarin de kalk, leem en
organische stof klasse wordt bepaald. Als laatste stuk van het eerste deel wordt over
de aanwezigheid van losse kenmerken als de aanwezigheid van zoutwater invloed,
aanwezigheid van Aa of Ap horizonten, houtresten, irreversibel ingedroogde Om en
podzolvorming beslist.

Het laatste deel bestaat uit beslisregels die de gebruiksvriendelijkheid van de user-
interface verbeteren. Hier wordt bepaald welk invulvakje geopend mag worden en
wanneer. Ook staan hier de regels voor foutmeldingen. Als er een foutieve waarde
wordt ingevoerd wordt dit in sommige gevallen gemeld aan de gebruiker.

De procedure InitialiseerLijst wordt afgesloten met de eigenlijke SQL bewerking. Deze
bestaat uit een SQL-query waarmee een selectie gemaakt wordt van mogelijke
humusvormen met behulp van de tabel. De SQL-string strSQL die is ingevuld op
basis van de invoergegevens, wordt gebruikt om de query Q_HV opnieuw aan te
maken door middel van een nieuw Querydef-object.

Verwerken van de invoergegevens
In deel 3 worden alle invulvakjes omgeschreven naar string of variant-variabelen die
gedeclareerd zijn binnen het programma. Ook wordt de lijst met mogelijke
humusvormen in de user-interface aangepast aan de query Q_HV. Het laatste
gedeelte bestaat uit de beslisregels voor de Resetknop. Hier worden alle waarden
weer leeg gemaakt na het aanklikken van de Resetknop.

4.2 Afkortingen in het programma

Binnen het programma Humusvormen 1 worden veel afkortingen gebruikt. Als eerste
zullen de kolomnamen (eigenschappen) van de tabel Humusvormen worden
verklaard. Vervolgens zullen de gebruikte codes en afkortingen binnen de kolommen
worden uitgelegd. Als laatste worden de losse variabelen verklaard.

4.2.1 Kolomnamen in de tabel Humusvormen

De kolomnamen uit de tabel Humusvormen zijn de (niet afgekorte) namen van de
kolommen in de tabel (zie aanhangsel 3). Om de juiste kolom aan te roepen met de
SQL-string is elke kolom gekoppeld aan een string-variabele uit de SQL-string. Deze
string-variabelen worden achter de kolomnaam weergegeven.
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Id Geen string-variabele
SortCode Geen string-variabele
Code Geen string-variabele
Naam Geen string-variabele

Orde strOrde Wortel strWortel
Groep strGroep OAanwezig strOAan
Terrestrisch strTer DominanteO strDomOT
KalkKlasse strKalk DikteOd strDikteOd
LeemKlasse strLeem DikteOh strDikteOh
OSklasse strOS DikteOm strDikteOms
Akker strAkker DikteOf strDikteOf
Podzol strPodzol DikteAMh strDikteAMh
Houtresten strHout DikteF2H strF2H
Zoutmilieu strZout Vaagmull strVaagMull
Irreversibel strIrre DikteFa strDikteFa
FAanwezig strFAan DikteHh strDikteHh
HAanwezig strHAan

4.2.2 Afkortingen in de tabel Humusvormen

In de tabel zelf worden de codes en afkortingen gebruikt die de karakteristieke
eigenschappen van een bepaald humusprofiel weergeven (zie aanhangsel 3). De
gebruikte afkortingen worden hieronder per kolom besproken.

Orde
Mull MU
Mullmoder ML
Moder MO
Mormoder MM
Mor MR

Groep
Hydromull HL
Vaagmull VL
Krijtmull KL
Akkermull AL
Zandmull ZL
Wormmull WL
Hydromullmoder HLD
Xeromullmoder XLD
Eerdmoder ED
Hydromoder HD
Xeromoder XD
Xeromormoder XRD
Veenmosmor VR
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Mesimor MR
Xeromor XR

Terrestrisch
Terrestrisch T
Semi-terrestrisch S

Leemklasse
Arm < 20 % A
Rijk ≥ 20 % R
Niet relevant O

Kalkklasse
0-20 cm A
21-40 cm B
> 40 cm C
0-40 cm D
> 20 cm E
niet relevant O

OS klasse
31-70% B
> 70 % C
> 8 % K (Alleen bij de
Mulls van toepassing)
niet relevant O en X

Akker
Aa of Ap A
Geen Aa of Ap N
Niet relevant O

Podzol
Ja J
Nee N
Niet relevant O

Houtresten
Hout H
Geen hout N

Zoutmilieu
Zout water Z
Zoet water N

Irreversibel ingedroogde Om
Irreversibel I
Nee N
Niet relevant O

Wortel
M dominant W
M niet aanwezig N
Niet relevant O, X, P en B

Aanwezigheid F
F dominant J
F niet dominant N, O en X
F > 2 cm G
F ≤ 2 cm K
F tussen 2 - 5 cm M
F > 5 cm S
Niet relevant N, P en O

Aanwezigheid H
H dominant J
H niet dominant N, O en X
Groter dan 2 cm G
Kleiner dan 2 cm K
Hr dominant (bos) B
Hh dominant (holt) H
Niet relevant N, P en O

Aanwezigheid O
O dominant J
Niet dominant X
Niet relevant X

Vaagmull
Vaag V, D, W en M
(Vaagmulls (V), DEv (D), DXv (W), RVv
(V) en RMv (M))
Niet vaag N
Niet relevant O
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Dominante O
Oh dominant Oh
Od dominant Od
Om of Ofe dominant Om
Oh, Od, Om, Ofe
of Ofo dominant Oy

Og dominant Og
OAh dominant OAh
OAm dominant OAm
Niet relevant nr

Dikte Od
Od < 10 cm K
Od tussen 10 – 20 cm M
Niet relevant O

Dikte Oh
Oh < 10 cm K
Oh tussen 10 – 20 cm M
Niet relevant O

Dikte Om
Om < 10 cm K
Om tussen 10 – 20 M
Om > 20 cm G
Niet relevant O

Dikte Of
Of < 10 cm K
Of tussen 10 – 20 cm M
Niet relevant O

Dikte AMh
AMh < 2 cm K
AMh ≥ 2 cm G
Niet relevant O

Dikte F2H
F2 + H < 2 cm A
F2 + H ≥ 2 en < 5 cmB
F2 + H < 5 cm C
F2 + H ≥ 5 cm D
Niet relevant O

Dikte Fa
Fa tussen 2 – 5 cm M
Fa ≥ 5 cm G
Niet relevant O

Dikte Hh
Hh < 2 cm K
Hh ≥ 2 cm G
Niet relevant O

4.2.3 Losse variabelen

Losse variabelen zijn de variabelen die worden gebruikt binnen het formulier
frmDetermineerHumusvorm, maar niet worden gebruikt om de SQL functie op te
bouwen. Alle variabelen binnen het formulier zijn private variabelen die alleen
binnen dit formulier worden gebruikt. De meeste variabelen komen voor op het
invulformulier (zie figuur 5) en in de achterliggende klassemodule. Enkele van de
variabelen komen alleen voor binnen de achterliggende klassemodule. In tabel 2
zullen de eersten worden verklaard en in tabel 3 de laatsten.
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Figuur 5 Het invulscherm van het programma Humusvormen 1

In tabel 2 wordt in de eerste kolom het label weergegeven dat gebruikt wordt op het
invulscherm (zie figuur 5). In de tweede kolom wordt de eenheid of eigenschap van
het invulvak gegeven. Daarna volgt de achterliggende naam van het invulvak in het
invulscherm. Als laatste volgt de kolom met de namen van de variabelen die gebruikt
worden in de klassemodule frmDetermineerHumusvorm. Uit deze kolom blijkt ook
hoe een variabele gedefinieerd is: als string-variabele (str) of variant-variabele (var).

Tabel 2 Losse variabelen van het invulscherm van frmDetermineerHumusvorm
Label (invulscherm)
frmDetermineer-
Humusvorm

Eenheid/eigenschap Vaknaam invulscherm
frmDetermineer-
Humusvorm

Naam variabele in module
frmDetermineerHumusvorm

Gley binnen 25 cm –
mv.

Keuzevak: ja / nee kzGley varGley

Podzol in profiel
(binnen 120 cm – mv)

Keuzevak: ja / nee kzPodzol120 varPodzol120

Dikte Veen hor (cm) cm txtDikteVhor varDikteVhor
Dikte Strooisel hor
(cm)

cm txtDikteShor varDikteShor

Dikte Wortel hor (cm) cm txtDikteWhor varDikteWhor
Dikte A hor (cm) cm txtSomA varSomA
Dominante Veen hor Code 2/3 letters txtDomHorV strDomHorV
Dominante Wortel
hor

Code 2/3 letters txtDomHorW strDomHorW

Dominante F Code 2 letters txtDomF strDomF
Dominante H Code 2 letters txtDomH strDomH
Dominante Strooisel
hor

Code 2 letters txtDomHorS strDomHorS

Leem % dominante txtLeem varLeemI
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Label (invulscherm)
frmDetermineer-
Humusvorm

Eenheid/eigenschap Vaknaam invulscherm
frmDetermineer-
Humusvorm

Naam variabele in module
frmDetermineerHumusvorm

horizont
OS klasse % dominante

horizont
txtPerOS varPerOS

Kalk cm – mv txtKalk varKalkI
Aanwezigheid Aa of
Ap

Vinkhokje vkAkker varAkker

Podzolvorming (40
cm – mv)

Vinkhokje vkPodzol varPodzol

Houtresten in
strooisel

Vinkhokje vkHout varHout

Zoutwater invloed Vinkhokje vkZout varZout
Irreversibel
ingedroogde Om

Vinkhokje vkIrre varIrre

Dikte F (cm) cm txtDikteF varDikteF
Dikte H (cm) cm txtDikteH varDikteH
Dikte F2 + H (cm) cm txtF2H varF2HI
Dikte Fa (cm) cm txtDikteFa varDikteFa
Dikte Hh (cm) cm txtDikteHh varDikteHh
Dikte AMh (cm) cm txtDikteAMh varDikteAMh
DikteOd (cm) cm txtDikteOd varDikteOd
DikteOh (cm) cm txtDikteOh varDikteOh
DikteOm (cm) cm txtDikteOm varDikteOm
DikteOf mesotroof
(cm)

cm txtDikteOfm varDikteOfm

DikteOf oligotroof
(cm)

cm txtDikteOfo varDikteOfo

Reset Resetknop Resetknop Resetknop
Mogelijke
humusvormen

Lijst mogelijke
humusvormen

KeuzelijstHumusvor
men

Keuzelijst_met_invoervak52

In tabel 3 wordt in de eerste kolom de eigenschap van de variabele kort uitgelegd. In
de tweede kolom wordt de naam van de variabele in de achterliggende klassemodule
weergegeven. Deze naam geeft meteen aan of het een string-variabele is of een
variant-variabele. De string-variabelen hebben de afkorting str en de variant-
variabelen de afkorting var.

Tabel 3 Losse variabelen achter het invulscherm van frmDetermineerHumusvorm
Eigenschap variabele frmDetermineerHumusvorm Naam variabele in module

frmDetermineerHumusvorm
Variabele om dominante horizont in op te slaan strDomHor
Variabele om de som van de diktes van de organische
horizonten in op te slaan (veen, strooisel en wortel
horizonten)

varSomOrg

Variabele om Ofo in op te slaan varDikteOf
Variabele om Om + Ofm in op te slaan (Om + Ofm) varDikteOms
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5 Nieuwe ideeën en verbeteringen

Dit is de eerste versie van het programma Humusvormen. Hoewel het programma
uitvoerig is getest zullen er gedurende het gebruik van het programma ongetwijfeld
fouten te voorschijn komen die nog niet opgemerkt zijn. Deze zullen in een latere
versie verbeterd worden2. Tevens kan het programma nog uitgebreid worden.

Op dit moment zijn er vijf ideeën die nog verdere uitwerking verlangen.

Het eerste idee is het koppelen van de standplaatskenmerken van een humusvorm
aan het programma (bijvoorbeeld de basen-, voedings- en vochttoestand). In dat
geval kan de gebruiker bij elk humusvorm de bijbehorende standplaatskenmerken
opvragen, bijvoorbeeld door het aanklikken van het type in het vak “Mogelijke
humusvormen”. Maar voor dit gekoppeld kan worden, moeten eerst de
standplaatskenmerken worden bepaald van de humusprofielen. Dit kan worden
bepaald uit het Humbase bestand. Het Humbase bestand is een database waarin bodem
en humusprofielen worden ingevoerd die zijn verzameld gedurende veldwerk van
ALTERRA. Uit deze Humbase kunnen de gemiddelde standplaatskenmerken van een
humusprofieltype worden bepaald, bijvoorbeeld pH of C/N-ratios uit de dominante
horizont van deze humusvorm. Door het programma Humusvormen 1 te koppelen aan
HumBase kunnen de standplaatskenmerken steeds bepaald worden met de meest
actuele gegevens in Humbase.

Het tweede idee is het koppelen van het Humbase bestand aan het programma
Humusvormen 1 (zie Van Delft, 2001). Door het koppelen van het programma met
Humbase zou het mogelijk zijn om na invoering van de profielgegevens in Humbase,
met die gegevens meteen het programma Humusvormen 1 te laten draaien en een
humusvorm te laten bepalen. Hierdoor wordt de gebruiker veel werk bespaard. Het
invulscherm kan dan eventueel vervallen.

Het derde idee is om een extra tabblad te maken in het invulscherm waarbinnen de
fase van het humusprofiel kan worden bepaald (zie Kemmers, de Waal en van Delft,
2001). Dit is een verdere uitsplitsing van de humusvormen, vanaf het niveau van de
subgroep.

Een volgend idee is om een grafische weergave te maken voor de
Humusvormtypologie tabel (zie aanhangsel 1) in de user-interface van het
programma Humusvormen 1. Hierdoor zou de determinatie van de humusprofielen
inzichtelijker gemaakt kunnen worden. Door oplichtende blokjes wordt dan
gevisualiseerd welke mogelijkheden nog openstaan.

                                                                
2 Geconstateerd fouten en ideëen voor verbetering kunnen doorgegeven worden aan S.P.J. van Delft
(Bas.vanDelft@wur.nl).
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Als laatste zou er een foutmelding ingevoerd kunnen worden in het geval dat de
gebruiker de horizontcode verkeerd invoert bij een invulvak. Ook zou een keuzevak
gebruikt kunnen worden in plaats van een invulvak, waardoor typefouten niet meer
kunnen voorkomen.
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Aanhangsel 1 De humusvormtypologie in tabelvorm
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Aanhangsel 2 De humusvormtypologie als beslisboom

Deel 1. Terrestrisch – semiterrestrisch:
1 Dikte O horizonten > 2 cm

Ja → Semiterrestrisch
Nee → 2

2 Gleyverschijnselen binnen 25 cm – mv en geen podzol binnen 120 cm – mv
Ja → Semiterrestrisch
Nee → Terrestrisch

Deel 2. Opdeling naar orde, groepen en enkele subgroepen
1 Is de dikte van de organische horizonten (strooisel + veen + wortel) < 2 cm? (Als
een minerale laag ≥ 5 cm voorkomt, alleen de organische horizonten boven deze laag
gebruiken.)

Ja → Mull
Nee → 2

2 Is de dikte van de organische horizonten (strooisel + veen + wortel) < (Ah + Aa +
Ap)? (Als een minerale laag ≥ 5 cm voorkomt, alleen de organische horizonten boven
deze laag gebruiken.)

Ja → Mullmoder
Nee → 3

3 Wat is de dominante horizontgroep binnen de organische horizonten? (Als een
minerale laag ≥ 5 cm voorkomt, alleen de organische horizonten boven deze laag
gebruiken.)

Strooisel → 4
Veen → 6
Wortel → 7

4 Is het een semiterrestrisch profiel?
Ja → Boshydromoder (DHb)
Nee → 5

5 Wat is de dominante strooiselhorizont?
Fz → Xeromoder (behalve Heidexeromoder)
Fa, Hr of Hh → Xeromormoder (behalve Heidexeromormoder)
Fm → Xeromor (behalve Heidexeromor)

6 Wat is de dominante veenhorizont? (Als een minerale laag ≥ 5 cm voorkomt, alleen
de veenhorizonten boven deze laag gebruiken.)

Oh, Og, Od of OAh → Eerdmoder
Oligotrofe Of → Veenmosmor
Mesotrofe Of of Om → Mesimor

7 Is het een semiterrestrisch profiel?
Ja → Hydromoder (behalve Boshydromoder)
Nee → 8

8 Wat is de dominante wortelhorizont?
Mh of AMh → 9
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Mm → Heidexeromormoder (RDXh)
Mf → Heidexeromor (RXh)

9 Is er podzolvorming in het humusprofiel?
Ja → Heidexeromoder (DXh)
Nee → Schraalxeromoder (DXs)

Deel 3a. Opdeling naar groepen van de Mulls
1 Is het een semiterrestrisch profiel?

Ja → Hydromull
Nee → 2

2 Is de dikte van de (Ah + Aa + Ap) < 2 cm?
Ja → Vaagmull
Nee → 3

3 Is het organische stof percentage in de dominante horizont > 8 % EN is kalkrijk
tussen 0 en 20 centimeter beneden maaiveld?

Ja → Krijtmull (LK)
Nee → 4

4 Is de bovenste horizont dikker dan 2 cm een Aa of Ap horizont?
Ja → Akkermull
Nee → 5

5 Is het leem percentage van de dominante horizont < 20%?
Ja → Zandmull
Nee → Wormmull

Deel 3b. Opdeling naar groepen van de Mullmoders
1 Is het een semiterrestrisch profiel?

Ja → Hydromullmoder
Nee → Xeromullmoder

Deel 4a. Opdeling naar de subgroepen van de Hydromulls
1 Ligt het humusprofiel in een zoutwatergebied?

Ja → 2
Nee → 3

2 Is het leem percentage van de dominante horizont < 20 %?
Ja → Wadhydromull (LHq)
Nee → Slikhydromull (LHi)

3 Is de bovenste horizont een Aa of Ap horizont?
Ja → Akkerhydromull (LHa)
Nee → 4

4 Is het leem percentage van de dominante horizont < 20 %?
Ja → 5
Nee → 6

5 Wat is de diepte van de vrije kalk?
= 20 cm → Vlakhydromull (LHc)
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21 – 40 cm → Duinhydromull (LHd)
> 40 cm → Zandhydromull (LHz)

6 Is de diepte van de vrije kalk > 40 cm?
Ja → Beekhydromull (LHf)
Nee → Kleihydromull (LHn)

Deel 4b. Opdeling naar de subgroepen van de Vaagmulls
1 Is het leem percentage van de dominante horizont < 20 %?

Ja → 2
Nee → 4

2 Is de diepte van de vrije kalk = 20 cm?
Ja → Vlakvaagmull (LVc)
Nee → 3

3 Is er podzolering aanwezig in het humusprofiel?
Ja → Heidevaagmull (LVh)
Nee → Zandvaagmull (LVz)

4 Is de diepte van de vrije kalk = 20 cm?
Ja → Nesvaagmull (LVn)
Nee → Beekvaagmull (LVf)

Deel 4c. Opdeling naar de subgroepen van de Akkermulls
1 Is het leem percentage van de dominante horizont < 20 %?

Ja → 2
Nee → 4

2 Is de diepte van de vrije kalk = 20 cm?
Ja → Kroftakkermull (LAk)
Nee → 3

3 Is er podzolering aanwezig in het humusprofiel?
Ja → Heideakkermull (LAh)
Nee → Enkakkermull (LAe)

4 Is de diepte van de vrije kalk = 20 cm?
Ja → Tuinakkermull (LAt)
Nee → Radeakkermull (LAr)

Deel 4d. Opdeling naar de subgroepen van de Zandmulls
1 Is er podzolering aanwezig in het humusprofiel?

Ja → 2
Nee → 3

2 Is de diepte van de vrije kalk > 40 cm?
Ja → Heidezandmull (LZh)
Nee → Duinzandmull (LZd)

3 Is de diepte van de vrije kalk = 20 cm?
Ja → Kalkzandmull (LZk)
Nee → 4
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4 Wat is de dominante horizontgroep?
Wortel → Schraalzandmull (LZs)
Strooisel → Ectozandmull (LZe)
Geen van beide → Zurezandmull (LZz)

Deel 4e. Opdeling naar de subgroepen van de Wormmulls
1 Is de diepte van de vrije kalk = 20 cm?

Ja → Kalkwormmull (LWk)
Nee → 2

2 Wat is de dominante horizontgroep?
Wortel → Schraalwormmull (LWs)
Strooisel → Ectowormmull (LWe)
Geen van beide → Zurewormmull (LWz)

Deel 4f. Opdeling naar de subgroepen van de Hydromullmoders
1 Is de diepte van de vrije kalk > 40 cm?

Ja → 2
Nee → 4

2 Wat is de dominante horizontgroep?
Veen → Moerhydromullmoder (LDHm)
Wortel → 3

3 Is de dikte van de AMh horizont = 2 cm?
Ja → Wormhydromullmoder (LDHw)
Nee → Schraalhydromullmoder (LDHs)

4 Ligt het humusprofiel in een zoutwatergebied?
Ja → 5
Nee → 6

5 Is het leem percentage van de dominante horizont < 20 %?
Ja → Wadhydromullmoder (LDHq)
Nee → Slikhydromullmoder (LDHi)

6 Is het leem percentage van de dominante horizont < 20 %?
Ja → Vlakhydromullmoder (LDHc)
Nee → Kleihydromullmoder (LDHn)

Deel 4g. Opdeling naar de subgroepen van de Xeromullmoders
1 Is de bovenste horizont een Aa of Ap horizont?

Ja → Akkerxeromullmoder (LDXa)
Nee → 2

2 Is de diepte van de vrije kalk > 40 cm?
Ja → 3
Nee → 6

3 Wat is de dominante horizontgroep?
Wortel → 4
Strooisel → 5
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4 Is er podzolering aanwezig in het humusprofiel?
Ja → Heidexeromullmoder (LDXh)
Nee → Schraalxeromullmoder (LDXs)

5 Is het leem percentage van de dominante horizont < 20 %?
Ja → Zandxeromullmoder (LDXz)
Nee → Leemxeromullmoder (LDXl)

6 Is er podzolering aanwezig in het humusprofiel?
Ja → Duinxeromullmoder (LDXd)
Nee → Vlakxeromullmoder (LDXc)

Deel 4h. Opdeling naar de subgroepen van de Eerdmoders
1 Is de dikte van de strooiselhorizonten samen > 2 cm?

Ja → Boseerdmoder (DEb)
Nee → 2

2 Is de dikte van de totale O horizonten < 15 cm? (Als een minerale laag ≥ 5 cm
voorkomt, alleen de veenhorizonten boven deze laag gebruiken.)

Ja → Vaageerdmoder (DEv)
Nee → 3

3 Wat is de dominante veen horizont? (Als een minerale laag ≥ 5 cm voorkomt,
alleen de veenhorizonten boven deze laag gebruiken.)

OAh → Moereerdmoder (DEo)
Od → Gliedeeerdmoder (DEg)
Og → Meereerdmoder (DEm)
Oh → 4

4 Is het organische stof percentage in de dominante veenhorizont > 70 %?
Ja → Veeneerdmoder (DEn)
Nee → Beekeerdmoder (DEf)

Deel 4i. Opdeling naar de subgroepen van de Hydromoders
De Boshydromoder (DHb) is bepaald in deel 2.
1 Is de diepte van de vrije kalk > 40 cm?

Ja → 2
Nee → 3

2 Is de dikte van de AMh horizont = 2 cm?
Ja → Wormhydromoder (DHw)
Nee → Schraalhydromoder (DHs)

3 Ligt het humusprofiel in een zoutwatergebied?
Ja → 4
Nee → 5

4 Is het leem percentage van de dominante horizont < 20 %?
Ja → Wadhydromoder (DHq)
Nee → Slikhydromoder (DHi)

5 Is het leem percentage van de dominante horizont < 20 %?
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Ja → Vlakhydromoder (DHc)
Nee → Kleihydromoder (DHn)

Deel 4j. Opdeling naar de subgroepen van de Xeromoders
De Heidexeromoder (DXh) en de Schraalxeromoder (DXs) is bepaald in deel 2.
1 Zijn er houtresten aanwezig in de F horizonten?

Ja → Lignoxeromoder (DXl)
Nee → 2

2 Is de dikte van de totale H horizont > 2 cm?
Ja → 3
Nee → 4

3 Is de dikte van de F2 + H horizonten = 5 cm?
Ja → Holtxeromoder (DXt)
Nee → Humusxeromoder (DXu)

4 Is de dikte van de F horizonten > 5 cm?
Ja → Ruwxeromoder (DXr)
Nee → 5

5 Is de dikte van de Ah horizont >= 2 cm?
Ja → Wormxeromoder (DXw)
Nee → Vaagxeromoder (DXv)

Deel 4k. Opdeling naar de subgroepen van de Xeromormoders
De Heidexeromormoder (RDXh) is bepaald in deel 2.
1 Zijn er houtresten aanwezig in de F of H horizonten?

Ja → Lignoxeromormoder (RDXl)
Nee → 2

2 Is de dikte van de F2 + H horizonten = 5 cm?
Ja → 3
Nee → 4

3 Is de dikte van de Hh horizont = 2 cm?
Ja → Holtxeromormoder (RDXt)
Nee → Bosxeromormoder (RDXb)

4 Is de dikte van de Fa horizont > 5 cm?
Ja Ruwxeromormoder (RDXr)
Nee 5

5 Is de dikte van de F2 + H horizonten = 2 cm?
Ja → Humusxeromormoder (RDXu)
Nee → Vaagxeromormoder (RDXv)

Deel 4l. Opdeling naar de subgroepen van de Veenmosmors
1 Is de dikte van de veenhorizonten samen < 15 cm? (Als een minerale laag ≥ 5 cm
voorkomt, alleen de veenhorizonten boven deze laag gebruiken.)

Ja → Vaagveenmosmor (RVv)
Nee → 2
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2 Zijn de diktes van de Od horizont < 10 en de dikte van de Om + Ofm horizonten
< 10 cm?

Ja → Rauwveenmosmor (RVp)
Nee → Eerdveenmosmor (RVe)

Deel 4m. Opdeling naar de subgroepen van de Mesimors
1 Welke Veenhorizont is dominant?

OAm → Moermesimor (RMo)
Om of Ofm → 2

2 Is de dikte van de F en H horizonten samen > 2 cm?
Ja → Bosmesimor (RMb)
Nee → 3

3 Is de Om irreversibel ingedroogd?
Ja → Turfmesimor (RMx)
Nee → 4

4 Zijn er wortelhorizonten aanwezig?
Ja → Heidemesimor (RMh)
Nee → 5

5 Is de dikte van de veenhorizonten samen < 20 cm? (Als een minerale laag ≥ 5 cm
voorkomt, alleen de veenhorizonten boven deze laag gebruiken.)

Ja → Vaagveenmosmor (RVv)
Nee → 6

6 Zijn de diktes van de Od, Oh en Ofo horizonten allen < 10 cm?
Ja → 7
Nee → 8

7 Is het percentage organische stof van de dominante horizont > 70 %?
Ja → Veenmesimor (RMn)
Nee → Beekmesimor (RMf)

8 Is de dikte van de Od horizont ≥ 10 en ≤ 20 cm?
Ja → Gliedemesimor (RMg)
Nee → 9

9 Is de dikte van de Oh horizont ≥ 10 en ≤ 20 cm?
Ja → Eerdmesimor (RMe)
Nee → Rauwmesimor (RMp)

Deel 4n. Opdeling naar de subgroepen van de Xeromors
De Heidexeromor (RXh) is bepaald in deel 2.
1 Zijn er houtresten aanwezig in de F horizont?

Ja → Lignoxeromor (RXl)
Nee → 2

2 Welke strooiselhorizont is de dominante?
Hr → Bosxeromor (RXb)
Hh → Holtxeromor (RXt)
Fm → Ruwxeromor (RXr)



52  Alterra-Rapport 708



Alterra-Rapport 708 53

Aanhangsel 3 Tabel Humusvormen
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Aanhangsel 4 Programcode Humusvormen 1

Sectie ‘Declaraties’
Option Compare Binary
    Dim dbs As Database, qdf As QueryDef, qd As QueryDef, rst As Recordset

    Dim strSQL As String 'SQL string om selectie uit te voeren
    Dim strTer, strKalk, strLeem, strOrde, strOS, strGroep As String 'Stringvariabelen
om strSQL op te bouwen
    Dim strVaagMull, strFAan, strHAan, strOAan As String 'Stringvariabele om
strSQL op te bouwen
    Dim strZout, strAkker, strHout, strF2H, strDomOT As String 'stringvariabele om
strSQL op te bouwen
    Dim strPodzol, strWortel As String 'stringvariabele om strSQL op te bouwen
    Dim strDikteOd, strDikteOh, strDikteOms, strDikteOf As String 'Stringvariabele
om strSQL op te bouwen.
    Dim strDikteAMh As String 'Variabele om strSQL op te bouwen.
    Dim strIrre As String 'Variabele om strSQL op te bouwen.
    Dim strDikteFa, strDikteHh As String 'variabele om strSQL op te bouwen.

    Dim strDomF As String 'Variabele om dominante F op te slaan
    Dim strDomH As String  'Variabele om dominante H op te slaan.
    Dim strDomHor As String 'Variabele om dominante horizont in op te slaan.
    Dim strDomHorW, strDomHorS, strDomHorV As String 'variabele om
dominante horizont in op te slaan van
    'wortel, strooisel en veen horizonten

    Dim varAkker As Variant 'Variabele om vinkhokje aanwezigheid Aa of Ap op te
slaan
    Dim varPodzol As Variant 'Variabele om vinkhokje aanwezigheid podzolvorming
op te slaan.
    Dim varZout As Variant 'Variabele om vinkhokje zoutwater invloed op te slaan.
    Dim varHout As Variant 'Variabele om vinkhokje aanwezigheid houtresten op te
slaan.
    Dim varSomOrg As Variant 'Variabele om som diktes org hor. op te slaan
    Dim varDikteF, varDikteH As Variant 'variabelen om diktes F en H op te slaan.
    Dim varSomA As Variant 'Variabele om som diktes a hor. op te slaan
    Dim varKalkI As Variant 'Variabele om ontkalkings diepte op te slaan
    Dim varLeemI As Variant 'Variabele om leemgehalte op te slaan
    Dim varPerOS As Variant 'Variabele om os% in op te slaan.
    Dim varDikteAMh, varF2HI As Variant  'Variabele om dikte AMh en dikte F2 +
H op te slaan.
    Dim varDikteOd As Variant 'Variabele om dikte Od in op te slaan.
    Dim varDikteOh As Variant 'Variabele om dikte Oh in op te slaan
    Dim varDikteOfm As Variant 'Variabele om dikte Of eutroof in op te slaan.
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    Dim varDikteOfo As Variant 'Variabele om dikte Of oligotroof in op te slaan.
    Dim varDikteOm As Variant 'Variabele om dikte Om in op te slaan.
    Dim varDikteOf As Variant 'Variabele om gezamelijke Of in op te slaan.
    Dim varDikteOms As Variant 'Variabele om gezamelijke Om in op te slaan.
    Dim varIrre As Variant 'Variabele om vinkhokje irriversibel opgedroogd in op te
slaan.
    Dim varDikteFa, varDikteHh As Variant 'variabelen om dikte Fa en Hh op te
slaan.
    Dim varDikteShor, varDikteVhor, varDikteWhor As Variant 'variabele om dikte
Strooisel, veen en wortel horizonten in op te slaan.
    Dim varGley As Variant 'variant om gleyverschijnselen in op te slaan.
    Dim varPodzol120 As Variant 'variant om podzol verschijnselen in op te slaan
binnen 120 cm - mv

Option Explicit

Private Sub Detail_Click()
End Sub

Private Sub Form_Open(cancel As Integer)
    InitialiseerLijst
    Resetknop_Click 'resetten op opstart
End Sub

Procedure InitialiseerLijst
Public Sub InitialiseerLijst()
    Dim rst As Recordset

    Set dbs = CurrentDb()
    'Nieuwe query maken.

    'Bepaal of de standplaats terrestrisch of semiterrestrisch is
    If (varGley = "") Or (varPodzol120 = "") Or IsNull(varDikteVhor) Then
        strTer = "Terrestrisch <> 'N'"
    ElseIf CDec(varDikteVhor) > 2 Then
        strTer = "Terrestrisch = 'S'"
    ElseIf varGley = "ja" Then
        If varPodzol120 = "ja" Then
            strTer = "Terrestrisch = 'T'"
        Else
            strTer = "Terrestrisch = 'S'"
        End If
    Else
        strTer = "Terrestrisch = 'T'"
    End If
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    'varSomOrg optellen
    If IsNull(varDikteShor) Or IsNull(varDikteVhor) Or IsNull(varDikteWhor) Then
    Else
        varSomOrg = CDec(varDikteShor) + CDec(varDikteVhor) +
CDec(varDikteWhor)
    End If

    'strDomHor bepalen.
    If IsNull(varDikteShor) Or IsNull(varDikteVhor) Or IsNull(varDikteWhor) Then
    Else
        If CDec(varDikteShor) = 0 And CDec(varDikteVhor) = 0 And
CDec(varDikteWhor) = 0 Then
            strDomHor = "X"
        ElseIf (CDec(varDikteShor) >= CDec(varDikteVhor)) And
(CDec(varDikteShor) >= CDec(varDikteWhor)) Then
            strDomHor = "S"
        ElseIf (CDec(varDikteVhor) > CDec(varDikteShor)) And
(CDec(varDikteVhor) > CDec(varDikteWhor)) Then
            strDomHor = "V"
        ElseIf (CDec(varDikteWhor) > CDec(varDikteShor)) And
(CDec(varDikteWhor) >= CDec(varDikteVhor)) Then
            strDomHor = "W"
        End If
    End If

    'strOrde bepalen
    If strTer = "Terrestrisch <> 'N'" Then
        strOrde = "Orde <> 'N'"
        strGroep = "Groep <> 'NNN'"
    ElseIf IsNull(varSomOrg) Then
        strOrde = "Orde <> 'N'"
        strGroep = "Groep <> 'NNN'"
    ' bepalen mull
    ElseIf CDec(varSomOrg) < 2 Then
        strOrde = "Orde = 'MU'"
    ' bepalen mullmoder
    ElseIf Not IsNull(varSomA) Then
        If CDec(varSomA) > CDec(varSomOrg) Then
            strOrde = "Orde = 'ML'"
        'bepalen moders, mormoders en mors
        ElseIf Not strDomHor = "" Then
            Select Case strDomHor
            Case "S"
                If strTer = "Terrestrisch = 'S'" Then
                    strOrde = "Orde = 'MO'"
                    strGroep = "Groep = 'HD'"
                Else
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                    If strDomF = "" And strDomH = "" Then
                        strOrde = "(Orde <> 'MU') AND (Orde <> 'ML')"
                        strGroep = "Groep <> 'NNN'"
                    Else
                        Select Case strDomF
                        Case "Fz"
                            strOrde = "Orde = 'MO'"
                            strGroep = "Groep = 'XD'"
                        Case "Fa"
                            strOrde = "Orde = 'MM'"
                            strGroep = "Groep = 'XRD'"
                        Case "Fm"
                            strOrde = "Orde = 'MR'"
                            strGroep = "Groep = 'XR'"
                        End Select
                        If strDomF = "" Then
                            Select Case strDomH
                            Case "Hr", "Hh"
                                strOrde = "Orde = 'MM'"
                                strGroep = "Groep = 'XRD'"
                            Case "Hz"
                                strOrde = "Orde = 'MO'"
                                strGroep = "Groep = 'XD'"
                            End Select
                        End If
                    End If
                End If
            Case "V"
                Select Case strDomHorV
                Case "Oh", "Og", "Od", "OAh"
                    strOrde = "Orde = 'MO'"
                    strGroep = "Groep = 'ED'"
                Case "Ofo"
                    strOrde = "Orde = 'MR'"
                    strGroep = "Groep = 'VR'"
                Case "Ofm", "Om", "OAm"
                    strOrde = "Orde = 'MR'"
                    strGroep = "Groep = 'MR'"
                Case Else
                    strOrde = "(Orde <> 'MU') AND (Orde <> 'ML')"
                    strGroep = "Groep <> 'NNN'"
                End Select
            Case "W"
                If strTer = "Terrestrisch = 'S'" Then
                    strOrde = "Orde = 'MO'"
                    strGroep = "Groep = 'HD'"
                Else
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                    Select Case strDomHorW
                    Case "Mm"
                        strOrde = "Orde = 'MM'"
                        strGroep = "Groep = 'XRD'"
                    Case "Mf"
                        strOrde = "Orde = 'MR'"
                        strGroep = "Groep = 'XR'"
                    Case "Mh", "AMh"
                        strOrde = "Orde = 'MO'"
                        strGroep = "Groep = 'XD'"
                    Case Else
                        strOrde = "(Orde <> 'MU') AND (Orde <> 'ML')"
                        strGroep = "Groep <> 'NNN'"
                    End Select
                End If
            Case Else
                strOrde = "(Orde <> 'MU') AND (Orde <> 'ML')"
                strGroep = "Groep <> 'NNN'"
            End Select
        Else
            strOrde = "(Orde <> 'MU') AND (Orde <> 'ML')"
            strGroep = "Groep <> 'NNN'"
        End If

    Else
        strOrde = "Orde <> 'MU'"
        strGroep = "Groep <> 'NNN'"
    End If

    'aanwezigheid horizonten
    'instellen horizonten bij geen orde
    If strOrde = "Orde <> 'N'" Then
        strOAan = "OAanwezig <> 'E'"
        strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
        strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
        strWortel = "Wortel <> 'E'"
        strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
        strDikteAMh = "DikteAMh <> 'E'"
        strDikteFa = "DikteFa <> 'E'"
        strDikteHh = "DikteHh <> 'E'"
    ElseIf strOrde = "(Orde <> 'MU') AND (Orde <> 'ML')" Then
        strOAan = "OAanwezig <> 'E'"
        strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
        strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
        strWortel = "Wortel <> 'E'"
        strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
        strDikteAMh = "DikteAMh <> 'E'"
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        strDikteFa = "DikteFa <> 'E'"
        strDikteHh = "DikteHh <> 'E'"
    End If

    'groepen mulls
    If strOrde = "Orde = 'MU'" Then
        If strTer = "Terrestrisch <> 'N'" Or IsNull(varSomOrg) Then
            strGroep = "Groep <> 'NNN'"
        Else
            If strTer = "Terrestrisch = 'S'" Then
                strGroep = "Groep = 'HL'"
            Else
                If Not IsNull(varSomA) Then
                    If CDec(varSomA) < 2 Then
                        strGroep = "Groep = 'VL'"
                    Else
                        If Not IsNull(varLeemI) Then
                            If CDec(varLeemI) < 20 Then
                                strGroep = "(Groep = 'ZL' OR Groep = 'AL')"
                            Else
                                strGroep = "(Groep = 'WL' OR Groep = 'KL' OR Groep =
'AL')"
                            End If
                        Else
                            strGroep = "Groep <> 'VL'"
                        End If
                    End If
                Else
                    strGroep = "Groep <> 'HL'"
                End If
            End If
        End If
    End If

    'dominantie mulls
    Select Case strOrde
    Case "Orde = 'MU'"
        strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
        strOAan = "OAanwezig <> 'E'"
        strDikteAMh = "DikteAMh <> 'E'"
        strDikteFa = "DikteFa <> 'E'"
        strDikteHh = "DikteHh <> 'E'"
        If strGroep = "(Groep = 'ZL' OR Groep = 'AL')" Or strGroep = "(Groep =
'WL' OR Groep = 'KL' OR Groep = 'AL')" Then
            If strDomHor = "W" Then
                strHAan = "(HAanwezig = 'N' OR HAanwezig = 'X')"
                strFAan = "(FAanwezig = 'N' OR HAanwezig = 'X')"
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                strWortel = "(Wortel = 'W' OR Wortel = 'X')"
                strOS = "OSklasse = 'X'"
            ElseIf strDomHor = "S" Then
                strHAan = "(HAanwezig = 'J' OR HAanwezig = 'X')"
                strFAan = "(FAanwezig = 'J' OR FAanwezig = 'X')"
                strWortel = "(Wortel = 'N' OR Wortel = 'X')"
                strOS = "OSklasse = 'X'"
            ElseIf strDomHor = "X" Then
                strHAan = "(HAanwezig = 'N' OR HAanwezig = 'X')"
                strFAan = "(FAanwezig = 'N' OR FAanwezig = 'X')"
                strWortel = "(Wortel = 'N' OR Wortel = 'X')"
                If Not IsNull(varPerOS) And Not IsNull(varKalkI) Then
                    If varKalkI < 20 Then
                        If CDec(varPerOS) > 8 Then
                            strOS = "OSklasse = 'K'"
                        Else
                            strOS = "OSklasse = 'X'"
                        End If
                    End If
                Else
                    strOS = "(OSklasse = 'X' OR OSklasse = 'K')"
                End If
            Else
                strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
                strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
                strWortel = "Wortel <> 'E'"
            End If
        Else
            strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
            strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
            strWortel = "Wortel <> 'E'"
        End If
    End Select

    'groepen mullmoders
    If strOrde = "Orde = 'ML'" Then
        If strTer = "Terrestrisch = 'T'" Then
            strGroep = "Groep = 'XLD'"
        Else
            strGroep = "Groep = 'HLD'"
        End If
    End If

    'dominantie mullmoders
    If strOrde = "Orde = 'ML'" Then
        strF2H = "DikteF2H = 'O'"
        strDikteFa = "DikteFa = 'O'"
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        strDikteHh = "DikteHh = 'O'"
        If strGroep = "Groep = 'HLD'" Then
            strHAan = "HAanwezig = 'O'"
            strFAan = "FAanwezig = 'O'"
            If strDomHor = "V" Then
                strOAan = "OAanwezig = 'J'"
                strWortel = "Wortel = 'O'"
                strDikteAMh = "DikteAMh = 'O'"
            ElseIf strDomHor = "W" Then
                strOAan = "OAanwezig = 'X'"
                strWortel = "Wortel = 'W'"
                If Not IsNull(varDikteAMh) Then
                    If CDec(varDikteAMh) >= 2 Then
                        strDikteAMh = "(DikteAMh = 'G' OR DikteAMh = 'O')"
                    Else
                        strDikteAMh = "(DikteAMh = 'K' OR DikteAMh = 'O')"
                    End If
                Else
                    strDikteAMh = "(DikteAMh = 'O' OR DikteAMh = 'K' OR DikteAMh
= 'G')"
                End If
            Else
                strOAan = "(OAanwezig = 'X' OR OAanwezig = 'J')"
                strWortel = "(Wortel = 'O' OR Wortel = 'W')"
                strDikteAMh = "(DikteAMh = 'O' OR DikteAMh = 'K' OR DikteAMh =
'G')"
            End If
        ElseIf strGroep = "Groep = 'XLD'" Then
            strOAan = "OAanwezig = 'X'"
            strDikteAMh = "DikteAMh = 'O'"
            If strDomHor = "S" Then
                strHAan = "(HAanwezig = 'J' OR HAanwezig = 'P')"
                strFAan = "(FAanwezig = 'J' OR FAanwezig = 'P')"
                strWortel = "(Wortel = 'O' OR Wortel = 'P')"
            ElseIf strDomHor = "W" Then
                strWortel = "(Wortel = 'W' OR Wortel = 'P')"
                strHAan = "(HAanwezig = 'O' OR HAanwezig = 'P')"
                strFAan = "(FAanwezig = 'O' OR FAanwezig = 'P')"
            Else
                strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
                strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
                strWortel = "Wortel <> 'E'"
            End If
        End If
    End If
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    ' dominantie moders
    If strOrde = "Orde = 'MO'" Then
        strDikteFa = "DikteFa <> 'E'"
        strDikteHh = "DikteHh <> 'E'"
        If strGroep = "Groep = 'ED'" Then
            strWortel = "Wortel <> 'E'"
            strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
            strOAan = "OAanwezig <> 'E'"
            strDikteAMh = "DikteAMh <> 'E'"
            If varDikteShor > 2 Then
                strFAan = "FAanwezig = 'G'"
                strHAan = "HAanwezig = 'G'"
            Else
                strFAan = "FAanwezig = 'K'"
                strHAan = "HAanwezig = 'K'"
            End If
        ElseIf strGroep = "Groep = 'XD'" Then
            strOAan = "OAanwezig <> 'E'"
            strDikteAMh = "DikteAMh <> 'E'"
            If strDomHor = "S" Then 'xeromoders (zonder heide en schraal)
                strWortel = "(Wortel = 'O' OR Wortel = 'B')"
                If (Not IsNull(varDikteH) And Not IsNull(varDikteF)) Then
                    If CDec(varDikteH) > 2 Then
                        strHAan = "(HAanwezig = 'G' OR HAanwezig = 'O')"
                        strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
                        If Not IsNull(varF2HI) Then
                            If CDec(varF2HI) >= 5 Then
                                strF2H = "(DikteF2H = 'D' OR DikteF2H = 'O')"
                            Else
                                strF2H = "(DikteF2H = 'C' OR DikteF2H = 'O'"
                            End If
                        Else
                            strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
                        End If
                    Else
                        If CDec(varDikteF) >= 5 Then
                            strFAan = "FAanwezig = 'S'"
                            strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
                            strHAan = "(HAanwezig = 'K' OR HAanwezig = 'O')"
                        Else
                            strFAan = "FAanwezig = 'M'"
                            strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
                            strHAan = "(HAanwezig = 'K' OR HAanwezig = 'O')"
                        End If
                    End If
                Else
                    strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
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                    strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
                    strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
                End If
            Else 'de heide en schraal moder (en de lignomoder)
                strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
                strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
                strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
                strWortel = "(Wortel = 'W' OR Wortel = 'B')"
            End If
        ElseIf strGroep = "Groep = 'HD'" Then
            strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
            strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
            strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
            strOAan = "OAanwezig <> 'E'"
            If strDomHor = "W" Then
                strWortel = "Wortel = 'W'"
                If Not IsNull(varDikteAMh) Then
                    If CDec(varDikteAMh) >= 2 Then
                        strDikteAMh = "(DikteAMh = 'G' OR DikteAMh = 'O')"
                    Else
                        strDikteAMh = "(DikteAMh = 'K' OR DikteAMh = 'O')"
                    End If
                Else
                    strDikteAMh = "DikteAMh <> 'E'"
                End If
            Else
                strWortel = "Wortel = 'O'"
                strDikteAMh = "DikteAMh <> 'E'"
            End If
        End If
    End If

    'dominantie mormoders
    If strOrde = "Orde = 'MM'" Then
        strDikteAMh = "DikteAMh <> 'E'"
        strOAan = "OAanwezig <> 'E'"
        strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
        strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
        If strDomHor = "S" Then
            strWortel = "Wortel = 'O'"
            If Not IsNull(varF2HI) Then
                If varF2HI >= 5 Then
                    strF2H = "(DikteF2H = 'D' OR DikteF2H = 'O')"
                    If Not IsNull(varDikteHh) Then
                        If CDec(varDikteHh) >= 2 Then
                            strDikteHh = "(DikteHh = 'G' OR DikteHh = 'O')"
                            strDikteFa = "DikteFa <> 'E'"
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                        Else
                            strDikteHh = "(DikteHh = 'K' OR DikteHh = 'O')"
                            strDikteFa = "DikteFa <> 'E'"
                        End If
                    Else
                        strDikteHh = "DikteHh <> 'E'"
                        strDikteFa = "DikteFa <> 'E'"
                    End If
                Else
                    strF2H = "(DikteF2H = 'A' OR DikteF2H = 'B' OR DikteF2H = 'C'
OR DikteF2H = 'O')"
                    If Not IsNull(varDikteFa) Then
                        If CDec(varDikteFa) >= 5 Then
                            strDikteFa = "DikteFa = 'G'"
                            strDikteHh = "DikteHh <> 'E'"
                            strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
                        Else
                            strDikteFa = "DikteFa = 'M'"
                            strDikteHh = "DikteHh <> 'E'"
                            If CDec(varF2HI) >= 2 Then
                                strF2H = "DikteF2H = 'B'"
                            Else
                                strF2H = "DikteF2H = 'A'"
                            End If
                        End If
                    Else
                        strDikteFa = "DikteFa <> 'E'"
                        strDikteHh = "DikteHh <> 'E'"
                        strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
                    End If
                End If
            Else
                strDikteFa = "DikteFa <> 'E'"
                strDikteHh = "DikteHh <> 'E'"
                strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
            End If
        Else
            strWortel = "Wortel = 'W'"
            strDikteFa = "DikteFa <> 'E'"
            strDikteHh = "DikteHh <> 'E'"
            strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
        End If
    End If

    'dominantie mors
    If strOrde = "Orde = 'MR'" Then
        strDikteFa = "DikteFa <> 'E'"
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        strDikteHh = "DikteHh <> 'E'"
        strDikteAMh = "DikteAMh <> 'E'"
        strOAan = "OAanwezig <> 'E'"
        strF2H = "DikteF2H <> 'E'"
        Select Case strGroep
        Case "Groep = 'MR'"
            If CDec(varDikteWhor) > CDec(varDikteShor) Then
                strWortel = "Wortel = 'W'"
            Else
                strWortel = "(Wortel = 'O' or Wortel = 'N')"
                If CDec(varDikteShor) > 2 Then
                    strFAan = "FAanwezig = 'G'"
                    strHAan = "HAanwezig = 'G'"
                Else
                    strFAan = "FAanwezig = 'K'"
                    strHAan = "HAanwezig = 'K'"
                End If
            End If
        Case "Groep = 'XR'"
            If strDomHor = "W" Then
                strWortel = "Wortel = 'W'"
                strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
                strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
            Else
                strWortel = "Wortel = 'O'"
                Select Case strDomHorS
                Case "Fm"
                    strFAan = "FAanwezig = 'J'"
                    strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
                Case "Hr"
                    strHAan = "HAanwezig = 'B'"
                    strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
                Case "Hh"
                    strHAan = "HAanwezig = 'H'"
                    strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
                Case Else
                    strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
                    strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
                End Select
            End If
        Case "Groep = 'VR'"
            strWortel = "Wortel <> 'E'"
            strFAan = "FAanwezig <> 'E'"
            strHAan = "HAanwezig <> 'E'"
        End Select
    End If
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    ' dominante O bepalen
    If strGroep = "Groep = 'ED'" Then
        If strDomHorV = "OAh" Then
            strDomOT = "(DominanteO = 'OAh' or DominanteO = 'nr')"
        ElseIf strDomHorV = "Og" Then
            strDomOT = "(DominanteO = 'Og' or DominanteO = 'nr')"
        ElseIf strDomHorV = "Od" Then
            strDomOT = "(DominanteO = 'Od' or DominanteO = 'nr')"
        ElseIf strDomHorV = "Oh" Then
            strDomOT = "(DominanteO = 'Oh' or DominanteO = 'nr')"
        Else
            strDomOT = "DominanteO <> 'EE'"
        End If
    ElseIf strGroep = "Groep = 'MR'" Then
        If strDomHorV = "OAm" Then
            strDomOT = "DominanteO = 'OAm'"
        Else
            strDomOT = "DominanteO <> 'OAm'"
        End If
    Else
        strDomOT = "DominanteO <> 'EE'"
    End If

    'Vaagmullen, Vaagveenmosmor (V) en vaagmesimor (M) en
vaageerdmoder (D) (verwerkt in de tabel bij de vaagmulls)
    If strOrde = "Orde = 'MR'" And (strGroep = "Groep = 'MR'" Or strGroep =
"Groep = 'VR'") Then
        If Not IsNull(varDikteVhor) Then
            If CDec(varDikteVhor) < 15 Then
                strVaagMull = "(Vaagmull = 'V' or Vaagmull = 'M')"
            ElseIf CDec(varDikteVhor) < 20 Then
                strVaagMull = "Vaagmull = 'M'"
            Else
                strVaagMull = "Vaagmull = 'N'"
            End If
        Else
            strVaagMull = "Vaagmull <> 'E'"
        End If
    ElseIf strGroep = "Groep = 'ED'" Then
        If Not IsNull(varDikteVhor) Then
            If CDec(varDikteVhor) < 15 Then
                strVaagMull = "(Vaagmull = 'D' OR Vaagmull = 'O')"
            Else
                strVaagMull = "(Vaagmull = 'N' OR Vaagmull = 'O')"
            End If
        Else
            strVaagMull = "Vaagmull <> 'E'"
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        End If
    ElseIf strGroep = "Groep = 'XD'" Then
        If CDec(varSomA) < 2 Then
            strVaagMull = "(Vaagmull = 'W' OR Vaagmull = 'O')"
        Else
            strVaagMull = "Vaagmull <> 'W'"
        End If
    Else
        strVaagMull = "Vaagmull <> 'E'"
    End If

    'om foute invoer van de afzonderlijke O's te melden.
    If IsNull(varDikteOm) Or IsNull(varDikteOd) Or IsNull(varDikteOh) Or
IsNull(varDikteOfm) Or IsNull(varDikteOfo) Or IsNull(varDikteVhor) Then
    Else
        If (CDec(varDikteOm) + CDec(varDikteOd) + CDec(varDikteOh) +
CDec(varDikteOfm) + CDec(varDikteOfo)) <> CDec(varDikteVhor) Then
            MsgBox "De dikte van de afzonderlijke O - horizonten moet even dik zijn als
de dikte van de totale O - horizonten!", vbCritical, "Invoerfout"
            txtDikteOd = Null
            varDikteOd = Null
            txtDikteOh = Null
            varDikteOh = Null
            txtDikteOm = Null
            varDikteOm = Null
            txtDikteOfm = Null
            varDikteOfm = Null
            txtDikteOfo = Null
            varDikteOfo = Null
            txtDikteOd.SetFocus
        End If
    End If

    ' bepaal dikte Of en Oms
    If strOrde = "Orde = 'MR'" Then
        If (Not IsNull(varDikteOfm)) And (Not IsNull(varDikteOfo)) And (Not
IsNull(varDikteOm)) Then
            varDikteOms = (CDec(varDikteOm) + CDec(varDikteOfm))
            varDikteOf = CDec(varDikteOfo)
        End If
    End If

    'verdeling van de semiterrestrische mors.
    If strGroep = "Groep = 'MR'" Then
        If IsNull(varDikteOms) Or IsNull(varDikteOd) Or IsNull(varDikteOh) Or
IsNull(varDikteOf) Then
            strDikteOms = "DikteOm <> 'E'"
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            strDikteOd = "DikteOd <> 'E'"
            strDikteOh = "DikteOh <> 'E'"
            strDikteOf = "DikteOf <> 'E'"
        ElseIf CDec(varDikteOms) >= 20 Then
            strDikteOms = "(DikteOm = 'G' or DikteOm = 'O')"
            If (varDikteOd < 10) And (varDikteOh < 10) And (varDikteOf < 10) Then
                strDikteOd = "(DikteOd = 'K' or DikteOd = 'O')"
                strDikteOh = "(DikteOh = 'K' or DikteOh = 'O')"
                strDikteOf = "(DikteOf = 'K' or DikteOf = 'O')"
            ElseIf CDec(varDikteOd) >= 10 And CDec(varDikteOd) <= 20 Then
                strDikteOd = "(DikteOd = 'M' or DikteOd = 'O')"
                strDikteOh = "(DikteOh = 'K' or DikteOh = 'O')"
                strDikteOf = "(DikteOf = 'K' or DikteOf = 'O')"
            ElseIf CDec(varDikteOh) >= 10 And CDec(varDikteOh) <= 20 Then
                strDikteOd = "(DikteOd = 'K' or DikteOd = 'O')"
                strDikteOh = "(DikteOh = 'M' or DikteOh = 'O')"
                strDikteOf = "(DikteOf = 'K' or DikteOf = 'O')"
            ElseIf CDec(varDikteOf) >= 10 And CDec(varDikteOf) <= 20 Then
                strDikteOd = "(DikteOd = 'K' or DikteOd = 'O')"
                strDikteOh = "(DikteOh = 'K' or DikteOh = 'O')"
                strDikteOf = "(DikteOf = 'M' or DikteOf = 'O')"
            Else
                strDikteOd = "DikteOd <> 'E'"
                strDikteOh = "DikteOh <> 'E'"
                strDikteOf = "DikteOf <> 'E'"
            End If
        ElseIf (strVaagMull = "Vaagmull = 'M'") Or (strVaagMull = "(Vaagmull = 'V'
or Vaagmull = 'M')") Then
            strDikteOms = "DikteOm = 'K'"
            strDikteOd = "DikteOd = 'O'"
            strDikteOh = "DikteOh = 'O'"
            strDikteOf = "DikteOf = 'O'"
        End If
    ElseIf strGroep = "Groep = 'VR'" Then
        If IsNull(varDikteOms) Or IsNull(varDikteOd) Or IsNull(varDikteOh) Or
IsNull(varDikteOf) Then
            strDikteOms = "DikteOm <> 'E'"
            strDikteOd = "DikteOd <> 'E'"
            strDikteOh = "DikteOh <> 'E'"
            strDikteOf = "DikteOf <> 'E'"
        ElseIf (CDec(varDikteOms) >= 10 And CDec(varDikteOms) <= 20) Or
(CDec(varDikteOd) >= 10 And CDec(varDikteOd) <= 20) Then
            strDikteOms = "(DikteOm = 'M' or DikteOm = 'O' or DikteOm = 'K')"
            strDikteOd = "(DikteOd = 'M' or DikteOd = 'O')"
            strDikteOh = "DikteOh = 'O'"
            strDikteOf = "(DikteOf = 'N' or DikteOf = 'O')"
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        ElseIf (strVaagMull = "Vaagmull = 'V'") Or (strVaagMull = "(Vaagmull = 'V'
or Vaagmull = 'M')") Then
            strDikteOms = "DikteOm = 'K'"
            strDikteOd = "DikteOd = 'O'"
            strDikteOh = "DikteOh = 'O'"
            strDikteOf = "DikteOf = 'O'"
        Else
            strDikteOms = "DikteOm = 'K'"
            strDikteOd = "DikteOd = 'K'"
            strDikteOh = "DikteOh = 'O'"
            strDikteOf = "DikteOf = 'O'"
        End If
    Else
        strDikteOms = "DikteOm <> 'E'"
        strDikteOd = "DikteOd <> 'E'"
        strDikteOh = "DikteOh <> 'E'"
        strDikteOf = "DikteOf <> 'E'"
    End If

    'bepaal kalkklasse
    If IsNull(varKalkI) Then
        strKalk = "Kalkklasse <> 'N'"
    ElseIf CDec(varKalkI) <= 20 Then
        strKalk = "(Kalkklasse = 'A' OR Kalkklasse = 'D' OR Kalkklasse = 'O')"
    ElseIf CDec(varKalkI) <= 40 Then
        strKalk = "(Kalkklasse = 'B' OR Kalkklasse = 'D' OR Kalkklasse = 'E' OR
Kalkklasse = 'O')"
    Else
        strKalk = "(Kalkklasse = 'C' OR Kalkklasse = 'E' OR Kalkklasse = 'O')"
    End If

    'bepaal leemklasse
    If strGroep = "Groep = 'ZL'" Or strGroep = "Groep = 'WL'" Then
        strLeem = "Leemklasse <> 'N'"
    Else
        If IsNull(varLeemI) Then
            strLeem = "Leemklasse <> 'N'"
        ElseIf CDec(varLeemI) < 20 Then
            strLeem = "(Leemklasse = 'A' OR LeemKlasse = 'O')"
        Else
            strLeem = "(Leemklasse = 'R' OR LeemKlasse = 'O')"
        End If
    End If

    'bepaal OS%
    If strOrde = "Orde = 'MU'" Then
    ElseIf IsNull(varPerOS) Then
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        strOS = "OSklasse <> 'N'"
    ElseIf strGroep = "Groep = 'MR'" Then
        If CDec(varPerOS) >= 70 Then
            strOS = "OSklasse = 'C'"
        ElseIf CDec(varPerOS) >= 31 Then
            strOS = "OSklasse = 'B'"
        Else
            strOS = "OSklasse <> 'E'"
            MsgBox "Organische stof percentage moet hoger zijn dan 30%!", vbCritical,
"Invoerfout"
        End If
    ElseIf strOrde = "Orde = 'MO'" Then
        If CDec(varPerOS) <= 70 Then
            strOS = "(OSklasse = 'B' OR OSklasse = 'O')"
        Else
            strOS = "(OSklasse = 'C' OR OSklasse = 'O')"
        End If
    Else
        strOS = "OSklasse <> 'N'"
    End If

    'bepaal zoutwaterinvloed
    If IsNull(varZout) Then
        strZout = "Zoutmilieu <> 'E'"
    ElseIf varZout = -1 Then
        strZout = "Zoutmilieu = 'Z'"
    Else
        strZout = "Zoutmilieu = 'N'"
    End If

    'bepaal aanwezigheid Aa en Ap (akkerinvloed)
    If IsNull(varAkker) Then
        strAkker = "Akker <> 'E'"
    ElseIf varAkker = -1 Then
        strAkker = "(Akker = 'A' OR Akker = 'O')"
    ElseIf varAkker = 0 Then
        strAkker = "(Akker = 'N' OR Akker = 'O')"
    Else
        strAkker = "Akker <> 'E'"
    End If

    'bepaal aanwezigheid van houtresten
    If IsNull(varHout) Then
        strHout = "Houtresten <> 'E'"
    ElseIf varHout = -1 Then
        strHout = "Houtresten = 'H'"
    Else
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        strHout = "Houtresten = 'N'"
    End If

    'bepaal aanwezigheid van irreversibel ingedroogde Om
    If IsNull(varIrre) Then
        strIrre = "Irreversibel <> 'E'"
    ElseIf varIrre = -1 Then
        strIrre = "(Irreversibel = 'I' or Irreversibel = 'O')"
    Else
        strIrre = "(Irreversibel = 'N' or Irreversibel = 'O')"
    End If

    'bepaal podzolvorming
    If IsNull(varPodzol) Then
        strPodzol = "Podzol <> 'E'"
    ElseIf varPodzol = -1 Then
        strPodzol = "(Podzol = 'J' OR Podzol = 'O')"
    Else
        strPodzol = "(Podzol = 'N' OR Podzol = 'O')"
    End If

    'layout invulscherm en foutmeldingen

    'instellen begin deel voor orde
    If Not (strTer = "Terrestrisch <> 'N'") Then
        txtDikteShor.Enabled = True
        txtDikteWhor.Enabled = True
        txtSomA.Enabled = True
        If strOrde = "Orde = 'MU'" Then
            txtPerOS.Enabled = True
            txtKalk.Enabled = True
            txtLeem.Enabled = True
            vkPodzol.Enabled = True
            vkHout.Enabled = True
            vkAkker.Enabled = True
            vkZout.Enabled = True
            If strGroep = "Groep = 'HL'" Then
                txtSomA.Enabled = False
            End If
        ElseIf strOrde = "Orde = 'ML'" Then
            txtKalk.Enabled = True
            txtLeem.Enabled = True
            vkPodzol.Enabled = True
            vkHout.Enabled = True
            vkZout.Enabled = True
            vkAkker.Enabled = True
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            If strTer = "Terrestrisch = 'S'" Then
                txtDikteAMh.Enabled = True
            End If
        ElseIf strOrde = "Orde = 'MO'" Then
            vkPodzol.Enabled = True
            vkHout.Enabled = True
            vkAkker.Enabled = True
            vkZout.Enabled = True
            If strGroep = "Groep = 'ED'" Then
                txtPerOS.Enabled = True
                txtKalk.Enabled = True
            ElseIf strGroep = "Groep = 'HD'" Then
                txtKalk.Enabled = True
                txtLeem.Enabled = True
                txtDikteAMh.Enabled = True
            ElseIf strGroep = "Groep = 'XD'" Then
                txtDikteF.Enabled = True
                txtDikteH.Enabled = True
                txtF2H.Enabled = True
            End If
        ElseIf strOrde = "Orde = 'MM'" Then
            vkHout.Enabled = True
            txtDikteFa.Enabled = True
            txtDikteHh.Enabled = True
            txtF2H.Enabled = True
        ElseIf strOrde = "Orde = 'MR'" Then
            If strGroep = "Groep = 'VR'" Then
                If Not IsNull(varDikteVhor) Then
                    txtDikteOd.Enabled = True
                    txtDikteOh.Enabled = True
                    txtDikteOm.Enabled = True
                    txtDikteOfm.Enabled = True
                    txtDikteOfo.Enabled = True
                End If
            ElseIf strGroep = "Groep = 'MR'" Then
                txtPerOS.Enabled = True
                vkIrre.Enabled = True
                If Not IsNull(varDikteVhor) Then
                    txtDikteOd.Enabled = True
                    txtDikteOh.Enabled = True
                    txtDikteOm.Enabled = True
                    txtDikteOfm.Enabled = True
                    txtDikteOfo.Enabled = True
                End If
            ElseIf strGroep = "Groep = 'XR'" Then
                vkHout.Enabled = True
                txtDomHorS.Enabled = True
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            End If
        ElseIf IsNull(varSomA) Then
        Else
            txtDomHorV.Enabled = True
            txtDomHorW.Enabled = True
            txtDomH.Enabled = True
            txtDomF.Enabled = True
        End If
    End If

    'foutmelding als dikte losse horizonten dikker is dan 40 cm
    If IsNull(varDikteVhor) Or IsNull(varDikteWhor) Or IsNull(varSomA) Then
    ElseIf (CDec(varDikteVhor) + CDec(varDikteWhor) + CDec(varSomA)) > 40
Then
        MsgBox "De dikte van de afzonderlijke horizonten mag niet groter zijn dan 40
centimeter!", vbCritical, "Invoerfout"
        txtDikteVhor = Null
        varDikteVhor = Null
        txtDikteWhor = Null
        varDikteWhor = Null
        txtSomA = Null
        varSomA = Null
        txtDikteVhor.SetFocus
    End If

    'foutmelding als de diktes van de losse horizonten dikker is dan de
gezamelijke horizonten
    If IsNull(varDikteWhor) Or IsNull(varDikteAMh) Then
    ElseIf CDec(varDikteAMh) > CDec(varDikteWhor) Then
        MsgBox "De dikte van de afzonderlijke horizonten mag niet groter zijn dan de
dikte van de totale wortel horizonten!", vbCritical, "Invoerfout"
        txtDikteAMh = Null
        varDikteAMh = Null
        txtDikteAMh.SetFocus
    End If

    If IsNull(varDikteF) Or IsNull(varDikteH) Or IsNull(varDikteShor) Then
    ElseIf (CDec(varDikteF) + CDec(varDikteH)) > CDec(varDikteShor) Then
        MsgBox "De dikte van de afzonderlijke horizonten mag niet groter zijn dan de
dikte van de totale strooisel horizonten!", vbCritical, "Invoerfout"
        varDikteF = Null
        txtDikteF = Null
        varDikteH = Null
        txtDikteH = Null
        txtDikteF.SetFocus
    End If
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    If IsNull(varDikteFa) Or IsNull(varDikteHh) Or IsNull(varDikteShor) Then
    ElseIf (CDec(varDikteFa) + CDec(varDikteHh)) > CDec(varDikteShor) Then
        MsgBox "De dikte van de afzonderlijke horizonten mag niet groter zijn dan de
dikte van de totale strooisel horizonten!", vbCritical, "Invoerfout"
        txtDikteFa = Null
        varDikteFa = Null
        txtDikteHh = Null
        varDikteHh = Null
        txtDikteFa.SetFocus
    End If

    If IsNull(varF2HI) Or IsNull(varDikteShor) Then
    ElseIf CDec(varF2HI) > CDec(varDikteShor) Then
        MsgBox "De dikte van de F2 + H horizonten mag niet groter zijn dan de dikte
van de totale strooisel horizonten!", vbCritical, "Invoerfout"
        txtF2H = Null
        varF2HI = Null
        txtF2H.SetFocus
    End If

   ‘SQL functie
    strSQL = "SELECT DISTINCTROW Id, Code, Naam " _
        & "FROM Humusvormen " _
        & "WHERE " & strTer & " AND " & strKalk & " AND " & strLeem & "
AND " & strOrde & " AND " _
        & strVaagMull & " AND " & strZout & " AND " & strHout & " AND " &
strWortel & " AND " _
        & strAkker & " AND " & strPodzol & " AND " & strFAan & " AND " &
strDikteFa & " AND " & strDikteHh & " AND " _
        & strHAan & " AND " & strOS & " AND " & strGroep & " AND " & strIrre
& " AND " _
        & strOAan & " AND " & strDomOT & " AND " & strF2H & " AND " &
strDikteAMh & " AND " _
        & strDikteOd & " AND " & strDikteOh & " AND " & strDikteOms & " AND
" & strDikteOf & " " _
        & "ORDER BY SortCode; "
    Debug.Print strSQL
    For Each qd In dbs.QueryDefs
        If qd.Name = "Q_HV" Then
            dbs.QueryDefs.Delete qd.Name
        End If
    Next qd

    Set qdf = dbs.CreateQueryDef("Q_HV", strSQL)
    KeuzelijstHumusvormen.RowSource = qdf.Name
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    'Aantal mogelijke humusvormen bepalen
    Set rst = qdf.OpenRecordset
    If rst.RecordCount > 0 Then
        rst.MoveLast
    End If
    lblAantal.Caption = "Mogelijke humusvormen (N = " & rst.RecordCount & ")"
    rst.Close
    Set dbs = Nothing

End Sub

Private Sub kzGley_Click()
    If Not IsNull(kzGley) Then
        varGley = kzGley
    Else
        varGley = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub kzPodzol120_Click()
    If Not IsNull(kzPodzol120) Then
        varPodzol120 = kzPodzol120
    Else
        varPodzol120 = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub lblAantal_Click()

End Sub

Private Sub txtDikteAMh_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteAMh) Then
        varDikteAMh = txtDikteAMh
    Else
        varDikteAMh = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteF_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteF) Then
        varDikteF = txtDikteF
    Else
        varDikteF = Null
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    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteFa_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteFa) Then
        varDikteFa = txtDikteFa
    Else
        varDikteFa = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteH_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteH) Then
        varDikteH = txtDikteH
    Else
        varDikteH = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteHh_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteHh) Then
        varDikteHh = txtDikteHh
    Else
        varDikteHh = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteOd_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteOd) Then
        varDikteOd = txtDikteOd
    Else
        varDikteOd = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteOd_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If (Not IsNumeric(txtDikteOd)) And (Not IsNull(txtDikteOd)) Then
        MsgBox "Voer een getal in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub
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Private Sub txtDikteOfm_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteOfm) Then
        varDikteOfm = txtDikteOfm
    Else
        varDikteOfm = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteOfm_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If (Not IsNumeric(txtDikteOfm)) And (Not IsNull(txtDikteOfm)) Then
        MsgBox "Voer een getal in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub txtDikteOfo_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteOfo) Then
        varDikteOfo = txtDikteOfo
    Else
        varDikteOfo = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteOfo_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If (Not IsNumeric(txtDikteOfo)) And (Not IsNull(txtDikteOfo)) Then
        MsgBox "Voer een getal in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub txtDikteOh_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteOh) Then
        varDikteOh = txtDikteOh
    Else
        varDikteOh = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteOh_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If (Not IsNumeric(txtDikteOh)) And (Not IsNull(txtDikteOh)) Then
        MsgBox "Voer een getal in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub
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Private Sub txtDikteOm_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteOm) Then
        varDikteOm = txtDikteOm
    Else
        varDikteOm = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteOm_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If (Not IsNumeric(txtDikteOm)) And (Not IsNull(txtDikteOm)) Then
        MsgBox "Voer een getal in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub txtDikteShor_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteShor) Then
        varDikteShor = txtDikteShor
    Else
        varDikteShor = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteVhor_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteVhor) Then
        varDikteVhor = txtDikteVhor
    Else
        varDikteVhor = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDikteWhor_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDikteWhor) Then
        varDikteWhor = txtDikteWhor
    Else
        varDikteWhor = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDomF_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDomF) Then
        strDomF = txtDomF
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    Else
        strDomF = ""
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDomF_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If IsNumeric(txtDomF) Then
        MsgBox "Voer een horizontcode in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub txtDomH_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDomH) Then
        strDomH = txtDomH
    Else
        strDomH = ""
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDomH_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If IsNumeric(txtDomH) Then
        MsgBox "Voer een horizontcode in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub txtDomHorS_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDomHorS) Then
        strDomHorS = txtDomHorS
    Else
        strDomHorS = ""
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDomHorV_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDomHorV) Then
        strDomHorV = txtDomHorV
    Else
        strDomHorV = ""
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub
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Private Sub txtDomHorV_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If IsNumeric(txtDomHorV) Then
        MsgBox "Voer een horizontcode in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub txtDomHorW_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtDomHorW) Then
        strDomHorW = txtDomHorW
    Else
        strDomHorW = ""
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtDomHorW_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If IsNumeric(txtDomHorW) Then
        MsgBox "Voer een horizontcode in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub txtF2H_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtF2H) Then
        varF2HI = txtF2H
    Else
        varF2HI = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtF2H_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If (Not IsNumeric(txtF2H)) And (Not IsNull(txtF2H)) Then
        MsgBox "Voer een getal in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub txtKalk_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtKalk) Then
        varKalkI = txtKalk
    Else
        varKalkI = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub
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Private Sub txtKalk_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If (Not IsNumeric(txtKalk)) And (Not IsNull(txtKalk)) Then
        MsgBox "Voer een getal in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub txtLeem_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtLeem) Then
        varLeemI = txtLeem
    Else
        varLeemI = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtLeem_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If (Not IsNumeric(txtLeem)) And (Not IsNull(txtLeem)) Then
        MsgBox "Voer een getal in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub txtPerOS_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtPerOS) Then
        varPerOS = txtPerOS
    Else
        varPerOS = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub txtPerOS_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If (Not IsNumeric(txtPerOS)) And (Not IsNull(txtPerOS)) Then
        MsgBox "Voer een getal in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub txtSomA_AfterUpdate()
    If Not IsNull(txtSomA) Then
        varSomA = txtSomA
    Else
        varSomA = Null
    End If
    InitialiseerLijst
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End Sub

Private Sub txtSomA_BeforeUpdate(cancel As Integer)
    If (Not IsNumeric(txtSomA)) And (Not IsNull(txtSomA)) Then
        MsgBox "Voer een getal in!", vbCritical, "Invoerfout"
        cancel = True
    End If
End Sub

Private Sub vkAkker_AfterUpdate()
    If Not IsNull(vkAkker) Then
        varAkker = vkAkker
    Else
        varAkker = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub vkHout_AfterUpdate()
    If Not IsNull(vkHout) Then
        varHout = vkHout
    Else
        varHout = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub vkIrre_AfterUpdate()
    If Not IsNull(vkIrre) Then
        varIrre = vkIrre
    Else
        varIrre = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub vkPodzol_AfterUpdate()
    If Not IsNull(vkPodzol) Then
        varPodzol = vkPodzol
    Else
        varPodzol = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

Private Sub vkZout_AfterUpdate()
    If Not IsNull(vkZout) Then
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        varZout = vkZout
    Else
        varZout = Null
    End If
    InitialiseerLijst
End Sub

'resetknop om alles weer leeg te maken, klaar voor nieuw gebruik.

Private Sub Resetknop_Click()

On Error GoTo Err_Resetknop_Click

    varDikteShor = Null
    txtDikteShor = Null
    varDikteVhor = Null
    txtDikteVhor = Null
    varDikteWhor = Null
    txtDikteWhor = Null
    varSomOrg = Null
    txtSomA = Null
    varSomA = Null
    strDomHor = ""
    txtDomF = Null
    strDomF = ""
    txtKalk = Null
    varKalkI = Null
    txtLeem = Null
    varLeemI = Null
    vkZout = Null
    varZout = Null
    vkAkker = Null
    varAkker = Null
    vkHout = Null
    varHout = Null
    vkPodzol = Null
    varPodzol = Null
    txtDikteOd = Null
    varDikteOd = Null
    txtDikteOh = Null
    varDikteOh = Null
    txtDikteOm = Null
    varDikteOm = Null
    txtDikteOfm = Null
    varDikteOfm = Null
    txtDikteOfo = Null
    varDikteOfo = Null
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    txtDomHorS = Null
    strDomHorS = Null
    varDikteOf = Empty
    varDikteOms = Empty
    txtDomH = Null
    strDomH = ""
    txtDomHorV = Null
    strDomHorV = ""
    txtDomHorW = Null
    strDomHorW = ""
    txtPerOS = Null
    varPerOS = Null
    txtF2H = Null
    varF2HI = Null
    kzPodzol120 = Null
    varPodzol120 = ""
    kzGley = Null
    varGley = ""
    vkIrre = Null
    varIrre = Null
    txtDikteF = Null
    varDikteF = Null
    txtDikteH = Null
    varDikteH = Null
    txtDikteAMh = Null
    varDikteAMh = Null
    txtDikteFa = Null
    varDikteFa = Null
    txtDikteHh = Null
    varDikteHh = Null
    ' om het vakje op enabled = false (= uit) te zetten
    txtDomF.Enabled = False
    txtDomH.Enabled = False
    txtKalk.Enabled = False
    txtLeem.Enabled = False
    txtPerOS.Enabled = False
    txtF2H.Enabled = False
    txtDikteOd.Enabled = False
    txtDikteOh.Enabled = False
    txtDikteOm.Enabled = False
    txtDikteOfm.Enabled = False
    txtDikteOfo.Enabled = False
    vkZout.Enabled = False
    vkPodzol.Enabled = False
    vkAkker.Enabled = False
    vkHout.Enabled = False
    vkIrre.Enabled = False
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    kzGley.Enabled = True
    kzPodzol120.Enabled = True
    txtDikteVhor.Enabled = True
    txtDomHorS.Enabled = False
    txtDomHorW.Enabled = False
    txtDikteWhor.Enabled = False
    txtDikteShor.Enabled = False
    txtSomA.Enabled = False
    txtDomHorV.Enabled = False
    txtDikteF.Enabled = False
    txtDikteH.Enabled = False
    txtDikteFa.Enabled = False
    txtDikteHh.Enabled = False
    txtDikteAMh.Enabled = False

    kzGley.SetFocus
    InitialiseerLijst

    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70

Exit_Resetknop_Click:
Exit Sub

Err_Resetknop_Click:
  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_Resetknop_Click

End Sub

Sub Keuzelijst_met_invoervak52_AfterUpdate()
    ' De record zoeken die overeenkomt met het besturingselement
    Me.RecordsetClone.FindFirst "[Id] = " & Me![Keuzelijst met invoervak52]
    Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark
End Sub


