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IX.

Het zou voor de toinbouw van het grootste belang zijn, Indien men het bloeihormoon
(ilorigeen) in handen zou können krijgen; bet is ecbter waarschrjnlijk, dat de bloei door
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INLEIDING
In het dorp Opheusden worden vanouds op
kleine, gemengde bedrijven laan- en vruchtbomen geteeld — dit is nagenoeg bet enige, dat
van dit merkwaardige ttiinbonwcentrum bekend
is. Bij de „Besebrijving van de tuinbouw in
Nederland" van 1906 is ook dit gebied niet
vergeten, maar bebalve dit vlucbtig overzicbt
van de plaatselijke cultures is er vrijwel nooit
iets omtrent de Opheusdense boomteelt gepubHceerd, boewel de ouderdom en bet gebeel
eigen karakter van dit tuinbouwgebied een
onderzoek zeker aantrekkelijk maken.
Na de rampzalige winter van 1944-'45 trok
dit enigszins vergeten dorp meer de aandacbt.
Een der uitingen van deze belangstelling was, dat
verscbeidene deskundigen op tuin- en bosbouwgebied kennis en plantmateriaal beschikbaar
stelden voor de vernielde kwekerijen. Bij deze
hulpactie was Prof. Dr H. J. Venema nauw betrokken en bij was bet, die mijn aandacbt
vestigde op dit centrum als mogelijk onderwerp
van de Studie, die mijn academiscbe opleiding
zou moeten besluiten. Enkele maanden tevoren,
- in bet najaar van 1946, had ik Opbeusden voor
bet eerst bezocht; ik beb bet dorp dus helaas
niet in zijn vooroorlogse toestand gekend.
Bij de aanvang van dit onderzoek Steide ik mij
voor, in de eerste plaats de ontwikkeLingsgang
van de plaatselijke boomteelt na te gaan, haar
technische aspecten en de omstandigheden,
waaronder zij wordt bedreven. Het bleek echter,
dat voor een goed begrip van deze ontwikkeling
en inzicht in de moeilijkheden, waarvoor de
kwekers zieh gesteld zien, vooral aandacht ge- schonken moest worden aan de sociaal-economische aspecten. Tenslotte werd het zwaartepunt
van het onderzoek geheel naar dit terrein verschoven.
Het is met grote dankbaarheid, Hooggeleerde
HOFSTEE, zeer geachte Promotor, dat ik hier
gedenk met welk een toewijding TJ mijn eerste
schreden op dit voor mij onbekende gebied hebt

willen leiden. De gesprekken die ik met U mocht
hebben waren mij niet alleen bij de opzet en de
uitvoering van mijn onderzoek van onontbeerlijke steun, zij hebben ook mijn geestelijke
horizon aanmerkeHjk verruimd.
Voorts wil ik U, Hooggeleerde VENEMA,
danken voor het zeer vele, dat U aan mijn
wetenschappelijke en algemene vorming hebt
willen bijdragen. Aan de jaren, dat ik eerst als
college-assistent, later als assistent aan het
Laboratorium voor Plantensystematiek en geografie onder Uw leiding werkzaam mocht zijn,
zal ik steeds met dankbaarheid terugdenken.
Ik ben U en ook U, Hooggeleerde WELLENSIEK,
ten zeerste verplicht voor de gulle wijze, waarop
U mij hebt toegestaan een aanzienlijk gedeelte
van mijn tijd te besteden aan dit onderzoek.
Met grote erkentelijkheid gedenk ik hier hoe U,
HooggeleerderyHoNrsrG, QTJANJEE en SPRENGER,

ieder op zijn wijze mijn wetenschappelijke vorming hebt geleid, mij inzicht hebt bijgebracht.
Hooggeleerde VAN UVEN, door mijn gemis aan
mathematische aanleg bleef ons contact tot het
gebied der imiziek beperkt, doch hetgeen Uw
persoonlijkheid mij schonk, zal voor mij steeds
onvergetelijk blijven.
Ik möge ook het vele, dat het Wagenings
Studentencorps mij schonk, hier gedenken.
Dit werk zou niet tot stand zijn gekomen
zonder de hulp van zeer velen.
In de eerste plaats dank ik hier Burgemeester,
Secretaris en Wethouders van de gemeente
Kesteren. Voor het vertrouwen dat zij in het
resultaat van mijn onderzoek hebben gesteld,
en dat gebleken is uit de ruime geldelijke bij- "
drage, waarmede zij de uitgave van dit boekje
hebben willen steunen, ben ik hen ten zeerste
erkentelijk. In het bijzonder möge ik de Secretaris, de Heer BEAKEL, danken voor de hartelijke
en onvermoeibare wijze waarop bij mij, bij9

gestaan door zijn staf, bij het verzamelen van
gegevens ter zijde heeft gestaan.
Van grote steun was de hulp, die ik van de
Rrjkstuinbonwconsulent, de Heer Ir J. H. M.
VAN STUXVENBEBG, en zijn medewerkers mocbt
ondervinden.
De vele gesprekken, die ik met leden van de
• staf van de Sticbting voor Bodemkartering
mocbt hebben, verbelderden mijn inzicbt in vele
Problemen. In bet bijzonder dank ik de Heer
Dr P. J. R. MOBBERMAN, die mij in de archeo-

logie inleidde en een aantal scberfvondsten
determineerde.
Het zon bet bestek van deze inleiding te boven
gaan, indien ik allen met name noemde, die zo
vriendelijk waren mij gegevens ter beschikking
te stellen, arcHefstukken ter inzage te geven,
of mij in gesprekken een jtuster kijk gaven op
* Opheusdense problemen.
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Dit geldt beiaas ook voor ben, dien ik wel de
meeste dank verscbuldigd ben: de Opheusdense
boomkwekers. Met bijna allen van ben beb ik
gesproken, en allen bebben zij mij uitvoerig
verteld van hun werk, htm moeilijkheden en
idealen, kortom medegedeeld, wat zij van de
boomteelt wisten. Velen hebben mij gastvrij
ontvangen en gul onthaald. Hoe gäarne ik htm
allen hier persoonbjk zou bedanken, hun aantal
laat het niet tqe.
Ik kan echter niet nalaten, hier een uitzondering te maken voor U, Heren A. PETERS, •
J. L. DETMAR, D. EERBEBK en J. MEYERTNG.

U hebt voor mij zo vele malen, zelfs op ongelegen
ogenblikken klaar gestaan, dat ik U niet dankbaar genoeg kan zijn.
Ik hoop, dat dit onderzoek, dank zij Uw
medewerMng tot stand gekomen, zal mögen
bijdragen tot de bloei van Opheusden.
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KAART I. Boomteelt binnen Opbeusden.
Bebalve de kadastrale gemeente Opbeusden is ook de Manuswaard weergegeven. Ter wille van de duideHjkbeid zijn vele perceelsgrenzen weggelaten.
Zwart: percelen gebeel voor boomteelt in gebruik. Gestreept: percelen in kleine gedeelten verpackt, grotendeels voor boomteelt in gebruik.
Opgenomen berfst 1948.
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HET WOONGEBIED
1. Ligging en begrenzing

2. Het klimaat
Het dorp Opheusden ligt aan de Rijndijk,
Zoals bekend zijn binnen de grenzen van ons
ongeveer tegenover Wageningen. en vlak ten land duidebjke verschillen in klimaat op te
"Westen van de grens tussen Over- en Neder- merken. De boomteelt wordt te Opheusden
Betuwe. Administratief behoort bet tot de onder andere weersomstandigheden bedreven
- gemeente Kesteren; wij 'willen ons ecbter bij . dan te Boskoop, Veendam of Tegelen. Daar wij
deze Studie zoveel mogelijk beperken tot bet echter voor Opheusden, noch voor de meeste
gebied van bet dorp Opheusden, dat samenvalt andere boomteeltcentra *) over een lange reeks
met de gelijknamige kadastrale gemeente. Deze waarnemingen bescbikken, zullen wij ons hier
is in grote lijnen als volgt begrensd: in bet tot enkele vrij algemene opmerkmgen moeten
Westen door bet Marktstraatje *) en een sloot beperken. De gegevens zijn ontleend aan de
ongeveer in bet verlengde hiervan; in bet Zuiden publicaties van BRAAK
door de wal tussen de beide Weteringen, welke
N e e r s l a g . In Nederland valt gemiddeld
* de Linge vormen (bebalve bij de spoorbrug, per jaar ongeveer 690 mm regen; het cijfer voor
waar deze is Verlegd) en de Lakemondse tocht- Opheusden wijkt hiervan waarscbijnHjk weinig
sloot. Twee percelen weiland, de Boog gebeten, af. Op de dichtstbijzijnde stations, Wageningen
aan de Zuidzijde van deze sloot beboren ook nog en Slijk Ewijk, bedroeg de gemiddelde regenval
tot Opheusden. De Oostgrens loopt met veel resp. 732 en 606 mm. De meeste regen valt hier
evenals in het grootste gedeelte van ons land in
boeken längs enkele sloten.
De Noordgrens verdient iets meer commentaar. * Augustus (längs de kust in October, in Limburg,
Vanaf het Marktstraatje loopt bij längs de Dijk de Achterhoek en Twente in Juli); de geringste
tot aan de Rijn bij de Spees en volgt naar het hoeveelbeid waarscbijnlijk in Februari (te SHjk
Oosten de rivier tot de monding van de tocht- Ewijk in April). Het aantal dagen met 1 mm
sloot van Maneswaard, welke vervolgens als of meer neerslag bedraagt per jaar gemiddeld 180.
grens fungeert. Het land tussen deze sloot en In enkele gebieden van ons land, b.v. het gebied
de Rijn, de genoemde Maneswaard, ressorteert ten Westen van Venlo en het land van Cuyk,
onder de gemeente Wageningen. De oorzaak is dit aantal kleiner, n.l. 120-130.
van dit feit is, dat de Rijn hier enkele eeuwen •- De neerslag is te Opheusden voor de watergeleden zijn loop naar het Noorden heeffc verlegd; voorziening van de gewassen niet van allesde tochtsloot geeft het oude bed aan. Van de beheersende betekenis. Watergebrek en waterwijze waarop dit is dichtgeslibd, geven oude overlast worden hier in de eerste plaats veroorkaarten een indruk f). Ten Oosten van de zaakt door het peil van de rivieren, zodat men
Maneswaard Hgt een gedeelte van de vroegere van de regenval meer indirect dan direct af- heerlijkbeid de Wolfswaard, dat in 1817 bij de hankelijk is. Perioden van droogte bebben hier
gemeente Kesteren werd gevoegd en kadastraal minder ogenblikkelijke gevolgen dan op böge
als sectie A onder Opheusden behoort. Het zandgrond, omdat klei een hoge watercapaciteit s
grillig verloop van de grenzen door de uiter- heeft. Op de hooggelegen stroomruggen, waar
waarden is hiermede enigszins verklaard. Men de grondwaterspiegel 's zomers diep Hgt, is men
meer afbankebjk van het bemelwater dan op de
zie verder kaart I.
komgronden, waar de sloten in normale jaren
*) Althans door de bevolking steeds zo genoemd. Op de ook 's zomers vol water staan en een stijging
kadastrale kaart Staat: Merkstraat, en ook het verpondingscohier van 1650 vermeldt Merckstraet.
f) Reproducties in de dissertatie van OOSTINO (p. 58).

*) behalve voor Oudenbosch en Boskoop.
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van de rivier het eerst merkbaar is. De laatste
jaren is dit beeld sterk gewijzigd, doordat in de
bete zomer van 1947 alle sloten droog kwamen
en bet voordien gebruikeLijke grondwaterpeil
tot nu toe niet weer werd bereikt, omdat ook in
1948 en '49 in de meeste maanden minder regen
viel dan normaal. Onder deze omstandigbeden
kijken de Opheusdenaars met meer verlangen uit
naar een regenbui dan vroeger bet geval was.
T e m p e r a t u n r . Degemiddeldetemperaturen vertonen over bet gebele land gezien sterk
de invloed van de zee: de Kjnen, die plaatsen met
gemiddelde dagelijkse rLÜnimumtemperatuur
verbinden lopen in Januari Noordwest-Zuidoost,
in Juli Zuidwest-Kbordoost, dus min of meer
evenwijdig aan de kust. Het verscbil tussen
Vlissingen en den Helder ener-, Groningen en
Winterswijk anderzijds bedraagt in beide
maanden ongeveer 2,3° C. met dien verstände,
dat de kuststreek 's winters warmer, 's zomers
koeler is dan bet binnenland.
Deze temperende invloed van de zee is te
Opheusden, dat bemelsbreed ongeveer 90 km
van de kust ligt, niet meer zo sterk, maar de voor
wind onbescbutte ligging, de nabijheid van de
rivier en de kleibodem oefenen ook enigermate
deze invloed uit. Ook wat betrefb de temperatuur
is bet niet onverscbillig, of een perceel op de
- stroomrug dan wel in de kom gelegen is. De
uitstraling wordt in bet laatste geval minder
door boomgaarden tegengegaan; bovendien bevindt men zieh in een kom op het laagste punt,
waar in een windstille nacht de koudste lueht
naar toe zakt. Men ziet hier het eerst nevel
ontstaan, terwijl ook vaker nachtvorst optreedt
dan op de hoger gelegen stroomruggrond.
W i n d . Ook de windkracht is in de eerste
plaats afhankelijk van de afstand tot de zee.
Op de in de weerkunde gebruikebjke manier
gemeten (6mbovenvlakterrein) isop60kmvan
de kust de kracht van de westenwind met 37%
verminderd, terwijl ook de oostenwind aan zee
sterker is. Op grotere afstand van de kust overbeersen andere omstandigheden; dichter bij de
grond, waar zieh ook de boomkwekerij-artikelen
bevinden, neemt de wind reeds eerder in kracht
af. Opheusden ligt zover van zee, dat de wind
veel van zijn kracht verloren heeft en sterke
windstoten maar zelden voorkomen; van een
voor bet gewas schadelijk zoutgehalte van de
westenwind is geen sprake meer. Het gebied
ligt echter naar de meeste richtingen geheel
12

open, ook naar het Zuidwesten en West-zuidwesten, de richtingen waaruit grote windsnelheden het meest frequent optreden. De
produeten van de plaatselijke boomteelt zijn
nogal gevoelig voor wind, zij zijn hoog en men •
kan om economische redenen niet elke boom een
stok geven. In de maanden waarin de gemiddelde
windsterkte het grootst is, zijn de gewassen
echter bladerloos. Ook ten opzichte van de wind
is het niet hetzelfde of een kwekerij op de
stroomrug of in de kom gelegen is; de vele boomgaarden bieden op de stroomruggrond de ertussen Kggende kwekerijen beschutting. In de
kom heeft men enkele kwekerijen van een windkerende haag van ItaKaanse popuberen voorzien.
Onze conclusie is, dat de regionale HimaatsVerschillen niet van zo ingrijpende aard zijn, dat
Opheusden in dit opzicht belangrijk bevoorreebt
of benadeeld is boven andere boomteeltcentra.
Bij gevoelige gewassen zijn de verschülen ongetwijfeld van belang; bij de sterk groeiende *
boomsoorten, die het Opheusdense Sortiment
vormen, wordt de invloed van het klimaat door
andere omstandigheden overheerst. Het bedrijf
omvat echter in vele gevallen bebalve de boomteelt ook andere vormen van tuinbouw, waarbij
zelfs de kleine plaatselijke klimatologisebe verschiilen, met name in de nachtvorstfrequentie,
wel een rol kunnen speien. In het voorjaar van
1949 hadden perceeltjes aardbeien längs de
Parallelweg op komgrond duidelijk meer van
nachtvorst te lijden dan die op hogere en meer
beschütte plaatsen; ook bij aalbessen kon men
dit opmerken.
Bij een eventuele bestudering van de mogelijkheden tot uitbreiding of wijziging van het Sortiment houtgewassen of van de wenselijkbeid van
andere vormen van tuinbouw in een Opheusdens
boomteeltbedrijf, zullen het klimaat en ook het
microklimaat dan ook zeker in aanmerking
genomen moeten worden.
3. De bodem

De bodem van de Betuwe is door de rivieren
opgebouwd. PANNEKQEK VAN RHEDEN heeft
beschreven ( ) hoe in bet zandige laagterras
aan het begin van het Holoceen in verschillende
6tappes een dal werd uitgespoeld. Later nam de
stroomsnelheid van de rivieren af en werden
weer grote hoeveelheden materiaal aangevoerd,
46

waarmede de resten van het laagterras vrijwel van de lage ligging is de waterhuishouding gegeheel werden bedolven. Slecbts hier en daar woordijk slecht.
Het spreekt vanzelf, gezien de wijze van ontsteekt nog iets boven de jongere afzettingen uit.
In het Opheusdense gebied komen dergeHjke staan, dat een scherpe scheiding tussen deze
„opduikingen'' niet voor; het laagterras is hier beide bodemreeksen (althans horizontaal) niet
alleen ontsloten in afgravingen längs de dijk en voorkomt. Bij de kartering neemt men bet al
dan niet naar beneden toe lichter worden als
i aan het Marktstraatje.
Wij können ons tot de afzettingen uit het criterium.
De verticale opbouw verdient nog even langer
Holoceen beperken. Het mag wel bekend worden
geacht, boe de rivieren bij deze sedimentatie onze aandacht. Het complex stroomruggrond
een systeem van oeverwallen en kommen hebben ligt in het Opheusdense gebied bijna overal op
opgebouwd. VDTK bescbreef dit voor de Lek- °» komgrond. Rond bet centrum van het dorp
Streek ( ) , PANNEKOEK VAN RHEDEN voor de vindt men over het algemeen 10-12 dm naar
Betuwe ( ), en nadien is het ontstaan van deze beneden toe lichter wordende klei, die rust op
hoogteversehillen reeds vele malen beschreven zeer zware klei, waarvan hij bier en daar door
( , , ) . In het kort komt het hier op neer, een 1-2 dm dik zandlaagje is gescheiden. Naar
dat bij een rivier, die buiten zijn oevers treedt het Zuiden, in de richting van de kom, Hgt de
het grootste deel, waaronder de grofste fracties grens ondieper. Slecbts in het Noordwesten
van het door het water meegevoerde materiaal van het gebied rust de stroomruggrond op zand,
het eerst bezinkt, waardoor het terrein vlak betgeen men aan kwelverschijnselen kan merken:
längs het rivierbed sterker en met ander de stand van bet water in de gracht langs de
materiaal wordt opgeboogd dan het verder weg verdedigingslinie volgt precies het rivierpeil.
gelegen gebied. Bijn en Waal hebben ieder hun Aan de overzijde van de Linge ten Zuiden van
oeverwallen, doch het gebied biertussen bestaat het spoorwegstation Opheusden vindt men
niet uit 66n grote kom; stroomruggen van oude, komgrond op stroomgrond; onder de zware klei
nu dichtgesHbde rivierarmen doorkruisen dit vindt men hier op sommige plaatsen reeds op
gebied ( ). EDELMAN en zijn leerlingen hebben 70 cm diepte Hchte kalkrijke klei. Ter hoogte
de bodemtypen, die op de oeverwallen voor- van de spoorbaan vindt men enkele dm dieper
komen beschreven en samengevat als stroomrug- weer komgrond. Bijna al dit terrein hoort onder
grond; in de kommen treft men komgrond aan. * Dodewaard, doch er ligt veel boomkwekerij van
Voor een nauwkeurige bescbxijving van overeen- ° Opheusdenaars.
komst en verscheidenheid van de gronden, die
Aan de vorming van stroomrug- en komgrond
tot deze bodemreeksen behoren, zij naar hun kwam een einde, toen de dijken zo hoog werden
pubHcaties verwezen f , ^J; hier zal met een opgetrokken, dat de rivieren het land — bekörte samenvatting worden volstaan.
halve in geval van dijkbreuk — ook's winters
Stroomruggrond bestaat gewoonlijk uit min niet meer overstroomden. Wel traden toen als
of meer zandige klei, die naar beneden toe lichter nieuw element in de bodemvorming de gevolgen
wordt en overgaat in grof zand. Deze grond is van een dijkdoorbraak naar voren. Deze kunnen
van nature kalkrijk, de zuurgraad is laag (te als volgt worden beschreven. Het water, dat
Opbeusden is de pH 7,5-8), de structuur is goed. zich door de opening stort, woelt de bodem tot
diep in de zandige ondergrond los. Op geringe
Door de relatief hoge ligging en de zandige
ondergrond is een goede waterhuishouding afstand van het gat is de stroomsnelheid echter
mogeHjk, tenzij op te geringe diepte zand- of weer dusdanig afgenomen, dat het materiaal
grindbanen voorkomen. Komgrond vormt in weer bezinkt, de grofste fractie het eerst. Het
deze opzichten min of meer een tegensteUing gevolg is, dat na de watersnood rondom de kolk,
tot stroomruggrond. Hij bestaat uit zware tot die de plaats van de doorbraak aangeefb, de
zeer zware klei, die naar beneden toe eerder oorspronkelijke bodem met een zandige laag is
zwaarder dan lichter wordt en in de ondergrond bedekt. EDELMAN heeft de op dergeHjke wijze
- niet zelden veen bevat; hij is kalkarm, de zuur- ontstane' zandige gronden overslaggronden ge- •
graad is hoog (te Opheusden is de pH 5,8-6,5) noemd f ). Ook te Opheusden komen zij voor;
de structuur is siecht, vaak komen ondoorlaat- de kern van bet complex wordt gevormd door
bare lagen voor. Zowel hierdoor als ten gevolge de percelen, die nu als Achter't Klooster worden
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