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WOORD VOORAF
Deze publicatie istot stand gekomen metmedewerking vanvelen.
De assistent CHR. KRAANEN verzorgde in de periode van Maart 1948 tot Juni 1950
het grootste deel vande bodemopname.
De fa. DE NOOY te Bennekom gaf mij aantekeningen van honderden pulsboringen
uit mijn werkgebied ter inzage. De Geologische Dienst gaf mij inzage van enkele diepboringen uit haar boorarchief. Van deTopografische Dienst teDelft mocht ikde minuutbladen metde resultaten van de hoogtemeting van 1939en enkele luchtfoto's bestuderen.
Prof. Dr A. C. SCHUFFELEN stond mij toe een aantal grondmonsteranalyses uit verslagen van studentenpractica over te nemen. Enkele landbouwkundige instituten, de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek verschaften mij de resultaten van een groot
aantal grondmonsteranalyses, waarvan eendeel is vermeld.
Een aantal studenten maakte onder onze leiding in de jaren 1945 en 1946 in het
kader van de studentenpractica in de Agrogeologie bodemkaartjes van enkele kleine
delen van het gebied. De werkkaartjes van de heren B. ABELS, G. BEELEN, P. B. BOLTJES,
J. J. HENDRIKSE, F. T. H. NAUTA en B. VRIJHOF konden grotendeels aan de bodemkaart

dienstbaar worden gemaakt.
De met vier cijfers genummerde grondmonsters werden geanalyseerd op het Laboratorium voor Geologie, Mineralogie en Regionale Bodemkunde van de Landbouwhogeschool. Dr Tj. VAN ANDEL was mij behulpzaam bij de interpretatie van de
analyseresultaten.
Ir P. ARENS van het Laboratorium voor Landbouwscheikunde deed voor mij enkele
chemische analyses.
Prof. Mr Dr F. FLORSCHÜTZ analyseerde een aantal veenmonsters uit een tweetal
profielen.
Ir B. GERRITZEN was behulpzaam bij de vertaling van de onderschriften van de
tekstfiguren en de „Summary".
Allen, diemijhun medewerking hebben gegeven, dank ik hiervoor zeer.
Wageningen, December 1950.

AFB. 2. Ligging van de bodemlandschappen in en rondom het gekarteerde gebied :
R Rivierkleigronden
Z
Lage dekzandgronden V Veengronden
RU Uiterwaardgronden (sublandschap)
en Y Enkgronden

FlG. 2. The soiUandscapesin the environments of Wageningen:
R Riverclay soils
Z
Low cover sand soils
RU Foreland soils (sublandscapes)
Z + Y Enk soils

V Peat soils

I. INLEIDING
1. ALGEMEEN

Wij zijn er bij de studie van het in afb. 1 aangegeven gebied van uitgegaan, een
typerende beschrijving van de bodemgesteldheid van deze streek te willen geven. Een
groot deel van de resultaten van ons onderzoek staat afgebeeld op een bodemkaart
(bijlage kaart 1), zodat kan worden volstaan met een omschrijving van de op de kaart
vermelde bodemkundige eenheden (hoofdstukken II tot en met VI) en met een aanvullende beschrijving van belangrijke bijzonderheden en details, welke niet op de bodemkaart zijn aangegeven (hoofdstuk VII).
Enkele verschijnselen, welke niet zonder meer duidelijk zijn, worden in hoofdstuk
VIII nader verklaard. Getracht is de waarnemingen gescheiden te houden van de meer
theoretische beschouwingen en veronderstellingen, gezien het feit, dat de theorie nog al
eens verandert en goede waarnemingen een blijvende waarde hebben.
Aan de landbouwkundige betekenis van de bodem is bijzondere aandacht geschonken;
ook hiervoor geldt, dat wij ons tot karakteristieke beschrijvingen hebben beperkt.
Een bodemkundig onderzoek levert als elk regionaal onderzoek stof voor een behandeling; van allerlei interessante vraagstukken. Enige hiervan zijn in de hoofdstukken
VIII tot en met XI behandeld.
De s!ad Wageningen, de bewoners en de omgeving zijn in de laatste decennia door
een tweetal onderzoekers vrij uitvoerig beschreven. REGELING (1933) maakte een sociografische studie, waarin ook de historische ontwikkeling van Wageningen is besproken.
OOSTING (1936) publiceerde zijn bodemkundige onderzoekingen, waarbij hij tevens aandacht schonk aan de geologie, de percelering, de oudheidkunde en aan de geschiedenis
van Wagsningen. Beide publicaties zijn onmisbaar voor een goede kennis van dit gebied.
Bij ons systematisch bodemkundig onderzoek is voortgebouwd op het door OOSTING
begonnen werk. Wij achten ons ontslagen van het vermelden van hetgeen reeds door
REGELING en OOSTING werd meegedeeld. Eveneens volstaan wij met te verwijzen naar
de publicaties betreffende de afwatering van de Gelderse Vallei, een voor Wageningen
belangrijk onderwerp, waarop wij in het volgende af en toe terugkomen (Rapport 1933).
De vele nieuwere publicaties betreffende de bodemkunde en de bodemkartering in
Nederland geven een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het onderzoek en van de
methodiek, zodat wij ook hierover niet behoeven uit te wijden. Bij ons werk maakten
wij een ruim gebruik van de van het gehele gebied aanwezige luchtfoto's uit het luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen. De hierbij gevolgde
methodiek werd elders beschreven (BURINGH, 1950).
Reeds vele malen werden voor niet-ingewijden samenvattende publicaties geschreven
over de bodemkunde van de Nederlandse klei-, zand- en veengronden. Teneinde herhalingen te vermijden verwijzen wij naar de literatuur, b.v. EDELMAN (1947a en 1950).
De resultaten van de grondmonsteranalysen werden niet grafisch weergegeven. Een
ieder kan dit aan de hand van het cijfermateriaal volgens de hem meest geliefde methode
doen.
Wij waren in de gelegenheid kennis te nemen van enig niet gepubliceerd materiaal
uit de nalatenschap van Dr W. A. J. OOSTING betreffende de bodem van Wageningen.
Van dit: materiaal was alleen een schets van een bodemkaart, afgebeeld op schaal
1 : 10000, van het lage zandgebied tussen de Dijkgraaf en de Grindweg voor ons van
belang. Dit kaartdeel sluit aan bij de beide door OOSTING (1936) gepubliceerde kaart-

delen. Het is echter minder gedetailleerd en veel minder nauwkeurig dan OOSTINGS schets
van de bodemkaart van Nergena onder Bennekom. In het begin van ons onderzoek
hebben wij van deze gegevens gebruik gemaakt. Daarbij bleek, dat de nauwkeurigheid
van de kaart ongelijk was en dat plaatselijk vele details niet waren vermeld, zodat dit
complex opnieuw is gekarteerd.
Overigens kan worden opgemerkt, dat OOSTINGS werk (1936) indirect ten grondslag
ligt aan al het huidige werk van de Stichting voor Bodemkartering. Ook voor zijn proefschrift hebben wij veel bewondering. Daarin schrijft hij op blz. 12:
„Het spreekt welhaast vanzelf, dat, wie werkt zonder voorgangers, vele fouten maakt. De schrijver
erkent bij voorbaat zijn tekortkomingen en hoopt, dat zijn navolgers zich daarvoor zullen wachten.
Tevens hoopt hij, dat zij zich niet over zullen geven aan te snel en voorbarig oordelen, waaraan de
tijdgeest van heden mank gaat. Onderzoek van de bodem, zoals hij er ligt, eist nu eenmaal de
innerlijke kalmte deslandmans."
Wij hebben getracht deze raad op te volgen.
Aan dit werk zijn als bijlagen toegevoegd:
1. een b o d e m k a a r t , waarvan men na bestudering van hoofdstuk I en van de
inleidingen van de hoofdstukken II t/m VII het belangrijkste zal kennen;
2. een o r i ë n t a t i e k a a r t , waarop de in de tekst voorkomende namen staan
vermeld en waarop tevens de ligging van verschillende bodemprofielen etc. is
aangegeven. Een register van namen en nummers met de coördinaten vergemakkelijkt het opzoeken;
3. een tweetal p r o f i e l d o o r s n e d e n , door het onderzochte gebied, welke een
zeer vereenvoudigd beeld geven van de profielopbouw.
2. DE BELANGRIJKSTE BODEMKUNDIGE ONDERSCHEIDINGEN
In weinig gemeenten in Nederland zal men zo'n grote verscheidenheid in de bodemtoestand aantreffen als in Wageningen. Men vindt hier allerlei soorten rivierkleigronden,
üiterwaardgronden, vochtige zandgronden, veengronden, enkgronden, droge en grindrijke zandgronden. Grotendeels liggen deze gronden in complexen naast, soms over
elkaar. Ieder afzonderlijk bezit een rijke verscheidenheid van bodemtypen, welke voor
de landbouw van veel betekenis zijn. Alleen in het zandgebied moeten we reeds een
achttal soorten leem, welke soms als lagen, soms ook als leemgrond voorkomen, onderscheiden. In het rivierkleigebied is de variatie het grootst. Op een afstand van enkele
meters kan de bodem zo sterk variëren, dat b.v. de opbrengst van appelbomen op de
ene plaats vier maal zo groot is als op de andere. Over een afstand van enkele honderden
meters kan het verschil zo groot zijn, dat de ene grond zeer geschikt is voor het telen
van bepaalde gewassen, terwijl de andere daarvoor volkomen ongeschikt is.
Met voorbijgaan van allerlei details, welke vaak voor de individuele boer nog van
betekenis zijn, hebben wij getracht, de variaties in bodemgesteldheid, welke in het algemeen voor de Landbouw van belang zijn, te schetsen. Allereerst is hiervoor een
hoofdindeling gemaakt, die er als volgt uitziet:
Het r i v i e r k l e i l a n d s c h a p bestaande uit allerlei rivierkleigronden, variërende
van bruine, rulle, kalkhoudende, lichte klei tot zeer zware, compacte, stugge, grijze,
natte klei. De klei is afgezet door overstromingswater van de Rijn. Enige malen heeft
de Rijn haar bedding verlegd. In het proces van de klei-afzetting zijn duidelijk een aantal

fasen te onderscheiden. Hierdoor liggen overal kleilagen van verschillende samenstelling
en in verschillende dikten op elkaar.
Het u i t e r w a a r d l a n d s c h a p bestaande uit vruchtbare buitendijkse gronden,
welke bij hoge rivierstanden worden overstroomd en daarbij een nieuw sliblaagje ontvangen. Grote delen zijn ten behoeve van de steenindustrie afgegraven en daardoor vaak
veel slechter geworden.
Het l a g e d e k z a n d l a n d s c h a p bestaande uit zeer natte tot vochthoudende
zandgronden met een uniforme korrelsamenstelling. De meeste korrels hebben een doorsnede van 150—250 /x. Het fijne zand bevat nagenoeg geen grindsteentjes. Het landoppervlak is zwak golvend, waardoor hogere ruggen en koppen afwisselen met lagere
natte delen. De hoogteverschillen zijn niet groter dan 1 m. V o o r d e Landbouw zijn zij
van betekenis, aangezien vanouds de ruggen als bouwland en de laagten als wei- en
hooiland gebruikt zijn.
Het e n k e n l a n d s c h a p bestaande uit aan elkaar grenzende complexen oudbouwland (Enken). Deze oude bouwlanden liggen zo hoog boven het grondwater, dat
de plantengroei is aangewezen op het vochthoudend vermogen van de bovengrond. Dit
vermogen wordt grotendeels bepaald door de dikte van de zwartbruine grondlaag (soms
tot 1m) en de daaronder liggende bruine zandhorizont, welke in het gele zand overgaat.
De enkgronden liggen op de w. helling van de Veluwe. De laagste delen bestaan uit
dekzand, de hogere delen uit grindrijke grovere zanden (grindzanden). Hier en daar
liggen 2x:er grindrijke terreinkoppen. Enkele dalen doorsnijden het gebied. Van laag naar
hoog neemt de dikte van de zwarte laag van de enkgronden af, tegelijk wordt het zand
grover, de gronden worden slechter.
Het v e e n l a n d s c h a p , bestaande uit veengronden, welke voorkomen in het
laagste deel van de Gelderse Vallei. Soms bestaan ze uit een 3 à 4 m dik veenpakket,
soms ook bevindt de overal voorkomende dekzandondergrond zich ondiep onder het
veenoppervlak of er steken nog enkele dekzandkoppen of ruggen door het veen heen.
Grotendeels is het veen in de bovengrond vermengd, met zware, grijze klei of door een
dun kleilaagje afgedekt. Meer zuivere veengronden (hoofdzakelijk riet- en zeggeveen)
vindt men alleen langs de uiterste noordgrens van het onderzochte gebied. Eeuwenlang
lag het veengebied diep in het water; het stond dikwijls dras of onder water. De laatste
jaren is hierin verandering gekomen. Het gebied is opnieuw verkaveld en de waterafvoer
is beter geregeld. De blauwgrassen uit de hooilanden verdwijnen naarmate de verzorging
en bemesting verbetert. Enkele percelen zijn vroeger verveend.
De b o s g r o n d e n op de hoge, vaak grindrijke zandgronden van de Veluwe
nemen in het oostelijk deel van de gemeente Wageningen een aaneengesloten gebied in,
dat buiten ons onderzoek valt.
Afb. 2 geeft een vereenvoudigd beeld van de ligging van de zojuist aangegeven
landschappen in het terrein. Beziet men de bodemkaart (bijlage 1), dan is de hoofdindeling ei:gemakkelijk op terug te vinden.
Elk landschap is onderverdeeld in een aantal bodemreeksen, welke weer worden
onderverdeeld in een aantal bodemtypen. Met beide zijn bodemkundige eenheden bedoeld, die een bepaald en op de kaart omgrensd gebied aanduiden. Het bodemtype is
de kleinste eenheid, welke op de bodemkaart is onderscheiden. Een aantal bodemtypen,
dat bepaalde kenmerken gemeenschappelijk heeft, is in een bodemreeks samengevoegd.

Luchtfoto van het rivierkleigebied: A de Rijn; BGrebbedijk; C Straatweg Utrecht—Arnhem; D wielen ontstaan
tijdens dijkdoorbraken; E steenfabriek; F boomgaarden; G kromme akkers; H Instituut voor Plantenveredeling
(I.V.P.).
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
Opname Geallieerde Luchtmacht, 12 September 1944, schaal ca 1: 10000.)
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Aerial photograph of the river clay area: A River Rhine; B Grebbe dike; C main road Utrecht -Arnhem; D pools
originating from dike-bursts; E brick work; F orchards; G crooked fields; II Institute for Plant Breeding (I.V.P.)
(File of aerial photographs of the Soil Survey Institute (S.V.B.) at Wageningen.
Photo: Allied Air Force, September 12, 1944; appr. scale 1 : 10 000.)

Bij de bodemkartering is het van veel belang waarom deze eenheden worden onderscheiden en door welke kenmerken zij zijn gekarakteriseerd. Het waarom en hoe is een
vraagstuk van de bodemclassificatie, hetwelk nader in hoofdstuk XI wordt behandeld.
Voor een goed begrip van ons onderzoek is het nodig de kenmerken en de eigenschappen
van de bodemreeksen en -typen te kennen. Vooruitlopende op de gedetailleerde beschrijvingen volgen hier van elk bodemkundig landschap enkele bijzonderheden.
R Het nvierkleilandschap
Langs de Grebbedijk liggen goede bruine rulle kalkhoudende rivierkleigronden,
welke Nudekleigronden (Rw) worden genoemd. Zij bestaan uit een dik kleipakket. De
ondergrond is vaak stugger en zwaarder, deels kalkloos. Naar het noorden worden deze
Nudekleigronden geleidelijk zwaarder, ze liggen wat lager, de kalkrijkdom van de
bovengrond neemt af, het zijn de Nudekomgronden (Rn). Nog noordelijker gaan deze
over in zware, veelal grijze, kalkloze, ondiepe kleigronden, de komgronden (Rk). Deze
gaan op hun beurt nog noordelijker over in venige komgronden (Rv) en veen (V) of
via gebroken gronden (een mengsel van klei en zand in diverse verhoudingen met een
zandige ondergrond, gZ) in zand. Gedeeltelijk liggen de komgronden in een pakket
van variërende dikte op het zand en veen van de ondergrond.
Vooral in het z. deel van het rivierkleigebied wijkt de ondergrond af van de bovengrond, doordat de Nudeklei- en Nudekomgronden een oud oppervlak afdekken. De
dikte van het Nudekleipakket neemt van z. naar n. af. In de ondergrond vinden we een
oud Rijnbed (aangeduid met Rwb), dat met klei is opgevuld. Ter weerszijden van dit
bed liggen in de ondergrond stroomruggronden, bestaande uit kalkhoudende zandige
klei of kleihoudend zand, plaatselijk zelfs uit vrij grof zand bestaande (Rwz). Iets verder
van de oude bedding liggen zware kalkloze komgronden, welke zich niet of nauwelijks
laten onderscheiden van de jongere komgronden.
Dit oude systeem is door de Nudeklei- en Nudekomgronden afgedekt. Deze gronden
zijn het beste te vergelijken met uiterwaardgronden. Vóór het jaar 1595 werd het gebied
slechts door een zomerkade tegen overstromingswater beschermd. In 1595 is de Grebbedijk aangelegd, waardoor aan de klei-afzetting in het z. deel van ons gebied een einde
is gekomen.
De. Nudekleigronden vormen een vrij uniform kleipakket van voldoende dikte om
de variatie in bodemgesteldheid gering te doen zijn. Het overstromingswater uit de tijd
vóór de bedijking, het water dus, dat de Nudekleigronden heeft doen opslibben, vloeide
door een aantal geulen in n.w. richting af (de als Rnb aangegeven stroken). Via een
gezamenlijke geul, waarin thans het z. deel van de Grift ligt, vloeide het water langs
de Grebbe weer in de Rijn.
O. van het Opheusdense Veer lag de Grebbedijk oorspronkelijk veel zuidelijker. Deze
rustte op slappe, vaak venige zware klei, waardoor de basis zwak was. Enige keren brak
de Grebbedijk op deze zwakke plaats door. Er ontstonden wielen, waarvan er thans
nog een drietal in de uiterwaarden liggen, doordat de Grebbedijk na de laatste doorbraak
in 1855 een eindweegs n. is aangelegd. Binnendijks vinden we als restanten van deze
dijkdoorbraken een complex overslaggronden (Ro), welke bestaan uit een door het
overstromingswater aangevoerd zandpakket van maximaal 60 cm, rustende op de oorspronkelijke klei-ondergrond.
De ten n. van de Haarweg lopende en als komgeulgronden (Rkb) aangegeven smalle
banen stellen geulen voor, welke het overtollige water uit het veengebied (de meer
oostelijke uit het zandgebied) in z. richting hebben afgevoerd. Nadat de Rijn het veen-

AFB. 4. Luchtfoto van het lage dekzandgebied: A Lage Steeg; B Bornse steeg; C dorp Bennekom; D Grindweg; E lage
graslandgronden met greppels;F boomgaarden met slechteplekken t.g.v. tenatteligging; G idem t.g.v. oerbanken;
H percelen akkermaalshout; I oud bouwlandperceel omgeven door een houtwal; K proefterreinen en boomkwekerij. Men vergelijke de foto met de bodemkaart.
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
Opname Geallieerde Luchtmacht, 12 September 1944, schaal ca 1 : 10000.)
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Aerial photograph of the low lying cover sand area: A Lage Steeg; B Bornse steeg; C Village of Bennekom; D Grindweg; E low lying grassland blocks with surface gutters; F orchards showing poor spots due to soaked soil conditions;
G as F, but due to pans; H blocks of oak coppices; I old arable field surrounded by windbreaks; K trial grounds and
nursery of shrubs and trees. Compare the photograph with the soil map.
(File of aerial photographs of the Soil Survey Institute,
Wageningen.
Photo: Allied Air Force. September 12, 1944; appr. scale 1 : 10 000.)
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gebiet! aan de z. kant had afgesloten door er een hoge kleiwal (Rw-gronden) voor te
leggen, werd het water van deze veengeulen in meer w. richting afgevoerd, ongeveer
langs de later gegraven Grift. Deze Grift of Bisschop Davidsgrift werd in de jaren
1473—1481 gegraven op Utrechts grondgebied, vlak langs de Kromme Eem, welk
stroompje de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht heeft gevormd en op
de bodemkaart is terug te vinden. Bij de overstromingen door de Rijn is het met slib
bezwangerde water door deze geulen naar het n. opgedrongen, hetgeen blijkt uit de
ter weerszijden er van voorkomende kleistroken.
De Nudekleigronden vormen goede rivierkleigronden met vele landbouwkundige
mogelijkheden. Men vindt er vele boomgaarden. De Nudekomgronden zijn tamelijk
goed. Die welke liggen op een zandige ondergrond (Rns) — een groot oppervlak hiervan
vinden we in het Rhenense deel van het rivierkleigebied — zijn vooral na de betere
waterafvoer geschikt voor akkerbouw, onder bepaalde omstandigheden ook voor fruit.
De komgronden (Rk) en speciaal de venige komgronden (Rv) zijn alleen geschikt voor
grasland. Gedeeltelijk zijn zij thans te diep ontwaterd, waardoor er verdroging optreedt.
In de Rv-gronden en speciaal in de Rkx-gronden neemt deze verdroging een ernstig
karakter aan, afb. 9 en 25.
RU Bet uiterwaardenlandschap
Deze gronden zijn grotendeels vrij gelijkmatig. Een eigenaardig stuk vormt de Manuswaard ten zuiden van de Rijn. Klaarblijkelijk was dit deel oorspronkelijk met het
overige deel van Wageningen verbonden. In elk geval stroomde de Rijn er vroeger langs
de z. grens omheen. We vinden hier nog duidelijk ruggen en strängen (resp. RUr en
RUb) in het veld terug. Zij vormen delen van een oud Rijnbed, hetwelk blijkens oude
kaarten in 1569 nog aanwezig was (OOSTING, 1936).
Ook z. van de stad Wageningen ligt een oude bedding (RUb) in de uiteraarden. Dit
zal een restant zijn van de oude Rijnloop uit de middeleeuwen, waarover VAN SLICHTENHORST (1654) heeft geschreven. De tegenwoordige haven en het havenkanaal zijn in 1550
in dir.bed aangelegd.
Een groot probleem van de uiterwaarden is het afgraven ten behoeve van de steenindustrie. Het merendeel van de percelen is reeds afgegraven. Soms zijn er alleen plassen
overgebleven, soms ook ligt er slechts een kleilaagje van 20 cm op grof rivierzand,
waardoor het gras elke zomer verdroogt. Landbouwkundig zijn de meeste gronden
aanzienlijk slechter geworden. De opslibbing door overstroming is minimaal, deels doordat de Rijn niet vaak buiten haar oevers treedt, deels doordat de zomerkaden vrij hoog
zijn, deels omdat de sluisjes in deze kaden bijna niet meer worden geopend, omdat één
der steenfabrieken te laag ligt.
Z Het lage dekzanderilandschap
Dekzanden komen in Nederland over grote oppervlakten voor. Men denkt, dat zij
ontstaan zijn in de vierde ijstijd, de Würmijstijd, toen in ons land een toendraklimaat
heerste en het zand door de toen overheersende n.w. winden en sneeuwstormen werd
aangevoerd (EDELMAN, 1950; VINK, 1949). Een groot deel van de Gelderse Vallei is met
dit zand opgevuld. Ogenschijnlijk ligt het oppervlak geheel vlak. Er liggen echter vele
middelhoge en hoge ruggen en koppen in, welke respectievelijk 50 en 100 cm boven de
overigens laag en vochtig gelegen delen uitsteken. Men kan deze ruggen als zandopduikingen in het noordelijk klei- en veengebied vervolgen. Van oudsher zijn de hogere,
minder vochtige ruggen als bouwland, de lagere vochtige en natte delen als wei- en

A F B . 5. Luchtfoto van het gebied vande enken: A straatweg U t r e c h t — A r n h e m ; BZ o o m w e g ; C Diedenweg; E A r b o r e t u m
F Hollandse weg. M e n lette o p de kleine smalle akkers en de wijze, w a a r o p zij in groepen bij elkaar liggen.
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
O p n a m e Geallieerde Luchtmacht, 12 September 1944, schaal ca 1 : 10 000.)
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F I G . 5. Aerial photograph of the area of the "enken' (open fields): A main-road Utrecht- -Arnhem; BZoomweg; C Diedenweg;
E Arboretum; F Hollandse weg. Attention be drawn to the small narrow fields and to the close grouping.
(File of aerial photographs oj the Soil Survey Institute,
Wageningen.
Photo: Allied Air Force, September 12, 1944; appr. scale J ; !() 000.)
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