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Aangezien ,de werkzaamheden betreffende de bodemkartering
van Nederland in het rivierkleigebied zijn begonnen, zijn er gedurende de laatste jaren herhaaldelijk artikelen over d e bodemgesteldheid van het rivierkleigebied verschenen. De meeste van deze
artikelen :hadden betrekking op 'de Bommelerwaard, enkele op de
Betuwe. Zij geven ongeveer weer de stand van onze kennis van
het jaar 1944.
Sindsdien hebben zowel de kennis als de ervaringen kfreffende
de bodemgesteldheid van het riviergebied een grote uitbreiding
ondergaan. Behalve de beide reeds genoemde gebieden zijn de
Brabantse Maaskant, het Land van Heusden en Altena, het Land
van Maas en Waal en het Utrechtse rivierkleigebied gekarteerd,
ten gevolge van welke werkzaamheden weer allerlei nieuws ontdekt is, zodat er wel aanleiding bestaat een overzicht te geven van
d e :huidige stand van zaken. Inmiddels zijn de eerste bodemkaare
ten van delen van het rivierkleigebied met bijbehorende teksten
voor de druk gereed gemaakt en wel van de Bommelerwaard, d e
Betuwe en de Maaskant. De Betuwe-kaart is reeds in eenvoudige
vorm verschenen.
Het is nooit de bedoeling geweest dat de opeenvo1g;gende kaarten
van delen van het rivierkleigebied alle volgens precies hetzelfde
schema zouden worden samengesteld. De bodemkartering is een
wetenschappelijke arbeid en .de voortgang van onze kennis berust
hierop, dat ieder volgend werkstuk tracht alle voorafgaande te
overtreffen, Bij de later vervaardigde kaarten is het volle gebruik
gemaakt van alle ervaringen die bij eerdere karteringen zijn opge..
daaa, en de onderzoekers hebben er naar gestreefd, vooruit te
komen en hebben aandacht besteed aan verschijhselen die te voqen
niet opgemerkt waren. W a r e dit niet het geval geweest en hadden
de latere onderzoekers uitsluitend de oudere kaarten nagebootst,
zo zou hun werk piet op academisch peil hebben gestaan,
Men kan het ook zo zeggen, dat de eerste kaarten 'de afstand
van niets tot iets hebben overbrugd en de latere kaarten de lijn
van iets naar meer hebben doorgetrokken. Het ligt voor de hand dat
later getracht zal moeten worden, wederom verder te komen en
dus de sprong van meer naar veel te wagen. Er is, geen eind aan
de ontwikkeling uan de wetenschap en wat wij op deze plaats
kunnen mededelen, is dan ook slechts een momentopname in de
snelle ontwikkeling van onze kennis.
De indeling van de rivierkleigronden in stroomruggronden,
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Fig. 1. Vereenvoudigde bodemkundige overzichtskaart van de Bommelerwaard
Simplif2ed soit map of fhe Bommelerwaard.

komgronden en overslaggronden heeft in Nederland reeds burgerrecht verkregen. Toch is ook hieromtrent veel nieuws gevonden. Z o
is gebleken (dat #de oeverwallen van het Rijn-. en van het Maasr.
systeem verschillend zijn. De stroomruggronden van het Rijnsysteem zijn in beginsel kalkhoudend, die van het Maassysteem
kalkarm, Dit verschil is primair. Ook de uiterwaarden van de
Maas zijn kalkarm en die van Rijn en W a a l kalkhoudend. In de.
Bommelerwaard is dit verschil niet opgemerkt, want de verbinding
van W a a l en Maas bij Heerewaarden bestond reeds in de Romeinse Tijd, zodat de Maas beneden Heerewaarden steeds Waalwater
bevat heeft. In overeenstemming hiermede zijn de oeverwallen en
ook de uiterwaarden van de Maas beneden Heerewaarden kalkhoudend.
De verklaring van d e verschillen tussen het Rijn- en Maassysteem is niet gemakkelijk te vinden, maar zal gezocht moeten
worden in de samenstelling van het rivierwater. Daarbij moet nog
worden opgemerkt, dat het huidige rivierwater niet meer dezelfde
samenstelling heeft als dat van het natuurlijke landschap. Zowel
de Rijn als de Maas voeren enorme hoeveelheden afvalwater af
waaronder veel water uit de steenkoolgebieden. Kolenslib is een
belangrijk bestanddeel van de allerjongste afzetting van d e Maas
geworden en het is wel merkwaardig dat deze zeer recente zwarte
afzetting kalkhoudend is.
Een en ander kan dienen om duidelijk te maken dat de bodemkartering bepaalde verschijnselen op ondubbelzinnige wijze kan
vaststellen en omgrenzen, zonder dat de volledige verklaring van
de verschijnselen gegeven kan worden. Echter is het vraagstuk
veel scherper gesteld dan vroeger en wie zijn krachten op de verklaring zou willen beproeven, vindt thans een betrouwbare basis
voor zijn voorgenomen arbeid.
De gevanden tegenstelling tussen de stroomruggro;nden van d e
beide riviersystemen heeft uiteraard aanleiding gegeven tot de
opstelling van een nieuwe bodemreeks. Naast de reeds bekende
reeks Rs, die betrekking heeft op de kalkhoudende stroomruggronden, staat thans een reeks Rt, die de in beginsel kalkarme
stroomruggronden omvat.
Een tweede belangrijk verschijnsel, dat langzamerhand duidelijk
is geworden, bestaat .hierin dat niet alle stroomruggen even oud
zijn. Een deel van de stroomruggen was reeds voltooid in de
Romeinse Tijd, een ander deel is jonger en werd tussen de Roe
meinse en Frankische periode gevormd. Het bewijs van dit verschil in ouderdom wordt geleverd door de ligging van Romeinse,
respectivelijk Frankische en middeleeuwse oudheden. In het
nauwkeurig onderzochte gedeelte van de Bommelerwaard liggen
de Romeinse oudheden op de stroomruggen aan de oppervlakte.
Op de zuidelijke oeverwal van de Waal, dus in het Land van Maas
en Waal, vindt men de Romeinse oudheden overal afgedekt door
een vaak dikke laag stroomruggronden e n vindt men slechts Frankische en middeleeuwse oudheden aan de oppervlakte. E r bestaat

dan ook aanleidfng, d e stroomgronden te splitsen in jongere
en oudere. Het versdil is landbouwkundig belangrijk, aangezien
de jongere stroomruggronden, die bijna 1000 iaar jonger zijn dan
de oudere, tot aan de oppervlakte kalkhoudend zijn, terwijl de
oudere stroomruggronden over een variërende diepte ontkalkt zijn+
Het is in het Land van Maas en Waal mogelijk gebleken
naar de ouderdom ook te maken voor de
dezelfde
Groomruggen van de Maas, niettegenstaande het feit dat deze
altijd kalkarm zijn. De jongere stroommggen van de Maas zijn
iets licht= van kleur dan de oudere en hebben een betere stmc..
tuur. De oudere zijn dus meer verweerd dan de jongere. Ook dit
verschil is landbouwkundig nog van belang; d e kwaliteit van d e
jongere stroomruggronden is beter dan die vaa de oudere.
De ervaringen tijdens de nieuwere lcarteringen hebben geen aanleiding gegwen tot een verbetering van de indeling van de stroomd
ruggronden in bodemtypen. De ~rofielindelingis dus nog dezelfde
als die welke in de Bommelerwaard reeds in 1944 zorgvuldig was
uitgewerkt.
De indeling van d e komgronden van de Bommelerwaard berustte op de (dikte van de bruine bovengrond en op de aanwezigheid, respectievelijk dikte, van laklagen. Deze indeling is thans
in de Brabantse Maaskant aangevuld door de onderscheiding van
licht gekleurde, ondoorlatende kleilagen, die soms tot in d e zode
doorlopen en buitengewoon slecht land voorstellen. Merkwaardig
zijn ook de komgeul-landschappen in de Brabantse Maaskant en
in het Land van Maas en Waal, die klaarblijkelijk een bijzonderheid van het Maassysteem voorstellen, Zij gaven aanleiding tot de
onderscheiding van verscheidene nieuwe bodemreeksen en bodemtypen.
Enkele komgronden zijn ook na de bedijking zo ,moerassig geweest en zo vaak geïnundeerd dat zij een humeuze bovengrond
,hebben, die soms rijk is aan schelpjes. Deze schelpjes zijn dezelfde
als die men thans nog in de sloten aantreft. Met de verbeterde ent
watering zijn' ,deze kallkhoudende, zachte komgronden uiteraard
van veel betere kwaliteit dan de stugge, ondoorlatende.
Een gedeelte van de overslaggronden wordt thans niet meer
verklaard als een gevolg van dijkdoorbraken. Tijdens de bedijking
lagen op verscheidene plaatsen jonge oeverwallen, die nog niet
geheel voltooid waren en het kleidek misten, dat kenmerkend is
voor een volledige stroomrug. Het is duidelijk, dat dae gronden
in bodemkundig opzicht niet passen in de stroomruggronden en zij
zijn dan ook terecht daarvan onderscheiden, Zij zullen echter in een .
andere bodemreeks worden ondergebracht dan de overslaggronden
in engere zin, die wel QP catastrophale wijze tijdens dijkdoorbrakenszijn gevormd. Deze lagen zijn grover van korrel daB de zo
juQt besproken onvoltooide stroomruggronden,
In tuinbouwkundig opzicht is de nieuwe onderscheiding stellig
'van belang. De grofste overslaggronden in engere zin liggen vaak
20 hoog en zijn Zo schraal dat zij niet alljd voor binbouw in
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merking komen. Verscheidene belangrijke tuinbouwcentra blijken
gelegen te zijn op de thans onderkende onvoltooide stroomrug*
gronden.
De grootste vernieuwing in onze kennis betreffende het riviergebied is stellig de ontdekking van een geheel nieuw landschap,
bestaande uit een sterk verweerde pleistocene rivierafzetting, dat
thans door verscheidene medewerkers van de Stichting voor
Bodemkartering als rivierleemlandschap wordt beschreven. Men
vindt het in de vallei van de Oude IJssel, in noord-Limburg, noordoostelijk Noordbrabant en in het oosten van Maas en Waal. Dit
landschap is vroeger ten dele -overzien, ten dele als ,,Klei op
Laagterras" aangegeven en ten dele tot de rivierklei gerekend. Het
rivierleemlandschap is totaal anders opgebouwd dan het rivierkleilandschap. Het is gevormd door een vlechtende rivier en bestaat
uit een zeer groot aantal zandbanken, van elkaar gescheiden door
een zeer groot aantal stroomgeulen, terwijl van een eigenlijke
stroombedding in het geheel niet kan worden gesproken. Tegen het
einde van het Pleistoceen is dit systeem afgedekt door een slibrijke, respectievelijk slibhoudende afzetting, die wij thans als
rivierleem betitelen. Op hoge plaatsen is deze leem zandig en
bruin gekleurd, op lage plaatsen is hij zwaar en grijs.
De ontdekking van deze rivierleem is aanleiding geweest tot een
herziening van de begrippen leem en klei. Daarbij zijn wij tot de
conclusie gekomen, dat in het Nederlandse taalgebruik vanouiis
tussen leem en klei een scherp onderscheid is gemaakt. In Nederland heten alle slibhoudende afzettingen leem, behalve de jonge
afzettingen van de rivieren en de zee. Waar klei en leem naast
en op elkaar voorkomen, maakt de bevolking een scherp onder-.
scheid tussen beide grondsoorten. Koenigs heeft dit verschil als
volgt geformuleerd:
a. Leem is vaster, stugger, droger en tevens minder doorlatend
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dan klei met een even hoog percentage afslibbare delen.
b, De kleur van 'de klei verandert .bij toenemend gehalte aan
afslibbare delen, respectievelijk toenemende reductietoestand,
van bruin via grijsbruin naar grijs. Bij de leem gaat deze
. verandering van bruingeel, via grijsgeel en lichtgrijs, naar wit of
lichtblauw,
c. De roestvlekken en ijzerconcreties, die in de Mei een bruine of
roodbruine kleur hebben, zijn in de leem geel tot roodoranje.
Mangaanconcreties komen in de leem in veel groteren getale
en in grotere afmetingen voor dan in de klei,
d. Steeds is de. leem vlekkeriger .dan klei met hetzelfde gehalte
aan afslibbare delen.
e. Door midel van slibanalyses kunnen geen kenmerkende ver*
schillen tussen klei en leem worden vastgesteld.
f. De leem heeft een zeer laag humusgehalte, vergeleken met d e
klei,
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De ontwikkeling van de kennis betreffende dit rivierleemlandschap is een mooie illustratie van de werkwijze van de wetenschap.
Het werd in beginsel reeds in 1944 door Koenigs nabij Gendringen
gevonden. O p zijn inmiddels gepubliceerde onderzoekingen kon
Schelling in het gebied van Ottersum voortbouwen. D e conceptie
van d e vlechtende rivier zou niet duidelijk geworden zijn zonder
de medewerking van Doeglas. Ten slotte heeft Pons in het Land
van Maas en W a a l van al deze ervaringen gebruik kunnen maken
en het beeld kunnen completeren. Het is onvermijdelijk dat de
*ublicatie van de reeks van de karteringen enigszins achter blijft bij
d e ontwikkeling van de kennis, maar door de collegiale samenwerking van de verschillende karteringsleiders is'het mogelijk geweest, reeds voor de publicatie van de afzonderlijke rapporten, ten
volle van *dereeds opgedane ervaringen te profiteren.
Dit pleistocene rivierlandschap heeft een sterkere helling naar het
westen dan de huidige rivierkleigronden. In het zuidoosten van
ons land steekt het boven de huidige riviervlakte uit; naar het
westen duikt het daar onder weg. Dit heeft ten gevolge dat er een
strook is, waar de jongere gronden, in het bijzonder komgronden,
o p het leemlandschap rusten.
De rivierleemgronden zijn ten gevolge van hun slechte structuur
minder goed dan de overeenkomstig opgebouwde rivierkleigronden.
Toch vormen de bruine leemgronden van Ottersum zeer goed
cultuurland. Verscheidene lage en grijze rivierleemgronden vormen thans, na ontwatering, cultuurland van een betere kwaliteit
dan de komgronden van het rivierkleilandschap, voornamelijk
omdat zij dunner zijn dan deze 'komgronden en op een zandige
ondergrond rusten.
Gedurende de laatste jaren is ook studie gemaakt van de uiterwaarden. Deze zijn ontstaan sinds' de bedijking, aangezien de
rivierstanden ten gevolge van .de bedijking veel hoger zijn gaan
oplopen. Soms rust dit uiterwaardendek op het oorspronkelijke
natuurlijke landschap van stroomrug- en komgronden. Vaak echter is dit oude landschap door de rivier weggeërodeerd en bestaat
d e uiterwaard uit een systeem van hogere op zand rustende gronden, van elkaar gescheiden 'door dichtgeslibde stroombeddingen.
In het'algemeen zijn de uiterwaarden regelmatiger van opbouw
dan de stroomruggen van het natuurlijke landschap Men treft
vaak profielen van meer dan 1 m dikke uniforme Mei, iets wat men
in het natuurlijke landschap nooit zal vinden.
Het in het bovenstaande medegedeelde zal men uitvoerig behan.deld vinden in d e nieuwste rapporten van de Stichting voor
Bodemkartering, in het bijzonder in da,t over het Land van Maas en
W a d . Intussen kan het zijn nut hebben nog enkele algemene
opmerkingen over de bodemgesteldheid van de rivierkleigebieden
te maken.
Allereerst denken wij daarbij aan de vraag in hoeverre het wenc
selijk en mogelijk is, de huidige waterstaatkundige toestanden in de
indeling van de rivierkleigronden te verwerken. Gesteld dat men een

Opiiarnr Gcallieerde r.iiihtma?ht 11-l-'44. Luchtfoto-archief
van de stichtin8 voor d e ~ o d e m k a r t e r i n gte Wageningen.

Fig. 2. Luchtfoto van de omgeving van Elst.
Stroornruygrund met overwegend fruitteelt en akkerbouw. hier en daar e n i g e
tuiiibouw.
Aerral picture of the vicinity of Elst.
Riuer-ridgc soil with fruit and arable farming predominafing. At a few places
aome market gardening.

Opname Geallieerde Luchtinacht 12-9-'44 Luchtfoto.archief
vnn d e Stichting "ooi d e HoaernKartering te wageningen.

3. Luchtfoto van de omgeving Zetten-Andelst.
lopende straatweg stroomruggrond (boomgaarden). naar het westen
overgaand in komgrond, ovenuegcnd weiland.

Fig.
Langs d e n

-Z.

Aerisl picture of thr vicinity of Zetten-Andelst.
Alartg the main road running north-south is riiier-ridge soit (orcherds) turning
info baoin clay to the west. where gresaland is predominating.

Opiianie Geallieerde Ltichtmarht 12-9-'44. Luchtfoto-archief
van d e Stichting voor d e Bodemkartering t e Wageningen,

Fig. 4 Luchtfoto van de omgeving Huissen.
Tuinbouw en fruitteelt op overslaggronden.
Acrial picture of the vicinity of Huissen. Markef gardening and fruit farrning on
crevarse dewsifs.

grond aantreft met een gunstig profiel, dat echter ten gevolge van
een slechte bemalingstoestand diep in het water ligt, moet men zo'n
grond dan bij de gunstige bodemtypen rekenen, of moet men in verd .
band met de huidige natte ligging de grond tot de slechte gronden.
rekenen?
Tijdens de opzet van de kartering in het rivierkleigebied, d.w.z.
gedurende het jaar 1943 in de Bommelerwaard, is deze vraag uit2
voerig en met vele belangstellenden besproken. Algemeen was men
van mening dat -het van meer belang was, dat deze grond als een
goede grond op de kaart zou komen, dan om hem als een slechte
grond te beschrijven. Immers, men wil juist de ontwatering verbeteren, opdat de goede gronden meer zullen produceren en het is
dus van veel bdang te weten waar deze goede gronden liggen.
Slechte ontwateringstoestanden behoren te verdwijnen en de
bodemkaart zou snel verouderen, indien een plaatselijk slechte ,
ontwateringstoestand tot een afwijkend kaartbeeld zou zijn verwerkt. Gesteund door deze algemeen gedeelde opvatting geeft de
bodemkaart van het rivierkleigebied de bodemtoestand weer naar
de opbouw van de profielen en wanneer aan deze indeling een landbouwkundige beoordeling verbonden wordt, is het steeds de bedoeling dat deze geldt voor een redelijke ontwatering. Men moet
dit wel in het oog houden, wanneer men de kaarten in de praktijk
gebruikt; het is denkbaar dat een als gunstig beschouwde grond
in het terrein ten gevolge van wateroverlast tegenvalt.
Men kan deze wateroverlast aan het bodemprofiel waarnemen.
Een goed ontwaterde stroomruggrond b.v. is bruin tot op een aan4
zienlijke diepte; een grond met wateroverlast wordt spoedig grijs.
Vindt men #dezegrijze klei op een onnatuurlijk geringe diepte, dan
is de huidige gebruikswaarde van .de grond, bv. voor vruchtbomen,
geringer dan normaal.
Hoewel de bodemkaarten veel rechtstreekse infokmaties.oyer de
bodemgesteldheid bevatten, geven zij op sommige vragen geen
antwoord. Om de kaart te kunnen gebruiken moet men begrijpen,
hoe zij is samengesteld. Ook de gebruiker van de kaart heeft
bodemkundige scholing nodig en wij stellen het op prijs hier te
kunnen constateren, dat in de kringen van het Middelbaar Landbouwonderwijs zoveel belangstelling voor ons werk bestaat.
Een tweede bijzonderheid van het rivierkleigebied is de invloed
van het regiem van de'rivier op de kwaliteit van de grond. Van de
stroomruggronden is de Rs 1, de lichte stroomruggrond ondiep op
grof rivierzand, de slechtste. De reden is, dat deze grond gedurende hoge rivierstanden van kwel lijdt en ,tijdens lage rivierstanden van droogte. De grove, zandige ondergrond vormt een te
gemakkelijke verbinding met de rivierbedding. Zou de Rs 1 een
constant grondwater op een gunstige diepte hebben, zo zou kwel
noch droogte optreden en zou de grond een superieure cultuurgrond voorstellen, geschikt voor de meest eisende tuinbouwgewassen. Het regiem van de rivier vormt echter een binnen practische

grenzen onoverkomelijke hinderpaal voor een goede waterregeling
van deze gronden.
Men ziet uit (dit voorbeeld dat de eigenschappen van de gronden beïnvloed kunnen worden door verschijnselen, die ver buiten
de gronden zijn gelegen. Dit vormt een steun voor onze opvatting
dat het nodig is, gronden in hun landschappelijk verband te
bestuderen,
Intussen zijn er ldelen van het rivierkleigebied, waar de fluctuatie van het grondwater in de stroomruggen veel geringer is dan
in ,de kern van het riviergebied. In :het Utrechtse bv. lag de rivierklei .tot voor kort in een waterstaatkundig verband, dat een veel
grotere gelijkenis met normale polders vertoonde dan de Betuwe
of de Bommelerwaard. Het gevolg hiervan was, dqt op de stroomrug van Houten prachtige boomgaarden werden aangetroffen op
zeer lichte en ondiepe stroomruggronden, die elders in het rivierkleigebied voor fruitteelt niet geschikt zijn. Dit gebied ligt te ver
van de open rivier af om nog veel invloed van de fluctuatie van
de rivierstanden t e ondervinden en daardoor moet de grond geheel
anders worden beoordeeld dan in de Betuwe of Bommelerwaa~rd.
De aanleg van het nieuwe Amsterdam-Rijnkanaal met zijn zeer
laag kanaalpeil heeft in het Utrechtse rivierkleigebied echter een
geweldige verandering veroorzaakt. De in het bovenstaande bedoelde boomgaardén op ondiepe lichte stroomruggronden beginnen
thans hevig van droogte te lijden en veel van deze boomgaarden
verliezen hun productiviteit. Waar het fruit up kleigronden .met
een vochthoudende ondergrond groeit, treedt geen schade op. Nu
het constante grondwater te veel verlaagd is, worden de ondiepe
lichte, rivierkleigronden waardeloos, terwijl de beter gebouwde
kleigronden hun volle waarde behouden, De bodemkaart geeft
deze verschillen uiteraard aan, maar de bedoelde verschillen kunnen landbouwkundig eerst geïnterpreteerd worden indien vaststaat
hoe het grondwater zich gedraagt. Wanneer men in dit grondwater aanzienlijke veranderingen aanbrengt, verandert ook de
beoordeling van de bodemprofielen.
- De catastrophale verdroging langs het nieuwe AmsterdamRijnkanaal is, een treffende illustratie van de gevaren van een te
diepe ontwatering van stroomruggronden. De zomerstanden van
de grote rivieren zijn in de loop van deze eeuw steeds lager ge+
worden en verdroging op de lichtere stroomgro~idenis bv. in de
Betuwe ieder jaar belangrijk. De droge jaren 1947 en 1949 hebben
er toe medegewerkt, de volle aandacht op deze verschijnselen ,te
vestigen. Naast een passende ontwatering verdient ,thans de bewatering van de gr&nden (speciaal in de zomer) alle aandacht.
Ook hier ziet men weer de invloed van het regiem van de rivier op
de productiviteit van de gronden. Aanvullende bevloeiing lijkt
thans economisch verantwoord, maar men hoort van plannen om
de Rijn op te stuwen, waardoor de stroomruggronden mgetwijfeld
in productiviteit zullen toenemen,
Vee1 wordt tegenwoordig gesproken over de wijze waarop kom-

gronden ontwaterd moeten worden, De meningen over de vraag,
op welke diepte komgrasland moet worden ontwaterd, lopen zeer
uiteen; enerzijds wordt een ontwateringsdiepte van 1% tot 2
meter geadviseerd, terwijl anderzijds aangedrongen wordt op een ,
zomerwaterstand van niet meer dan 40 cm beneden maaiveld. De
bodemkundigen, die in het rivierkleigebied gewerkt hebben en het
land onder alle weersgesteldheden en onder ,de meest uiteenlopende ontwateringstoestanden hebben leren kennen, zijn van
mening, dat een lage waterstand gedurende de zomer .de grasproductie zeer schaadt. Veel komgronden bevatten ondoorlatende
lagen, zoals laklagen en dergelijk land zou niet -dieper dan de laklaag ontwaterd mogen worden. Ongelukkigerwijze liggen deze
komgronden met laklagen veelal niet in het laagste deel van d e '
kommen. Deze laagste delen hebben vaak een eigenschap die nog
niet op bodemkaarten is afgebeeld en wel een ondergrond van zg.
korte klei. Deze korte klei is doorlatend. Boort men een gat in deze
grond, dan vult het gat zich onmiddellijk met water, als men deze
korte klei geraakt heeft. Dit betekent dat deze lage komgronden
een diepere ontwatering verdragen dan de hogere komgronden,
waarin men de laklagen aantreft, Een goede waterregeling van d e
komgronden moet dan ook berusten op een nauwkeurige aanpassing van het slootpeil aan de bodemgesteldheid en de topographie.
De graslanden zouden van hogere zomerpeilen kunnen profiteren indien men een moldrainage aanbrengt. Deze heeft echter
geen zin als men niet een hoog slootpeil handhaaft. De lage komgronden met een ondergrond van korte klei zullen aan moldrainage
nauwelijks behoefte blijken te hebben.
Iedereen is het er over eens, dat de komgronden in de winter en
in het voorjaar goed droog gehouden moeten worden; daarna zou,
rafhankelijk van de weersgesteldheid, het water opgehouden of
ingelaten moeten worden en gedurende de zomer op een hoog peil
worden gehouden.
Een andere belangrijke vraag is, in hoeverre de komgronden als
bouwland kunnen dienst doen. Daarbij stellen wij voorop dat d e
waterstand dan uiteraard aan de behoefte van het bouwland moet
worden aangepast. De algemene opinie is dat bouwland op komgronden op den $duur niet economisch verantwoord is. De gewas*
senkeuze is beperkt, Hakvruchten kunnen in natte najaren moeilijk geoogst worden, zodat men zich in de verbouw van hakvruchten zal moeten beperken, maar daardoor mist de landbouwer de
inkomsten die deze gewassen zouden kunnen opleveren en die hem
zouden belonen voor de hoge kosten, die hij voor ,de grondbewer+
king van deze zeer zware gronden moet maken. Misschies is het
mogelijk, met de moderne technische hulpmiddelen een redelijk
bouwbedrijf op de komgronden gaande te houden, maar dit past
niet in het normale rivierklei-bedrijf.
Bij de beoordeling van ,de geschiktheid van de komgronden voor
bouwland moet men rekening houden met het feit dat de invloed
van de gescheurde graszode op de structuur van de bovengronden

in het begin aanzienlijk is, echter neemt deze invloed ieder jaar af
en de bewerkbaarheid van .het land wordt ieder jaar woeilijker.
Gunstige ervaringen met bouwland op gescheurde komgronden
zullen later zeer tegen kunnen vallen!
Intussen moet men niet alle komgronden over één kam scheren
en ook niet alles komgrond noemen wat laag ,en zwaar is,
O p de bodemkaarten zijn alleen die gronden komgronden genoemd, *dietot minstens 1 m diep uit zeer zware, veelal grijze klei
bestaan. Wanneer de bodemkundigen over komgronden spreken,
bedoelen zij steeds deze dikke zeer zware kleigronden, Soms echter
vormen de komgronden een dunne laag, rustende op een zandige
stroomruggrond of op een oudere zandgrond. In dergelijke' gevallen is de mogelijkheid tot ontwatering zoveel gunstiger dan op
de dikke komgronden, dat de bezwaren tegen bouwland zeer veel
geringer zijn. Het is niet zo zeer de zwaarte van het land, als wel
de moeilijkheid om het in natte tijden droog te houden, die de
grootste belemmeringen tegen het gebruik als bouwland vormt.
Thans bestaan veel komgronden uit slecht grasland. De onderzoekingen van graslanddeskundigenhebben aangetoond dat meteen
goede verzorging en bemesting van deze gronden goed grasland
gemaakt kan worden. Dit kan met veel geringere kosten geschied
dan dan 'de omzetting tot bouwland. Het lijkt dan ook economisch
juister, te streven naar een verbetering van het grasland. Kan dit
werkelijk met eenvoudige middelen tot goed productief grasland
gemaakt worden, zo zou dit een zegen voor het rivierkleigebied
betekefien. Het streven om op grote schaal bouwland in de kommen aan te leggen, lijkt ons een onverantwoordelijk experiment.
Interessant zijn ook de studiën over de chemische bodemvruchtbaarheid van de stroomruggronden in de Bommelerwaard. Het is
gebleken dat het eeuwenoude bouwland bijzonder rijk is aan phosphorzuur, maar dat het kaligehalte tegenvalt, Deze toestand is een
gevolg van de aloude indeling van de bedrijven, In dit gebied met
zijn uitgestrekte kommen en productieve uiterwaarden is altijd veel
vee gehouden en alle stalmest, die dit vee opleverde, is op het
oude bouwland ,terecht gekomen. De wijze van bewaring van de
stalmest is slecht geweest, waardoor veel kali verloren is gegaan.
Nergens vindt men dan ook zulke hoge kalicijfers als op de boeren-.
erven. Hoewel stalmest niet bekend staat om een hoog phosphaatgehalte is er steeds meer phosphaat naar !de akkers toegegaan dan
er *doorde planten uitgehaald werd en is het land steeds phosphaatrijker geworden. P-citroenzuurcijfers boven de 100 zijn op deze
bouwlanden geen uitzondering. De gang van zaken heeft er uiteraard toe geleid, dat de graslanden in de loop der eeuwen nagenoeg
al .hun phosphaat zijn kwijt geraakt,
Een reeks bemestingsproeven op de oude bouwlanden van de
Bommelerwaard, aangelegd onder leiding van het Rijks Landbouw
Proefstation te Groningen, waarvan de resultaten nog niet gepubliceerd zijn, heeft duidelijk gemaakt, hoe extreem de chemische
vruchtbaarheid van deze gronden is. Pho~phaatbemestin~
op het
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oude bouwland heeft natuurlijk niet de minste uitwerking. Daaren*
tegen levert kali resultaten, die men in het hoog ontwikkelde
Nederland niet meer zou hebben verwacht. De proeven bewijzen
dat de opbrengsten van de bouwlanden nog met rukken en sprongen omhoog kunnen.
In andere delen van het rivierkleigebied is de toestand anders,
aangezien het percentage bouwland er door de eeuwen heen hoger
geweest is. Zulke: extreme verschillen als in 'de Bommelerwaard
met zijn grote kommen mag men dus niet overal verwachten,
Ten slotte willen wij wijzen op ede aanzienlijke vorderingen op het
gebied van de geschiedenis van het rivierkleigebied, die gedurende
de laatste jaren gemaakt zijn. De archaeologische inventarisatie
verschaft ons thans een beeld van de bewoning van iedere eeuw,
vanaf de occupatie tot aan 'de middeleeuwen. Een uitvoerige studie
van de veldnamen heeft dok verrassende resultaten opgeleverd,
Z o weten wij thans van elk dorp precies hoe en wanneer het aangelegd is, welk land het eerst on,tgonnen is en hoe het landbouw+
bedrijf werd uitgeoefend. Wij zijn thans doende aan een verklaring
van de percelering van deze oude ontginningen en wij hebben
zoveel voortgang op dit gebied gemaakt dat wij 'de neiging gevoelen, de gehele kartering nog eens opnieuw uit te voeren. E r is
natuurlijk geen sprake van dat wij voorlopig aan deze neiging
zullen kunnen toegeven want het i s . dringend nodig, eerst aandacht te besteden aan andere, veel minder goed bekende delen van
Nederland. W i j maakten de opmerking dan ook alleen om duide+
lijk te maken dat het laatste woGd over het rivierkleigebied nog
lang niet gesproken is. De nieuwe ontdekkingen volgen elkaar nog
steeds op, Er is geen enkele reden om aan t e nemen dat deze ontwikkeling niet nog vele jaren zou kunnen worden voortgezet. Hek
is echter niet zeker, dat daarbij zeer. veel belangrijke practische
resultaten voor de dag zouden komen. W i j menen (dat $dehuidige
k a n i s van het riviergebied een stevige basis vormt voor allerlei
pradische toepassingen en hoe interessant en belangrijk het ook is
om de theorie verder te ontwikkelen, het is toch allereerst de bedoeling geweest om door een studie van de gronden en van de
lande en tuinbouwkundige mogelijkheden van deze gronden, het
rivierkleigebied de weg naar een betere toekomst Ce wijzen en wij
menen, dat de bodemkundigen door hun arbeid daartoe inderdaad
l
een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

Summary
T h e knowledge of the river clay region is still deepening. It
has now been proved, that the levees of the Rhine and Meuse are
differing. The rivercridge soils of the Rhine 'are usually calcareous,
those of the Meuse poor in lime, The Same difference can be
noticed with the forelands. This can be explained Erom the composition of the water in these rivers, T h e differences which have

l

been found, have resulted in the distinction of a new soil series,
the riuer-ridge soil, poor in lime (Rt).
A second relevation has been that not al1 river-ridges are of
the Same age. Part of them were already formed in the Roman
era. Other ones originate from the interval between the Roman
and the Franconian eras. The depth at which Roman, res~ectively ,
Franconian antiquities have been found is prove of it.
The younger river-ridge soils of the Rhine are calcarous up EO
the surface but the older ones have been de-limed down to various
depths, The younger river-ridge soils of the Meuse are of a lighter
shade and their texture is betfer than of the older ones. From an
agricultural point of view the younger soils are consequently
the best.
Some basin clay soils were so marshy when the dykes were
built that the top soil is humous and sometimes rich in shells.
The quality of these soils is exceedingly superior to the quality
of the stiff impervious basin clays.
Some of the crevasse deposits are now known not to originate
from dykebursts. They have been recognised as being young
levées not completed yet when the dykes were finished and there
fore they lack the top layer of clay. Their sand is less coarse than
that of the real crevasse deposits and consequendy they are more
suitable for horticulture.
A new discovery has been a severely weathered pleistocene
river+,,leemH landscape. It has been formed by a braided river
and consists of a large number of sand banks, separated by river
gullies. This complex has been covered at the end of the Pleistocene by a deposit rich in silt, called river ,,leem", At higher
spots this ,,leemwis sandy and brown and at lower levels heavy
and grey. The population distinguishes sharply between ,,leem"
and clay, the term ,,leemHbeing adopted from the local vocabulary.
The chemica1 fertility of the ancient arable land in the
,,Bommelerwaard" is very interesting indeed, The soils are extremely rich in P, but the K status is disappointing. Al1 available
stable manure has been regularly applied to this arable land for
hundreds of years. The preservation of the manure, however, was
quite unsatisfactory and therefore much potash was lost. T h e source
of al1 the manure was the grasslands in the basin and consequently
the soil there is now very poor in plant nutrients.
'
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2. OVER WOUDGRONDEN OP D E ZEEKLEI VAN
WESTELIJK E N NOORDELIJK NEDERLAND
~ o o d s o i ì son marine clay in the western and northern Nefherlands

doorfby Prof, Dr C. H. Edelman en Dr Ir W+J. van Liere
overgenomen uit: Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aardrk. Gen. 66, 3, 1949

1. INLEIDING

In dit artikel willen wij de aandacht vestigen op een verschijnsel,
dat tot nu toe zo niet onopgemerkt gebleven is, dan toch niet d e
aandacht heeft genoten die het verdient. Wij bedoelen het feit, dat
bepaalde gebieden van onze jonge zeeklei gekenmerkt worden door
de aanwezigheid van zeer donker gekleurde, humeuze kleigronden,
die hun eigenschappen ontlenen aan wouden, die wroeger ter plaatse
hebben gegroeid. Deze woudperiode leeft, behalve in de eigen,schappen van de grondep, nog voort in de namen van dorpen, boer*
derijen en percelen, hetgeen er op wijst, dat zij voortgeduurd heeft
tot aan de ontginning. In alle ,ons bekend geworden gevallen is dit
een vroeg~middeleeuwseontginning geweest.
2, WOUDGRONDEN I N H E T WESTLAND

De naam woudgronden ter aanduiding van een bodemserie van
zeekleigronden, is voor het eerst gebruikt door de laatstgenoemde
schrijver dezes in zijn werk over de bodemgesteldheid van het
Westland, hetwelk zich tijdens het schrijven van dit artikel in druk
bévond, l)
Voor een juist begrip van deze gronden is het van belang, met
enkele woorden de ontwikkeling van de bodem van het Westland
te schetsen; wij volgen daarbij de genoemde verhandeling,
1) Liere; W. J, van, 1948: De bodemgesteldheid van het Westland. Diss.
Wageningen. Serie: De bodemkartering van Nederland. D1 11. Versl. Landbouwlz. Onderz. no. 54.6.

