8, Aardrijkskunde uit de lucht
Geography from the Air
doorby Mej, Dr A, W, Vlam
Overdruk uit: Tijdschrift v. h. Kon. Ned. Aardr. Genootschap
64, (2), 1947
In aansluiting aan het voorgaande artikel door Prof. Dr C. H.
Edelman over Perceelsnamen en Perceleringen worden hier een
viertal luchtfoto's gepubliceerd waarmee gepoogd wordt een indruk
te geven van het verschil in percelering van onze landschappen.
Daartoe worden naast elkaar geplaatst een oud Zeeuws zeeklei* en
een Gelders rivierkleigebied, een Hollands veenlandschap en een
vestiging op de Drentse zandgrond.
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Fig. 1. Plattegrond bij foto, 13
* Fig, 1, Map to photograph 13
Kom = basin; geul = creek; rug = ridge

Foto 13. Oud zeekleigebied op Walcheren.
Naar ontstaanswijze hebben wij hier te maken met een oud
veenlandschap, dat door getijgeulen werd doorsneden, waardoor
het veen deels werd opgeruimd (de geulen), deels door een zeeklei*
dek werd overslibd, Na verlanding en klink ontstond hieruit een
landschap waarin de 'klei-veen eilanden als kommen zichtbaar
werden, terwijl de met zandig materiaal opgevulde geulen als ruggen

Mdirkrikw
kom

sprint

kom

'U?

kom

t

m.

kom

'UP

ce.dl.L~xc!,xm~~.~,l~v
It,~<,-I'?44: A8c'lx. S t , c l > t ~ t ~vwnr
c
B,~c3~t7~k3rtcr,,l~,

13, O u d ieckleigehicd

up

\Valihcrcn l,ii Mriiqkcrkc.

Het benedendeel der foto vertoont bouwliindvrrk*vrling

o p ren hoge gcu!rug. Hct bouendcci hespoat
behalve een 3-tal smalle rugaetjcs luitlopers naar hrt Noordcnl. dic rveiiceni iroou.land drage,,. Ncderzcttinqen uitsluitend op de ruggen. zelfs de alleenstaaiide hoerderij, Hij MariekCrkc
twee ,hill*n' of vluchthcrgcn.
meest

"it

afeernedon
Mii\irm

over-lap

rlroomrost

oude Mrrsmornder

Opname: Geall. Luchtmacht 16-9-1944; Arrh.
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Foto 14. Rivierklei-!andschap in de Bommelerwaard.
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Midden over de foto een brede stroomrug met houwlandverkaveling
smalle, lange percelen, soms
gehogen - waarop de dorpen Beneden-Delwijnen en Kerkwijk Welseind ligt op een overslag. Rechtsonder oeverwallen van een oude Maasmeander. De rest is komgrond.
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Foto 15. Vceiilnndschap in Noord-Holland oiidcr Naurina.
Het Zijkanaal geeft vcrbindiiig inrt het Noord;crkiinan'. I n de polder Westrn:in nog het oude land.
in grote trekken nog verkaveld als hij de e e r t r ontglnninq: wegen ontbreken. vee pcr schouw vervucrd.
bewoning in streekdorpen. De Assendelver Veenpolder i3 na 1804 vcrvernd: i i i de d r o o g g ~ m a a k t e
veetipolder oiitstond crn nieuwe strakke pcrcelering op het nude yroiidpatroon. De IJpoldcrs vertonen
een daarvan afwijkend beeld lilet moderne brede houwlandvcrka\,rling. Langs de Oude IJdijk resten van
diikdoorbraken als bv. de Groote Braak.

Mawee

broekgro,id<n
Mawq
Opname: Soesterberg, vmrjaar 1935; Arch. Topogr. Dienst.

Foto 16. Een nederzetting op de Drentse zandgronden: Es van Gasteren.
De Noord-Es. boven de wen naar Anlao. en de ovaalvormige Zuid-Es daar beneden. waren vroeger daor
een wild-wal omgeven, waarvan de restanten nog op de foto zichtbaar zijn. Rondom de es waren de
,velden', woiste gronden, waar de schapen werden gehoed. thans gedeeltelijk ontgonnen; naar de velden
leiden de schapendriften. Langs de beek liggen de hroekgronden
wci- en hooilanden
wnnrhcen het
vee werd gedreven langs de Ma-wegen. Over de CS lopen slechts zeer weinig wegen.
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daarboven uitstaken. De hoge rug was in het algemeen het meest
geschikt vóor bouwland, de lage kom voor grasland. Hiermee is
reeds in grove trekken het verschil in percelering verklaard. De
landbouw vraagt liefst regelmatig verkavelde, zo mogelijk rechtlijnige percelen; voor de lage wei- en hooilanden was de voornaamste zorg de afwatering zo voordelig mogelijk te regelen, waarbij
gebruik werd gemaakt van natuurlijke laagten terwijl de vorm er
minder op aan kwam.
hekijken we nu onze foto wat nauwkeuriger dan springen de
hierboven beschreven verschillen direct in het oog. Het zuidelijk
deel wordt geheel ingenomen door de grote veenloze rug van Meliskerke, welk dorp links nog zichtbaar is. Men neemt een duidelijke
bouwlandverkaveling waar, met smalle percelen, gerangschikt in
blokken, die doet denken aan het beeld van de Drentse es op
foto 16.
Door hun hogere ligging waren de ruggen van ouds de geschiktste plaatsen voor bewoning. Men vindt de dorpen en hofsteden
dan ook veelal daarop gelegen, terwijl de verbindende hoofdwegen
eveneens de loop van de voormalige geul volgen. Ook bij secundaire
ruggetjes is dat het geval zoals men op de foto ziet. Er zijn nl. twee
verlande geulen in de noordoostelijke hoek die, hoewel niet geheel
veenloos, toch door hun zandige samenstelling boven het omringende
land uitsteken. Hierop lopen niet alleen twee wegen, maar is zelfs
een dorp, nl. Mariekerke (rechts), ontstaan. Rechts van de weg ziet
men op de foto twee zg. hillen of vluchtbergen, die op figuur 1 met
sterretjes zijn aangegeven.
Het weidegebied der kommen (het noordelij'k deel der foto)
maakt een heel andere indruk. Hier onregelmatige percelen, kromme
sloten, kronkelende, vaak doodlopende wegen. Men zoekt in de lage
kom vergeefs naar enig-e vestiging, zelfs de boerderij, ongeveer
midden op de foto (op de ,kaart gearceerd) ligt nog op een smal
secundair ruggetje. Vóór de gedurende deze eeuw tot stand gekomen
verbeterde ontwatering, stonden de kommen nl. 's winters meestal
nog enige maanden onder water.
Ook bij een rivierlandschap zijn duidelijk ruggen en kommen
te onderscheiden. Van het meegevoerde materiaal deponeerde de
rivier de zwaardere bestanddelen (dus o.a. het zand) direct in en
naast de geul, waardoor zandbanken en oeverwallen werden gevormd. Verder het land in kwam slechts fijn slib tot afzetting, en
dan nog alleen bij hoge rivierstanden. Aldus verhoogde de rivier
haar bodem voortdurend, totdat zij ten slotte een nieuvd. bed koos
op een lager gelegen plaats, waar het proces opnieuw begon. (Dit
alles voor er sprake was van bedijkingen). De oude verlande arm
bleef als een rug in het landschap zichtbaar. De tussengelegen kleikomgebieden konden, gehinderd door de oeverwallen, hun water
niet kwijt en werden tot moerassige broeklanden.
Hiernaast moet nog een typische rivierafzetting worden ge-
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noemd, nl. de overslaggronden. Deze werden o.a. gevormd bij een
dijkdoorbraak uit het meegevoerde en uitgespoelde grovere materiaal dat in*de buurt van het gat boven op reeds aanwezige stroomof komgrond werd neergelegd. O p onze foto ziet men ze duidelijk als
lichte gedeelten langs de oude Maasarm bij Welseind en iets ten
Zuidoosten daarvan. Z e zijn door hun samenstelling in het algemeen
zeer geschikt voor tuinbouw, terwijl oorspronkelijk alleen de hellingen van de komgebieden voor weidegebied bruikbaar waren. Pas
na de aanleg van het afwateringsstelsel dat uit het begin van de
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Fig. 2. Plattegrond bij foto 14
Fig. 2, Map to photograph 14,
Kom = basin; gebied = area; stroomrug = creekridge; oeverwal = natura1 levee;
overslaggronden = dike burst deposit soils
I

14e eeuw dateert, konden de kommen zelf voor wei- en hooiland
in gebruik worden genomen, Wij zien hoe de verkaveling daarvan
zich geheel heeft georiënteerd op de richting van het weteringennet.
Als voortzetting van de oorspronkelijke begroeiing kunnen we mo+
gelijk de met griend beplante percelen beschouwen (linksboven op
de foto), Van een oude nu verdwenen eendenkooi bleven de contouren in het grasland bewaard.
De stroomruggen, die op de foto duidelijk in het oog springenl.),
l) Vgl. het artikel.van Ir K. J. Hoeksema met de overzichtskaart van de
Bommelerwaard, Hfdst. 111, 6.

zijn verdeeld in zeer smalle lange percelen, waarvan vele een
typische gebogen vorm vertonen (men zie bv. links van Kerkwijk).
Ook een es-(eng) of mozaïkachtig grondpatroon komt voor. Het
laatste vooral in d e buurt van de oude dorpen, zodat we er misschien
de oudste bouwlanden in mogen herkennen. O p sommige plaatsen
komt die esachtige percelering zelfs in de perceelsnamen tot uiting,
bv. ,het Eng' bij Zoelmond, ,de Eng' van Ommeren, de ,Groote' en
de ,Luttel Ingh' bij Driel.
Midden over de grote stroomrug van Kerkwijk en Delwijnen
is het laatste beloop van de geul gedeeltelijk nog te herkennen, hoewel ze totaal verland is. Met haar kronkels treedt ze als perceelsscheiding op. Bij het stroomsysteem rechtsonder op de foto is de
verlanding minder ver gevorderd. Men onderscheidt daar twee
oeverwallen door een tamelijk brede laagte gescheiden (de stroomrest), hetgeen vooral duidelijk wordt door het verschil in perceelsvormen.
Evenals in het zeekleigebied vindt men de bewoning en de
wegen op de ruggen geconcentreerd, terwijl later ook de overslaggronden aantrekkingskracht uitoefenden; men zie op onze foto bv.
Welseind, dat is opgekomen ten koste van Beneden Delwijnen.
Behalve bouwland komen er hier en daar boomgaarden op voor.
Foto 15. Veenlandschap in Noordholland onder Nauerna.
De foto stelt voor een gedeelte van de polders Westzaan en
Assendelft. Oudtijds lagen deze polders van elkaar gescheiden door
het water de Twiske (= tussen), Na de bedijking van de Schermer
moest dit water dienen voor de afwatering van de Schermerboezem
op het IJ, waarom de bedijkers het in 1633 hebben vergraven tot de
Nauernase Vaart, In 1872 veranderde de sitiiatie andermaal, nu
door de afsluiting en inpoldering van het IJ; de ,Vaart werd nu door
Zijkanaal D met het Noordzeekanaal verbonden.
Uit de foto blijkt duidelijk dat men ten Oosten en Westen van
de Nauernase Vaart met twee verschillende gebieden te maken
heeft. In de polder Westzaan zijn we in .het oude land, dat waarschijnlijk in grote trekken nog verkaveld ligt zoals het door de eerste
ontginners in gebruik werd genomen. Alleen zal er wat aan de
sloten zijn gewerkt. Het zijn betrekkelijk lange, door vele en brede,
onregelmatige sloten doorsneden percelen, die alleen zijn te gebruiken voor wat hooi- en weiland. Wegen en bewoning ontbreken,
het vee moet per schouw worden vervoerd.
De bewoning concentreerde zich langs de door de polders gelegde verhoogde wegen in streekdorpen, waarvan men in de hoek
rechts boven nog juist een indruk krijgt, Het in cultuur brengen
van deze gebieden zal, eveneens in Holland ten Zuiden van het IJ,
in de middeleeuwen tot stand zijn gekomen, en kenmerkt zich overal
door min of meer smalle, langgerekte.percelen, onderling door afwateringssloten gescheiden en doorsneden.
Ook aan de westzijde der Nauernase Vaart heeft een dergelijk landschap bestaan, In 1804 werd evenwel vergunning wrleerrd

-

tot het vervenen van 300 morgen land in de Zuiderpolder van
Assendelft, waaruit later de drooggemaakte Veenpolder ontstond
met een nieuwe strakke percelering waarvan het grondpatroon echter
nog altijd sterk herinnert aan dat van de oude middeleeuwse ontginningen.
Aan de Zuidkant langs het oude IJ vinden we in beide polders
een enigszins afwijkend beeld, waarschijnlijk te wijten aan de van
nature iets hogere, met klei bedekte gronden, en deels aan over-

Fig. 3. Plattegrond bij foto 15
Fig. 3, Map to photograph 15

slagen van dijkdoorbraken, waaraan bv. de Groote-Braak nog een
lduideIijke herinnering vormt. Het dorpje bij de sluis is Nauerna.
De boerderij iets naar rechts in de polder vertoont het typische
Noordliollandse stolpdak, waaronder het hooi wordt bewaard: zulks
in tegenstelling tot Holland bezuiden het IJ, waar men de hooiberg
naast de boerderij vindt.
Foto 16, Een nederzetting op de Drentse zandgronden: Es van<
Gasteren.
Het oyde'bouwland lag eertijds bij ieder Drents dorp als een
eiland te midden van hei- en broek* of groenlanden, Men koos de
vestiging in het algemeen op de hoge grond, maar bij een stroompje,
omdat men de daarlangs gelegen broekgronden nodig had voor het,

vee, waarvan de mest weer onmisbaar was voor het bouwland, dat
op de hoge esgronden werd aangelegd. Daaromheen lagen de
velden, d.w.z. woeste gronden, hei en bos, waar de schapen werden
gehoed, plaggen gehaald, turf gestoken, etc. De weiden waren
gemeenschappelijk bezit, waarop de kudden onder toezicht van een
herder overdag weidden, terwijl ze 's avonds weer in de stal van
de eigenaar weerkeerden. Op de foto ziet men duidelijk de zg.
schapendrift naar de velden in het Noorden, terwijl naar het Westen
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Fig. 4. Plattegrond bij foto 16
Fig. 4. Map to. photograph 16.
cultivated land; veld = not reclaimed heather and forest land;
Aa = Iittle river; broekgronden = low grass-land,

en aan weerszijden van de broekgronden de zg. ,Mawegen' duidelijk
zichtbaar zijn, waar de koeien langs gedreven werden naar de ,Ma'
(wei- en hooilanden).
, Oorspronkelijk woonden de buur- of markgenoten in het dorp
rond het dorpsplein: de brink; zulks in tegenstelling met bv. Overijsel, waar de boerderijen langs de randen der es liggen en alleen de
ambachtslieden in het eigenlijke dorp wonen: De es was geheel door
een zg. ,,wildwalt omgeven, een kunstmatige wal met een gordel van
akkermaalshout, waarvan ieder gebruiker een deel had te onderhouden, terwijl de toegangshekken tijdens het werk op de akkers
goed gesloten moesten blijven. Men ziet deze afscheiding nog duide-

lijk, ook van de Noord-es;benoorden de weg naar Anloo. Deze
diende zowel tegen de los in het dorp rondlopende varkens, als
tegen de koeien op de broekgronden en de schapen op de heidevelden, benevens voor het wild. Gedeelten van deze bosjes zijn op
de foto nog te herkennen, terwijl aan de ZW-kant langs de broekgronden nog een flauwe scheiding loopt tot waar vroeger het akkermaalshout reikte, dat de ,Ma' begrensde. De es zelf is verdeeld in
een aantal grote blokken, elk van enigszins gelijkmatige bodem.
samenstelling. Van elk blok zou ieder dorpsgenoot zijn deel hebben
gehad, de één meer, de ander minder, zodat het bezit over goede
en slechte stukken verdeeld lag. Door erfdeling ontstond daardoor
ten'slotte een zeer ingewikkeld en dikwijls oneconomisch geheel. In
verband met het eertijds geldende drieslagstelsel zouden deze aan+
delen bovendien zo zijn verdeeld dat ieder jaar evenveel land onder
de ploeg kwam.
E r lopen slechts zeer weinig wegen over de es, waar een zekere
dwang bij het akkerwerk het gevolg van was. Men kwam nl. bij het
bewerken van het land steeds over dat van zijn buren. Daarom
werden bepalingen gemaakt dat de belanghebbenden gelijktijdig
moesten ploegen, zaaien en oogsten. Na de oogst werd de stoppelweide dan opengestel-d voor het vee, d.w.z. ieder eigenaar kreeg
voor één of meer nachten de gehele dorpskudde schapen op zijn land
gestald.
O p de foto zijn de es- en broekgrondei nog duidelijk te herkennen, De laatste liggen hier langs het Gasterense Diep (op het
kaartje met AA aangegeven) ,' een bronriviertje van de Drentse Aa.
Maar van de eertijds uitgestrekte velden is nog maar bedroevend
weinig over. Vooral sedert de opkomst van de kunstmest is vrijwel
alles in cultuur gebracht.
Summary,
This artícle deals with the Same subjects as numer 111, 7. and
describes the allotments as they are seen Erom the air. T h e figures
give a simplified map of the landscape on the air photographs. T h e
letterpress to the photographs follows here.
Photo 13. Marine marsh on the island of Wafchren.
In the alluvial plains often ridges can be observed which stand
out Erom the surroundings. They are filled up ancient creelts which
have shrunk less than the lands beside them. In the English FenDistrict they are called roddons, Notice the different shapes of
lots in the ,,basinsWand pn the ridges. Height of the ridges here
about 2 or 3 feet above the surface of the basins.
Photo 14. Fluuial marsh in the Bommelerwaard.
T h e landscape als0 shows ridges and basins. The ridges are
the filled-up beds of ancient rivers or natura1 levees, As is the case
in the landscape of fig. 21 the basins with their sticky clay and bad
water-conditions can only be used for meadows, whereas the ridges
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are fit for agriculture and horticulture. Farms, villages 'and roads
are to be found on the ridges.
Photo 15. Peat marsh in North Holland.
Parceling by means of parallel ditches. Right: medieval parceling, left reallotment in 1804. In the extreme south a part of the
IJ-polder is shown (Zuyder Zee bottom reclaimed about 1870).
Photo 16. Sand landscape in Drente (Gasteren).
Round centre near village is tihe ,,Es", or ancient agricultural
area, surrounded originally by a shrub-wal1 and wide fields of
heather. T h e villages are situated near the brooks, which bear the
grass to feed the cattle.

9. Enige mogelijkheden voor het gebruik van luchtfoto's in de
landbouwwetenschap
The Use of Airphotographs in Agricultural Science
doorlby Ir P. Buringh
Overdruk uit het Wageningse Hogeschoolblad 4, (S), 1947
Bij de studie maakt men veelal gebruik van allerlei hulpmiddelen, waardoor het mogelijk is sneller het einddoel te bereiken of
betere resultaten te verkrijgen. Een modern hulpmiddel, waaraan
echter in Nederland nog maar weinig aandacht is besteed, vormt
de luchtfoto, welke van groot nut blijkt te zijn voor de bestudering
van vele vraagstukken, vooral wanneer deze een regionaal karakter
dragen. De luchtfoto krijgt pas waarde, wanneer men haar weet
te gebruiken, doch er is enige studie nodig voor men zover is.
Gedurende de oorlog heeft de geallieerde luchtmacht vele foto's
boven ons land genomen, vooral van de frontgebieden. Een aanzienlijk deel van deze luchtfoto's bevindt zich in de archieven van
de Topografische Dienst te Utrecht en van de Stichting voor
Bodemkartering te Wageningen, terwijl ook enkele andere diensten
en particulieren een kleine collectie bezitten.
Voor de oorlog werden luchtfoto's practisch alleen gebruikt,
voor cartografische en militaire doeleinden, aangezien zij alle topografische gegevens nauwkeurig weergeven. Ook het Staatsbosbeheer
gebruikte dit materiaal reeds en wel in hoofdzaak ten behoeve van
de bosstatistiek en -inventarisatie.
Nu wij bij ons werk in de Stichting voor Bodemkartering veelvuldig luchtfoto's gebruiken, voornamelijk om aan de hand daarvan
bodemkundige verschijnselen op te sporen en te bestuderen, valt
het ons telkens weer op dar deze foto's ook voor zo vele andere
doeleinden uitstekende diensten kunnen bewijzen.
De vele en nauwkeurige topografische gegevens stellen ons in
staat de bestaande kaarten te verbeteren en aan te vullen. De
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