characterized by an elevated situation, their composition of sandy
clay and richness of lime. They are the best soils, very suitable
for horticulture.
4. Back swamp soils or basinsoils. These occur further from the
river channels in depressions and are made up of heavy and sticky
clay, generally without lime and contain imperveous layers. They
are only suitable for pastures.
5. Ancient sand soils. These are grounds of pleistocene sands.
6. Ancient dwelling soils. They contain clear traces of ancient
habitation, and occur commonly at sites of the Roman era. The
soils contain a high content of humus down to a considerable
depth and a greát quantity of phosphates.
On the smal1 scale maps the above soil types again have been
subdivided as to their irnportance for horticulture.

6. Bodem en Fruitteelt in de Lijmers
door Ir F. W. G. Pijls

Overdruk uit: De Fruitteelt 34, Feb.-.Mei

1944

De Lijmers is een van de minder bekende landstreken van ons
land. Er is weinig of niets in waardoor de Lijmers feitelijk zou opvallen. Wanneer men per trein of auto vanuit Arnhem de Achterhoek inreist, komt men door de Lijmers en men is er door heen voor
men het weet. Er zijn geen grote industrieën zoals in Twenthe of
OostNoord-Brabant. Langs de hoofdverkeersweg door de Lijmers
zijn er in Mei geen bloeiende boomgaarden of later in de tijd kersenboomgaarden die veel toeristen trekken; er is, afgezien van Montferland, dat de Lijmers in het Oosten feitelijk afsluit, geen natuurschoon in de gangbare zin des woords, er is niets dat de Lijmers belangrijk of belangwekkend maakt. En toch, wanneer men de Lijmers
wat beter leert kennen, dan zijn er meer interessante dingen dan
oppervlakkig wel lijkt op allerlei gebied en zeer zeker ook op het
gebied van de fruitteelt.
W e zullen nu maar recht op ons doel afgaan en ons niet in de
eerste plaats bezig houden met allerlei andere interessante dingen,
maar speciaal met de fruitteelt in de Lijmers.
Betekenis van d e fruitteelt.
Men zal zich nu allicht afvragen of de fruitteelt in een zo
weinig bekende streek als de Lijmers voldoende belangrijk is om er
in één of enkele artikelen in dit blad bij stil te staan. Het ligt er
natuurlijk maar aan van welke kant de zaak bekeken wordt. Het
cultuurpeil zal, gemiddeld genomen, zeker niet hoger zijn dan in de
rest van ons land, misschien zelfs lager, ofschoon men in de Lijmers
de laatste jaren verschillende bedrijven is gaan moderniseren, ter-

wijl er nieuwe aanplantingen bijkwamen, die wat betreft de productie van flinke hoeveelheden prima fruit kunnen wedijveren met
de beste van ons land. Verschillende percelen werden geplant volgens het wijker- en blijversysteem, terwijl men, vooral in de gemeente Duiven, al enkele stukjes aangeplant vindt volgens het haagsysteem en andere volgens het cordonsysteem.
Ook de oppervlakte fruitteelt in de Lijmers is niet onbelangrijk,
Volgens een vanwege de Provinciale Voedselcommissaris voor Gek
derland in 1941 gehouden inventarisatie bedroeg de oppervlakte,
beplant met pit- en steenvruchten, in de Lijmers in dat jaar ongeveer
830 ha, op een totale oppervlakte van ongeveer 22.000 ha, of
3.7 pct. In geheel Nederland zal ongeveer 50.000 ha fruitteelt zijn
op een totale oppervlakte cultuurgrond van 2.500.000 ha of 2 pct.
W a a r vinden we de fruitteelt?

De reden waarom hier in één of enkele artikelen stil gestaan
wordt bij de Lijmerse fruitteelt is vooral gelegen in het feit dat er
over deze fruitteelt epkele interessante beschouwingen zijn te houden
op bodemkundig gebied, B.V. de ligging alleen al van het grootste
aantal fruitteeltbedrijven in de Lijmers is, bodemkundig bekeken, al
zeer leerzaam, terwijl men verder op de afzonderlijke bedrijven soms
nog bodemkundig belangwekkende dingen kan zien.
Bekijkt men de Lijmers volgens de principes van de moderne
veldbodemkunde, dan is het zeer opvallend dat men het voorkomen
der fruitteeltbedrijven als het ware beperkt ziet tot enkele bodemtypen, W a t voor ons hele land geldt, n.l. dat men d e fruitteelt bijna n
alleen maar aantreft op d e zwaardere gronden, geldt ook voor de
Lijmers. Dit blijkt uit onderstaand tabelletje, waarvan de cijfers ontc
leend zijn aan meergenoemde inventarisatie:
,

Gemeente

.

Meest voork.
grondsoort

Ang er10
Beek (gem. Bergh)
Didam
Duiven
Herwen en Aerdt
Pannerden
Wehl
Westervoort
Zevenaar

1

klei
zand
zand
klei

i;:

Opp. pit- en
shenvr.

76.45
5.05
46.13
247.14
183.48

ha
ha
ha
ha
ha

Totale
grootte

3285 ha

*

zand
klei
klei

Uit deze tabel is af te lezen dat de fruitteelt in de Lijmers in
hoofdzaak wordt uitgeoefend in de gemeenten met overwegend
zwaardere gronden, Gaat men de zaak ter plaatse bekijken, dan
blijkt dat men de fruitteelt lang niet op alle typen zware grond aan*
treft. Voor bepaalde typen blijkt een duidelijke voorkeur, andere
worden opvallend gemeden.
Om nu een en ander duidelijk te maken zal zeer schematisch

iets gezegd worden over de in de Lijmers voorkomende bodemtypen
en hun verspreiding, om daarna na te gaan welke betekenis ze
hebben voor de fruitteelt.
Aardrijkskundige ligging.
W a t de Lijmers nu precies is heeft nooit helemaal vastgestaan.
In het gewone spraakgebruik en op school wordt met de Lijmers
bedoeld de landstreek begrensd door Rijn, IJssel, Oude IJssel en de
Rijksgrens van Gendringen tot Lobith.
Mensen die de Lijmers beter kennen en gevoel hebben voor
allerlei kleine nuances in het landschap, landbouwbedrijfsvorm,
volksaard, mentaliteit van de bevolking etc., zeggen dat Oostelijk
van Montferland duidelijk anders is dan hetgeen er ten Westen
van ligt en laten de Lijmers ophouden met de hoogte die Montferland heet. Omdat voor dit artikel niet meer ,,grondw nodig is dan
overeenkomt met de laatste zienswijze, zullen we gemakshalve onder
de Lijmers verstaan de landstreek begrensd door de Rijn, de IJssel
en een lijn over en evenwijdig aan Montferland naar het Noorden.
W e rekenen dus ook tot de Lijmers wat men wel eens hoort aanduiden met de naam ,,het eiland der 3 dorpen", n.l. Lobith, Herwen
en Aerdt en Pannerden. Dit eiland heeft vroeger tot de Betuwe
behoord. De splitsing van Rijn en W a a l lag aan het begin van de
18e eeuw namelijk niet bij Pannerden, maar enkele uren stroomopwaarts. De Rijn boog toen noordelijk om Lobith, Herwen en
Aerdt en Pannerden.
Geologische indeling.
De moderne veldbodemkunde, die in ons land vooral door
wijlen D r W. A. J. Oosting en Prof. Dr C. H. Edelman, beiden
van de Landbouwhogeschool t e Wageningen, tot ontwikkeling is
gebracht, gaat in ons land bij haar beschouwingen altijd uit van de
geologische opbouw van het gebied dat wordt bestudeerd of beschreven. Daarom zal ook hier de bodemkundige beschouwing bec
gonnen worden met een korte geologische beschrijving van de
Lijmers.
Geologisch bezien valt de Lijmers dan uit elkaar in 3 gedeelten. Een gedeelte, dat het eerst gevormd werd, draagt geologisch de naam van gestuwd prae-glaciaal, het tweede gedeelte dat
daarna gevormd werd noemt men in de geologie het laagterras en
het derde gedeelte, het jongste, staat bekend onder de naam van het
holoceen,
Onder gestuwd prae-glaciaal wordt in de geologie verstaan een
vorming, die door het ijs, dat ons land gedurende één der 4 ijstijden, die in de geologie bekend zijn, heeft bedekt, werd opgestuwd.
In een vroegere periode van de geschiedenis onzer aarde heeft het
ijs, dat de Noordpool bedekt, eens een dusdanige uitbreiding gehad

dat de gletschers van dat ijs ons land gedeeltelijk bedekten, nl. tot
aan de lijn Nijmegen in Gelderland tot Vogelenzang in NoordHolland. Voor dat de gletschers die grote uitbreiding kregen, was
ons land, vooral in het Oosten, opgebouwd uit grove grindhoudende
zandgronden. Omdat deze gronden dus aanwezig waren vóór dat
het ijs kwam, noemt men ze in de geologie praeglaciaal (prae =
vóór, glaciaal = ijstijd). Tijdens de ijstijd waren deze gronden verzadigd met ijs en door de geweldige druk van de erop liggende
gletschers werd dit prae-glaciaal op verschillende plaatsen omhoog
geperst, omhoog gestuwd en ontstonden wat nu bekend staat onder
de naam van stuwwallen. Omdat deze ontstaan zijn door opstuwing
van het prae-glaciaal, noemt men ze in de geologie ,,gestuwd praeglaciaal". Deze vorming bestaat nu in ons land uit 4 reeksen heuvels, n.l. de Utrechtse heuvels, de heuvels van de Veluwe met in
het Zuiden een uitloper, de Nijmeegse heuvels, verder de-heuvels
ten Oosten van Salland in Overijssel met ten Zuiden daarvan de
Lochemerberg en verder naar het Zuiden Montferland en ten slotte
de heuvels in het Oostelijk gedeelte van Twente en de Gelderse
Achterhoek.
Na het afsmelten van het ijs bleef Nederland achter met genoemde stuwwallen, met daartussen natuurlijk geweldig diepe dalen.
Deze dalen werden gedeeltelijk door de rivieren opgevuld met grind
en zand, terwijl daarna in een droger klimaat over dit grind en
zand meer fijnere zanden tot afzetting kwamen, die daar met
sneeuwstormen door de wind gebracht werden. Deze vorming wordt
in de geologie het laagterras genoemd. Het laagterras bestaat dus
van onderen uit grove grindhoudende zandgronden, terwijl de
bovenste meters uit middelkorrelige tot fijnkcorrelige zanden,
practisch zonder grind, bestaan, Laagterras wordt in ons land aangetroffen ten Westen van de Utrechtse heuvels en tussen deze
heuvels en de andere stuwwallen van het prae-glaciaal in. In Midden- en Noord-Limburg en het Noordelijk gedeelte van NoordBrabant komt eveneens laag-terras voor.
Nadat het laagterras gevormd was hebben in het Oostelijk
gedeelte van ons land de rivieren hierin aanvankelijk weer dalen
uitgeslepen. Later zijn de rivieren in deze dalen weer zand en vooral
klei gaan afzetten. Dit geschiedde volgens bepaalde regels, waarop
in een volgend artikel nader zal worden ingegaan. De tijd waarin
dit gebeurde en nog gebeurt noemt men in de geologie het holoceen.
De vorming noemt men daarom ook wel het holoceen. In het gebied
der grote rivieren werden dus in holocene tijd rivierklei en -zand
afgezet. Bij de zee werd zeezand, duinzand, oude zeeklei, jonge
zeeklei, laagveen e.d. afgezet, elders in ons land laagveen, hoogveen,
moerasveen etc. en in het gebied der beken in het Oosten van ons
land werd tenslotte beekbezinking afgezet.
De horizontale ligging van gestuwd prae-glaciaal, laagterras en
holoceen ten opzichte van elkaar in de Lijmers is in figuur 1 weergegeven.
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Figuur 1. Naar een kaartje van Dr Oosting in het Streekplan Oost-Gelderland.
Geological map of the Liemers, showing praeglacial hills, postglacial pleistocene
sands and holocene riverdeposits.

Het gestuwd prae-glaciaal in de Lijmers omvat de hoogten die
nu bekend staan onder de naam van Montferland. De hoogte
N.A.P. met als hoogste punt de Hettenvarieert van 70 tot 90 M.
heuvel (92.50 m
N.A.P.). Montferland is opgebouwd uit grove
grindhoudende zandgronden met plaatselijke leemafzettingen. Het
oppervlak is zeer golvend. De lagere gedeelten, die meestal nog voldoende vochthoudend zijn, zijn in cultuur als bouwland. De rest
draagt bos en hei.
De zanden van het gestuwde prae-glaciaal duiken in het Westen, waar Beek ligt, onder de meer fijne zanden van het reeds genoemde laagterras. De hoogte van het laagterras varieert van 17 m i
N.A.P. tot ongeveer 11 m
N.A.P. Het hoogteverschil tussen
gestuwd prae-glaciaal en laagterras is dus zeer groot. Men voelt dit
dan ook zeer duidelijk wanneer men van Beek over Montferland de
Achterhoek wil ingaan. Men moet dan over een korte afstand flink
klimmen.
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Figuur 2
Ge~lo~ical'section
of the Liemers, with the same soils as in fig. 1. Section W.-E.

De verticale ligging van gestuwd prae-glaciaal, laagterras en
holoceen ten opzichte van elkaar blijkt uit figuur 2, die een en ander
schematisch weergeeft.
Bij Beek ligt een strook gronden evenwijdig aan Montferland,
van enkele honderden meters breedte, die veel last hebben van zakof drangwater van het zoveel hogere Montferland. Deze gronden
zijn te nat voor bouwland en waren tot het uitbreken van de oorlog
practisch allemaal in cultuur als weiland. De bovengrond van deze
weilanden is zwart van kleur, terwijl de tweede steek licht geelgrijs
is met veel roestvlekken. Ten Oosten van deze lage z.g. broekgronden, begint de grond te hellen naar Montferland. Op deze hoge
gronden werden de bouwlanden aangelegd.
Doordat men de boerderijen op de grens van hoge en lage
gronden bouwde, kreeg het dorp Beek zijn eigenaardige langgerekte
vorm. In Beek treft men zo goed als geen fruitteelt aan. Volgens
bovenstaande tabel ongeveer 5 ha,
Geen fruitteelt op de grove grindhoudende zandgronden van het
gestuwd prae-glaciaal.
Weinig fruitteelt op de laagterrasgronden.
'

Ten Westen van Beek liggen de dorpen Wehl en Didam op de
reeds genoemde fijnere laagterraszanden. Ook deze zanden liggen
niet precies horizontaal, hun oppervlak is zwak tot soms sterk goL
vend. In het Westen en lNoord*Westen duiken deze laagterraszanden op hun beurt weer onder het holoceen, Dit holoceen is gevormd door de rivieren de Rijn en de IJssel en bestaat hoofdzakelijk
uit kleigronden. De oudste en de grootste boerderijen van Didam
en Wehl nu treft men aan in de buurt waar de laagterraszanden
overgaan in de holocene rivierafzettingen. De hogere laagterras*
zanden waren geschikt als bouwland, terwijl de lagere holocene
rivierkleigronden als weiland worden gebruikt, terwijl de boerderijen dicht bij de overgang van bouw* naar weiland, dus practisch
ook bij de overgang van laagterras naar holoceen werden g.ebouwd,
Nadat deze boerderijen tot stand gekomen waren is men in latere
tijden ook de meer Oostelijk gelegen zandgronden in cultuur gaan
nemen. Bij dit in cultuur nemen werd rekening gehouden met het
golvende karakter van het oppervlak van deze gronden. De lagere
gronden, die vooral vroeger erg nat waren en meestal lemig zijn,
werden als weiland, de hogere, die natuurlijk droger waren, werden
als bouwland in cultuur genomen. De boerderijen werden weer in
de nabijheid van de grens hoog en laag gebouwd. Door het grillige
verloop van hoogten en laagten ontstond een grillige bebouwing en
een grillig verloop van de wegen.
O p de laagterraszanden van Wehl en Didam treft men weinig
fruitteelt aan. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt in Didam op een
oppervlakte van 3501 ha ongeveer 46 ha en te Wehl op een opper*
vlakte van 2348 ha ongeveer 26 ha. Hierbij is maar een enkel perceel
struikvorm volgens moderne opvattingen aangelegd, de rest is prac-

tisch allemaal te vinden bij de boerderijen en dient voor eigen gebruik van het boerengezin. De moderne percelen te Didam en Wehl
zijn te weinig in aantal om beschouwingen mogelijk te maken. W e l
kan dit gezegd worden, dat de hogere laagterrasgronden te droog
zijn om onder appelstruikvorm op East Malling onderstammen gras
te telen. Men kan dan de grond beter zwart houden.
Zoals boven reeds gezegd varieert d e hoogte van de laagterrasgronden van ongeveer 17 tot 11 m -l- N.A.P. en duiken deze
in het Westen en Noord-Westen onder de holocene rivierafzettingen. De laagterrasgronden behouden onder de rivierafzettingen,
zij het dan in mindere mate, hun golvend karakter, met soms als
gevolg dat hier of daar het laagterraszand opduikt door de rivierklei, Dat is bijv. in de Lijmers het geval bij Duiven. D e buurtschap
de Eng ten Westen van het dorp Duiven is zo'n laagterrasopduiking. O p andere plaatsen duiken deze laagterraszanden soms tot 1 m
onder de klei op en soms nog hoger. O p deze plaatsen wil de klei
nog wel eens droog zijn. Het graven van sloten of weteringen door
dergelijke opduikingen wordt meestal achterwege gelaten, in verband met het gevaar voor inkalving der sloot- of weteringwanden.
Speciaal de holocene rivierafzettingen van belang voor de fruitteelt.
Het meest heeft in de Lijmers de fruitteelt te betekenen op het
holoceen, Hierop treffen we de rest van de 830 ha fruitteelt, zijnde
ongeveer 653 ha aan, terwijl de totale oppervlakte van de dorpen,
die hoofdzakelijk op het holoceen liggen, ongeveer 14800 ha bedraagt, Het is dus daarom. wel de moeite waard het holoceen aan
een nadere bespreking te onderwerpen. Dat is niet alleen van betekenis voor de Lijmers, maar voor het gehele Oostelijke gebied van
de grote rivieren,
Waaruit bestaat het holoceen?
Het hohceen dan omvat in het rivierkleigebied in hoofdzaak

4 afzettingen, welke soms ieder afzonderlijk, soms gemengd voorkomen. Genoemde 4 afzettingen worden op de geologische kaart
1 : 50.000 van Nederland, welke onder leiding van D r Tesch werd
opgenomen, aangeduid als oud- en jong rivierzand, rivierklei en
veen. Deze 4 afzettingen nu komen zo maar niet willekeurig verspreid voor in het holoceen, integendeel, zowel in de horizontale als
verticale verbreiding ervan heerst een zekere wetmatigheid. Verder
bestaat er tussen rivierklei en rivierklei nog een groot verschil. W a t
de zwaarte betreft b.v. kent men zware, stugge, taaie, moeilijk bewerkbare klei en ook lichte, zachte, gemakkelijk bewerkbare klei.
Verder is er rivierklei die zeer kalkrijk is, die soms tot 10 p c t en
meer koolzure kalk bevat, en andere die zeer zuur en absoluut kalkloos is. O p de kleur lettende kan men onderscheid maken tussen
grijze, blauwe, grijsbruine en roodbruine klei. Al deze verschillen
zijn landbouwkundig van betekenis, Ook in de horizontale en verti-

.

cale verbreiding van de verschillende typen rivierklei heerst een
'zekere wetmatigheid.
Zowel de horizontale als verticale ligging ten opzichte van
elkaar van de verschillende grondsoorten, zand, klei, veen en overgangen daartussen, als de horizontale en verticale verbreiding van
de verschillende kleitypen, of ruimer gezegd, bodemtypen, is voor
de fruitteelt van zeer grote betekenis. Dit geldt zowel voor de fruitteelt in het hele rivierkleigebied als voor die van de Lijmers.

Om een en ander nu goed duidelijk te kunnen maken zal getracht worden kort uiteen te zetten hoe de moderne Nederlandse
onderzoekers'op dit gebied, Dr Vink, Dr Pannekoek van Rheden,
wijlen Dr Oosting en Prof. Dr. Edelman zich voorstellen hoe het
holoceen in het gebied van onze grote rivieren is ontstaan.
In gedachten moet men dan enkele tientallen van eeuwen in de
aardgeschiedenis terug gaan. In ons land waren toen enkele grote
brede dalen, n.l. een in het Zuiden begrensd door de hoge zandgronden van Noord-Brabant en in het Noorden door de hoge gronc
den van de Utrechtse heuvels en de Veluwe en een ander begrensd
door de Veluwe in het Westen en de hogg gronden van de Gelderse
Achterhoek en Overijssel in het Oosten. Door het eerste dal zochten
Rijn, Waal en Maas met hun vele zijtakken hun weg naar zee, door
het andere deed de IJssel zulks. De bodem van die dalen bestond
in hoofdzaak uit het in ons vorig artikel reeds besproken laagterras,
hetzelfde dat dus in Beek, Didam en Wehl in de Lijmers aan de
oppervlakte komt. In deze dalen, die dus tamelijk vlak waren,
hebben de rivieren zich een bedding uitgeslepen. Tientallen eeuwen
geleden waren er geen dijken, want die zijn pas aangelegd in de 12e
of 13e eeuw,
Een rivier die in een vrij vlak en onbedijkt land stroomt gedraagt zich wat de afzetting van zand en klei betreft, zeer typisch.
Stroomt zo'n rivier bij normale waterstand door zijn beddmg, dan
gebeurt er niets bijzonders, Krijgt hij echter in de bovenloop, door
een of andere oorzaak meer water dan gewoon, dan gaat hij sneller
stromen en brengt hij meer en grover materiaal mee uit de bovenloop. Tot dit laatste is hij in staat doordat hij sneller stroomt. Door
de grotere toevoer van water wordt de stroomsnelheid en het transporterend vermogen niet alleen groter, maar stijgt het water in de
rivierbedding ook aanzienlijk. Die stijging is vaak zo groot, dat de
rivier buiten haar oevers treedt en het omliggende land overstroomt.
Op het ogenblik dat de rivier het omliggende land overstroomt, is zij
plotseling een zeer groot gedeelte van zijn snelheid en daardoor ook
van zijn transporterend vermogen kwijt. Hierdoor bezinkt het meegevoerde grovere materiaal even buiten de bedding van de rivier.
Fig. 3. This map shows: postglacial pleistocene sands, old and young. riversand,
natura1 levees or creek soils, B = basins, U = riverside land between river
and dike.

Figuur 3. O p bovenstaand kaartje is aangegeven hoe in de Lijmers de situatie is
wat betreft de oeverwallen en kommen. We zien daarop in het Oosten een gedeelte van Didam op het laagterras en in het midden Duiven op een laagterrasopduiking. Verder een oeverwal ten Z. van de Oude Rijn, met de dorpen Lobith,
Herwen, Aerdt en Pannerden, @n ten ,N. van de Oude Rijn en Neder-Rijn, waarop
d e dorpen Oud*Zevenaar, Groessen, t Loo en Westervoort en een oeverwal ten
Z. van de IJssel met d e dorpen Lathum, Giesbeek, Angerlo. De laatste 2 oeverwallen! omsluiten een grote kom waarin de bekende gronden v'an de Lijmers liggen,
bekend als Duivense-broek, Lathumse-broek, Angerlose+broek etc.

Het fijnere materiaal kom; een eind verder van de bedding het land
in, waar het water, doordat het daar veel ruimte heeft, zeer rustig
stroomt, misschien bijna stil staat, pas tot bezinking. Het dichtst bij
het stroombed komt dus zandige klei tot zand tot bezinking en naar+
mate men verder van de rivier vandaan komt steeds fijner materiaal;
het allerfijnste, dat later dus zware k1ei.i~komt het verste van het
stroombed af, daar waar het water tot stilstand komt en practisch
moet verdampen.
Vorming der ,,oeverwallen".
Doordat het zandige materiaal over betrekkelijk smalle banen
vlak langs de bedding tot afzetting komt, worden betrekkelijk smalle,
maar hoge wallen gevormd, z.g. ,,oeverwallen", die hoger liggen dan
de omgeving, doordat het kleiige materiaal over een grotere uitgestrektheid wordt afgezet. De oeverwal en ook het stroombed worden
bij de herhaalde overstromingen steeds meer opgehoogd, totdat het
stroombed zo hoog ligt ten opzichte van de omgeving, dat de rivier
niet meer terugkeert in zijn oude bedding, maar op een lagere plaats
een nieuwe bedding maakt. Op deze plaats krijgt men dan een herhaling van hetgeen elders reeds plaats vond. Hier wordt dus weer
een oeverwal opgebouwd met alle daaraan verbonden consequenties.
Het verleggen van haar bedding door een rivier is in het gebied van
onze rivieren nogal eens gebeurd en doordat er verder vaak ook nog
zijtakken ontstonden, bestaat het holoceen in het gebied van onze
grote rivieren uit een groot aantal oeverwallen, die gebieden om-.
sluiten die beduidend lager liggen dan zij zelf. Deze lage, komvormige gebieden hebben daarom de naam van kommen gekregen.
Zoals reeds gezegd, is op de oeverwal het zandige materiaal afgezet
en naarmate men verder van de rivier afkomt, wordt het materiaal
minder zandig en kleiiger. Midden in de kom treft men de zwaarste
klei aan. met soms meer dan 90 D C afslibbaar.
~
eigenschap van de oe(erwa1 is verder, dat op de oeverwal
alle kalk, welke zich in het overstromingswater bevond, tot afzetting
is gekomen, terwijl in de kom alleen maar de kalkloze klei bezonk,
Op de oeverwal treft men practis'ch nooit zure gronden aan, terwijl
men in de kommen als regel zeer zure kleigronden aantreft.

a en

Fruitteelt bijna uitsluitend op oeverwallen.
Wanneer men nu in het rivierkleigebied en ook op het holoceen
in de Lijmers nagaat, welke de betekenis is van de hierboven besproken eigenschappen van de gronden op de oeverwallen en in de
kommen voor de landbouw en ook voor de fruitteelt, dan blijkt dat
men met de verdeling van oeverwal- en komgronden zeer duidelijk
rekening heeft gehouden bij het in cultuur brengen in vroeger tijden
van het rivierkleigebied. Op de oeverwallen treft men practisch uitsluitend bouwland en boomgaard aan, terwijl de kommen hoofdzakelijk als gras- en hooiland in gebruik zijn. De verdeling oeverwal-

kom is dus van grote invloed geweest op de verdeling bouw* en
weiland. Verder vindt men de dorpen, buurtschappen en boerderijen altijd op de oeverwallen, zelden of nooit in de kommen. Voorzover zulks niet het geval is, vindt men dorpen op de in het vorig
artikel reeds besproken opduikingen van het laagterras. In de OverBetuwe is dit laatste het geval met de dorpen Elst en Valburg, de
buurtschap Rijkerswoerd onder Elst en de boerderijen Baal en
Heuvel bij Bemmel. In de Lijmers ligt een groot gedeelte van het
dorp Duiven op een laagterrasopduiking. Door de ligging van de
dorpen en buurtschappen op de oeverwallen treft men ook de meeste
en belangrijkste wegen in het rivierkleigebied aan op de oeverwallen
en niet in de kommen.
STERK SCHEMATISCH NOORD-ZUID PROFIEL DOOR D E LIJIMERS
1. Rijndijken
2. Rijn
3. Uiterwaarden van de Rijn
4. Oeverwal van de Rijn
5. Kom, tussen Rijn en IJssel

Verklaring:
6. Oeverwal van de IJssel
7. IJsseldijken
8. IJssel
9. Uiterwaarden van de IJssel
10. Laagterrasopduiking (Duiven)

WIVEN.

LATHUW.

Figuur 4

S.N. section through the Liemers. 1. Riverdilkes, 2. River Rhine, 3. Riverside soils,
4. Natural levee of the Rhine with much sand in the subsoil, 5. Basin, 6. Natural
levee of the river IJssel, 7. Riverdikes, 8. IJssel, 9. Riverside soils,, 10. Pleistocene
sand with the village Duiven.
I

Waarom geen fruitteelt op laagterras en gestuwd prae-glaciaal?
Tot nu toe hebben we ons hoofdzakelijk bezig gehouden met
de bespreking van de bodem van de Lijmers en gingen we weinig
in op de fruitteelt in die streek. Dit komt vooral doordat eerst
alleen maar die gronden van de Lijmers besproken werden, welke
geen of weinig betekenis hebben voor de fruitteelt in die streek,
n.l. de grovere en grindhoudende zandgronden van het gestuwd
praeglaciaal en de meer fijne zandgronden van het laagterras. Voor
een ander deel is dit een gevolg ervan dat ik de lezers de streek
met zijn verschillende bodemtoestanden eerst wat beter wilde leren
kennen alvorens dieper in te gaan op de fruitteelt ervan.
Dat op de gronden van het gestuwd praeglaciaal geen fruitteelt
voorkomt zal wel uitsluitend en alleen een gevolg zijn van de kwa-

:

liteit van die gronden. Dat verder op de laagterrasgronden weinig
fruitteelt voorkomt, zal wel hoofdzakelijk een gevolg zijn van de
kwaliteit van die gronden, zonder daar nu uitsluitend en alleen
een gevolg van te zijn. Er zullen verder nog wel andere factoren
aan te wijzen zijn die hun invloed hebben doen gelden. Gedacht
wordt b.v. aan de geaardheid van de mensen die de laagterrasgronden in gebruik hebben. De indruk bestaat dat de Didamse en
Wehlse menserl over het algemeen weinig voelen voor de fruitteelt.
Z e hebben er geen liefhebberij voor. Of dit een gevolg is van
eventuele mislukkingen in vroeger tijden op deze gronden zodat de
kwaliteit van de grond, zij het dan meer indirect, toch de oorzaak
is van alles, of dat het werkelijk alleen een gebrek aan belangstelling is, is moeilijk te zeggen. Didam en Wehl staan in dit opzicht niet alleen. Er zijn tekenen die erop wijzen dat, althans in het
Oosten van ons land, de mensen op de zandgronden over het algemeen weinig voelen voor de fruitteelt. Mensen die dergelijke dingen wel eens proberen te verklaren zoeken mede in dit verschijnse1
een van de oorzaken dat de fruitteelt hoofdzakelijk op de kleigrond
den en weinig op de zandgronden tot ontwikkeling kwam, en dus
niet alleen in de grotere natuurlijke rijkdom aan voedingsstoffen
der kleigronden. Nu kan men weer de vraag stellen waar het verschil in geaardheid tussen de mensen van het zand en van de klei
vandaan komt. Dat zijn dingen waar een artikel als dit niet ver+
der op in kan gaan. Het probleem wordt echter wel even aangeraakt om aan te geven dat grondverschillen vaak niet alleen hun
invloed doen gelden op de richting waarin zich de bodemcultuur
ontwikkelt. Mischien dat psychologisch onderzoek van de bevolking hier uitkomst kan brengen.
Keren we thans terug tot de verschillende verschijnselen op
bodemkundig gebied, die men kan aantreffen in het hele gebied van
het holoceen der grote aivieren in het algemeen en in dat van
de Lijmers in het bijzonder.
Typische eigenschappen van de oeverwallen òf stroomgronden.
W e leerden 3 groepen van gronden kennen in het holoceen,
n.l. de laagterrasopduilcingen, waarvan we in de Lijmers een voorbeeld hebben in Duiven, de gronden op de oeverwallen waar alle
andere dorpen op gelegen zijn en de gronden in de kommen, De
o laagterrasgronden zijn over het algemeen fijnzandig. Waarschijnlijk
doordat ze een flink stuk hoger liggen dan de omgeving vindt men
op de laagterrasopduikingen i n het rivierkleigebied veel boerderijen.
Bij deze boerderijen werden grotere of kleinere boomgaarden aan*
geplant, Vooral pruimen en kersen doen het op deze lichte gronden
nogal goed. De oeverwal- of stroomgronden, -- de laatste, betere
naam is afkomstig van Prof. Dr Edelman --, zijn niet allemaal gelijk
aan elkaar, evenmin als de komgronden zulks zijn. Toch hebben
ze ieder enkele typische kenmerken gemeen waardoor men stroomen komgronden duidelijk van elkaar kan onderscheiden. De oever*
I

wal- of stroomgronden hebben 3 eigenschappen van grote betekenis. Z e zijd n.l. ten opzichte van de omgeving hooggelegen, ze
zijn min of meer zandig en ze zijn kalkhoudend. De komgronden
daarentegen liggen laag ten opzichte van hun omgeving, zijn zwaar
en kalkloos.
Genoemde 3 eigenschappen hebben weer andere speciaal voor
de fruitteelt van belang zijnde eigenschappen tot gevolg. De hogere
ligging der stroomgronden b.v. brengt met zich mee een lage grondwateistand, welke voor fruitbomen van zo grote betekenis is. Mede
door de zandigheid is de waterhuishouding der stroomgronden,
wanneer de hoofdontwatering der streek althans in orde is, voor
de fruitteelt goed te noemen. Vooral doordat de stroomgronden
naar onderen toe lichter, zandiger worden hebben ze een goede
waterhuishouding, want hierdoor kan eventueel overtollig regenwater altijd voldoende snel wegzakken, zodat een behoorlijke luchttoetreding steeds mogelijk blijft. In stroomgrond is dus immer een
gunstige verhouding tussen de hoeveelheid water en lucht. Deze
gunstige verhouding is niet alleen nodig voor een goede ademhaling
en wateropname door de boomwortels, maar ook voor een juiste
vertering der organische meststoffen zoals stalmest, gemaaid gras
dat men laat rotten, compost, afgestorven wortels etc. De kalkrijkdom der stroomgronden, vooral in de ondergrond, zorgt er ten slotte
voor, dat de omgeving waarin de boomwortels moeten groeien, nooit
zuur wordt. Dit is van niet te onderschatten betekenis, daar fruitbomen een neutrale tot alcalische reactie van de grond vragen. Een
zure bovengrond is door een flinke bekalking nog wel eens te verhelpen, maar de wortels van de bomen gaan, vooral als ze wat ouder
zijn, veel dieper en het valt niet mee een grond die zuur is zo diep
een 'alcalische reactie te bezorgen,
Eigensihappen der komgronden.

.

De lage ligging der komgronden brengt met zich mee een hoge
grondwaterstand. De meeste komgronden in ons rivierkleigebied
staan vele winters dras, sommige zelfS blank, terwijl in het voorjaar
het water niet bijtijds weg is. Hierdoor heerst er in deze tijd vaak
een gebrek aan lucht in de grond, waardoor de boomwortels, on*
danks het feit dat ze volop in het water staan, toch geen water
kunnen opnemen. Willen de wortels water k u n n ~ nopnemen, dan
moeten ze kunnen ademhalen en hiervoor is zuurstof nodig. Ook in
vele zomers is de grondwaterstand van vele komgronden -te hoog.
Behalve de nadelige invloed die van een hoge grondwaterstand uit*
gaat op de ademhaling en daardoor weer op de water* en voedsel*
opname der boomwortels, werkt het teveel aan water en te weinig
aan zuurstof ook nadelig op de vertering van de organische meststoffen. Deze worden niet volledig verteerd, maar er vormen zich
zuren, waardoor de grond verzuurt,cDit verzuren kan soms zo erg
zijn dat, vooral wanneer men veel en verse stalmest gegeven heeft,
een fout die nogal eens gemaakt wordt bij het aanleggen van jonge
boomgaarden op komgronden, de jonge bomen dood gaan.

Bij de grote verschillen in grond op de oeverwallen en in de
kommen zullen waarschijnlijk nog wel andere factoren komen die
'oorzaak zijn dat men in de kommen weinig fruitteelt aantreft. Eén
ervan zal wel zijn de doorgaans grote afstand tussen de gronden
in de kommen en de boerderijen. W e zagen immers reeds dat de
dorpen, buurtschappen, boerderijen en wegen, voorzover niet op
laagterrasopduikingen gelegen, op de oeverwallen liggen, terwijl de
kommen zeer slecht ontsloten zijn. Een andere zal w51 zijn het feit
dat de gronden in de kommen meqstal eigendom zijn van uitwonende
groot-grondbezitters, die, toen dat nog mogelijk was, de grond het
liefst maar voor zo kort mogelijke tijd verpachtten. Ook is te verwachten dat boomgaarden in de kommen eerder te lijden zullen
hebben van de nachtvorsten dan die op de oeverwallen. Dit is allereerst een gevolg van de hoedanigheid van de komgrond, die, door&
dat hij zwaar en nat is, moeilijk warm wordt in het voorjaar, zodat
hij het beetje warmte dat hij misschien opgenomen heeft, in de
eerste dagen van Mei, bij helder windstil weer in een minimum van
tijd weer zal hebben uitgestraald. Verder zal de lage ligging der
kommen ten opzichte van de omgeving hier wel een grote invloed
op uitoefenen, immers koude lucht zoekt altijd de laagste punten op.
In de Lijmers liggen de laagste punten van de kom die het Duivense
broek heet ongeveer 2 meter lager dan de dorpen op de oeverwal,
zoals Groessen, Loo, Westervoort etc. De lage koude plekken zijn
altijd te kennen wanneer zich mistbanken vormen. Juist op die koude
plekken ziet men ze dan het eerst, In de Betuwe zijn wel voorbeelden bekend van boomgaarden in kommen, die bij het eerste
nachtvorstje in Mei al buiten gevecht gesteld zijn,
Overslaggronden.

Nu moet nog even stil gestaan worden bij één groep van verschijnselen in het rivierkleigebied welke ook van betekenis is voor
de fruitteelt, n.l. de vele overstromingen ten gevolge van de ontdbare dijkdoorbraken, welke sinds de bedijking hebben plaats gehad,
In vroeger tijden, n.l. tot ongeveer het midden der vorige eeuw
gingen er geen 10 jaar voorbij zonder een zware dijkdoorbraak.
Vooral de Liimers, die aan de buitenkant van een buitenbocht van
de Rijn ligt, ;s vele malen overstroomd. De vele wielen of waaien
zijn daar heden nog de getuigen van en vooral ook de gronden die
uit deze wielen of waaien kwamen, de zo door Prof. Edelman genoemde overslaggronden. Wanneer n.l. een dijk doorging, kolkte
het zich door de breuk naar binnen stortende water een groot gat
.uit, terwijl de inhoud van dat gat, meestal zand van de vroegere
stroom en laagterraszand over de landerijen in de omgeving werden
uitgespreid. De aldus ontstane gaten heten sinds lang wielen of
waaien, terwijl de gevormde gronden .door Prof. Edelman bij zijn
onderzoek in de Bommelerwaard overslaggronden genoemd zijn. De
overslaggronden zijn dicht bij de wielen vrij dik en zandig, soms
zelfs grinthoudend; verderop wordt de laag dunner en minder

zandig. In de Lijmers zijn deze overslaggronden over stroomgronden
uitgespreid. Typisch is nu dat in de Lijmers op deze overslaggronden
sinds de vorige oorlog de intensieve groenteteelt, zowel op de koude
grond als onder glas, tot ontwikkeling kwam, vooral in de dorpen
Oud-Zevenaar, Ooy Zevenaar, Groessen en Loo. Merkwaardig is
verder, dat deze tuinbouw hier gevestigd werd door Huissense tuinders, die in hun geboorteplaats op soortgelijke gronden de tuinbouw
uitoefenden. W a a r de overslaggronden op stroomgronden rusten
treft men goede boomgaarden aan. De indruk bestaat, dat waar
overslaggronden op zwaardere gronden liggen en de eerste niet erg
dik zijn, b.v. minder dan 1 meter, appels en vooral kersen dan niet
goed willen groeien, vooral als ze wat ouder worden. Waarschijnlijk
is, dat wanneer de boomwortels van de lichtere overslaggrond in de
zwaardere ondergrond moeten dringen, dit met de nodige groeistoornissen gepaard gaat, of er zelfs helemaal niet in doordringen.
Het kan ook zijn, dat op de zwaardere ondergrond water stagneert
met als gevolg een slechte verhouding tussen water en lucht. Fruittelers welke deze bodemtoestand kennen, houden er rekening mee
en planten op dergelijke grond liever pruimen dan appels of kersen.
Niet dat pruimen zo goed tegen genoemde toestand kunnen, maar
pruimen dringen niet zo diep met hun wortels de grond in, ze zullen
er dus niet zo gauw hinder van hebben. In de buurtschap de Pals
onder Westervoort, die tot ontwikkeling is gekomen op overslag en
waar deze waarschijnlijk ligt op zwaardere ondergrond, plant men
op deze overslaggrond het liefste pruimen.
Samenvatting van de hoofdgroepen.

Tot nu toe leerden we 4 groepen van gronden in het holoceen
kennen, namelijk de laagterrasopduikingen, waarop in de Lijmers
een gedeelte van Duiven ligt, de oeverwal- of stroomgronden, waarop alle andere dorpskernen van de Lijmers liggen, de komgronden,
en de overslaggronden, waarop in de Lijmers de groenteteelt op de
volle grond en onder glas zijn tot ontwikkeling gekomen.
Van deze 4 groepen leerden we de belangrijkste aIgemene
eigenschappen kennen.
De laagterrasopduikingen zijn eilanden van fijner zand, die zijn
blijven staan toen de grote rivieren in vroeger tijden hier hun dalen
maakten. Z e liggen hoger dan de omgeving, zijn goed ontwaterd
en dragen, doordat er vele boerderijen op gebouwd zijn, ook veel
boomgaarden.
De oeverwal- of stroomgronden hebben 3 belangrijke eigenschappen: ze liggen hoog, ze zijn zandig en ze zijn kalkrijk. Deze
hoofdeigenschappen hebben weer andere belangrijke eigenschappen
tot gevolg, waarvan de belangrijkste zijn de meestal goede waterhuishouding en goede zuurgraad.
De komgronden liggen laag, zijn ~ractischzandloos en bestaan
uit zware tot zeer zware klei en zijn tenslotte kalkloos. De lage
ligging brengt met zich mee een slechte ontwatering en de zwaarte

op haar beurt weer een slechte waterhuishouding, derwijl de kalkloosheid tenslotte weer tot gevolg heeft dat komgronden extreem
zuur kunnen zijn.
De overslaggronden zijn vaak vlak bij de plaats waar de dijk
doorbrak zeer zandig en bevatten soms, zoals in Groessen bij de
Lijkweg; grint; ze zijn daar in een dikke laag aanwezig, terwijl ze
verderop minder zandig en minder dik aanwezig zijn. Doordat overslaggronden vaak liggen op gronden die zwaarder zijn, is de waterhuishouding in de diepere lagen voor fruitbomen vaak minder gunstig. Men plant daarom bij voorkeur geen appels of kersen op dergelijke gronden, maar liever pruimen.
Behalve deze 4 groepen van gronden heeft Prof. Edelman bij
zijn kartering in de Bommelerwaard, blijkens zijn artikel hierover
in de Mededelingen voor de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst van
November 1943, voor het rivierkleigebied nog enkele andere groepen
onderscheiden, n.l. uiterwaardgronden, oude cultuurgronden en
allerlei vergraven gronden. De uiterwaardgronden hebben tot heden
weinig betekenis gehad voor de fruitteelt, Uiterwaardgronden zijn
in feite stroomgronden, waarover bij overstromingen kalkhoudend
en organische stofhoudend slib wordt afgezet. Z e zijn hoofdzakelijk als grasland in ,gebruik en staan als zodanig zeer hoog aangeschreven.

.

Moorgronden of oude cultuurgronden,
De oude cultuurgronden zijn in het rivierkleigebied de gronden
welke het langste in cultuur zijn. Blijkens vondsten van scherven
die men erop doet, zijn deze gronden al in cultuur vanaf de tijd der
Batavieren en Romeinen. Z e zijn te herkennen aan hun vaak tot
grote diepte zeer donkere kleur. Er zit soms wel een meter zwarte
grond op. De zwarte kleur is, volgens Dr Oosting, niet zozeer een
gevolg van de grote humusrijkdom, als meer van de toestand waarin
de humus verkeert. De humus van deze gronden, ook wel moorgronden geheten, reageert alcalisch en is verzadigd met voor de
planten nuttige voedingsstoffen, vooral kalk. Verder bevatten de
oude cultuurgronden zeer veel phosphorzuur. Men vindt soms Pcitroenzuurcijfers van 700 en meer. Een eigenaardigheid van de
oude cultuurgronden is dat fruitbomen en vooral rode bessen welke
erop groeien, soms verschijnselen van zeer ernstig kaligebrek kunnen
vertonen, ondanks het feit dat men bij onderzoek, volgens de daarvoor geldende normen althans, voldoende kali aanwezig vindt. Z o
vermeldt Ir Joh. Bos in één van de vorige jaargangen van het
Betuws Tuinbouwblad een geval van een z.g. oude tabaksgrond,
met een kaligehalte van 0,049 pct., waarop jonge appelbomen kali*
gebrekverschijnselen vertonen, terwijl 0,030 pct. al voldoende zou
zijn. Het is wel zo goed als zeker dat deze oude tabaksgrond een
oude cultuurgrond is, evenals dit met de meeste z.g. oude tabaks*
gronden wel het geval zal zijn.
In het Jaarverslag over de periode 1 Mei 1938-30 April 1939

van het Bedrijfslaboratorium voor grondonderzoek te Groningen
wordt op blz. 16 het resultaat vermeld van het onderzoek van een
oude tabaksgrond bij Driel. De boven- en ondergrond werden afzonderlijk bemonsterd. Het resultaat was als volgt:
Zand

Bovengrond
Ondergrond

60
60

Klei Humus

35
36

3.2
2.6

pH

7.6
7.3

Koolz. Verzadi-

p.

p.

K.

kalk gingsgraad get.

citr.

geh.

1.5
1.6

583
558

0.082
0.065

100

94

13
16

Deze grond was in cultuur bij een kleinere tuinder, die meende
dat de grond niet voldoende met phosphlor en kali bemest was. Het
is zeer goed mogelijk dat op deze grond de bomen en bessenstruiken
kaligebrekverschijnselen vertoonden. Mij is uit die omgeving tenminste ook een geval bekend van een kleine tuinder, die op oude
tabaksgrond kaligebrekverschijnselen in bomen en bessenstruiken
had. Bekend is ook dat aardappels, verbouwd op oude tabaksgrond,
of misschien beter gezegd oude cultuurgrond, gauw blauw worden,
Waarschijnlijk is de verklaring te vinden in de wanverhouding die
er bestaat tussen de hoeveelheid phosphor en kali welke de planten
aangeboden krijgen.
Nadat we tot nu toe practisch alleen maar bezig geweest zijn
met een bespreking van de meer algemene eigenschappen der verschillende groepen gronden uit het holoceen, zijn we thans toe aan
een bespreking meer in het bijzonder van eigenschappen van de verschillende holocene gronden in de Lijmers met betrekking tot de
fruitteelt.
Heibanen o/ heischenen.

,

In een van onze vorige artikelen zagen we dat de oeverwal- of
stroomgronden zandig. zijn en vaak een kern hebben van zuiver
grof zand. De bovengrond is dan klei of zavel, terwijl men verder
naar beneden grof zand aantreft. Dit laatste is gunstig in verband
met d e waterhuishouding van de grond. Overtollig water kan dan
vlug wegzakken door het onderliggende zand. Het gebeurt echter
wel eens dat d e zandige kern van de oeverwal te ondiep zit, dat er
dus te weinig klei op zit. Het gevolg is dan dat in droge tijden de
bovengrond op deze plaatsen te sterk uitdroogt, waardoor de eropstaande gewassen watergebrek krijgen. Doordat de zandige kernen
der oeverwallen of stromen als langgerekte ruggen of wallen zijn
afgezet, zitten de t e droge plekken als stroken of banen in het land.
Z e worden daarom heibanen of heischenen genoemd. Zitten deze
zandruggen erg hoog, doordat er bij wijze van spreken nauwelijks
30 cm klei opzit, dan gaan de bomen erop dood. In Loo bij Duiven
is me een boomgaard bekend, waar zoo'n heibaan schuin doorheen
loopt. Z e is te kennen aan het feit dat er geen enkele boom op is
. blijven leven. Zitten de zandruggen wat dieper, dan gaan de bomen
er niet op dood, maar vertonen ze een duidelijk slechtere stand dan
de bomen in de naaste omgeving. Dit wil nog wel eens voorkomen

bij de dorpen Herwen en Lobith. Daar komen enkele percelen fruitaanplant voor waarin stroken waarop de bomen opvallend minder
groeien en aanvankelijk vruchtbaarder waren dan de andere bomen
op die percelen.
Kwelbanen.
Wanneer deze zandruggen op een of andere manier in verbinding staan met hef tegenwoordige rivierbed, dan fungeren ze in
tijden van hoog water als kwelplekken of kwelbanen. Het water,
dat altijd de weg van de geringste weerstand zoekt, kwelt bij hoge
rivierstanden omhoog door die zandruggen. Vooral in het voorjaar
hebben deze banen veel last van kwelwater. Ook hierop gaan de
bomen dood of vertonen ze een duidelijk slechtere stand dan die in
de omgeving. Dit keer niet tengevolge van droogte, maar van te veel
aan water, of misschien wel door allebei. Door de boeren wordt hier
het afsterven of de slechtere groei vaak toegeschreven aan het feit
dat zich ter plaatse z.g. roodgrond of roodgrondwater in de sloten
bevindt. De grond op de kwelplekken en het water in de sloten
op kwelbanen zijn zeer ijzerrijk, waardoor ze typisch rood oranje ge+'
kleurd zijn, vandaar de naam roodgrond en rood grondwater. Het
ijzer, waardoor grond en water roodgekleurd worden, wordt door
het kwelwater aangevoerd. Het ijzer is dus niet de oorzaak van
slechtere groei of afsterven, maar ijzer en afsterven zijn beide gevolg met als oorzaak: aanvoer van kwelwater. In de Over-Betuwe,
b.v. bij d? dorpen Doornenburg, Gendt, Bemmel etc., dicht bij de
rivier en ook in de Lijmers, b.v. in Groessen langs de Lijkweg, treft
men gronden aan waar weliswaar geen heibanen onder zitten, maar
die toch tamelijk rood gekleurd zijn, Deze gronden zijn dan meestal
toch tamelijk waterzuchtig naar de zin van de boeren en tuinders.
Een typisch verschijnsel dat men verder bij kwelbanen kan waar+
nemen is het niet bevriezen van sloten boven kwelplekken, zelfs niet
bij zeer strenge vorst. Het water is daar dan dus warmer dan de
lucht. Omgekeerd is in de zomer het water boven kwelplekken
kouder dan de omgeving. Een en ander is een gevolg van hzt feit
dat het kwelwater diepere grondlagen passeert, welke grondlagen
weinig meer onderhevig zijn aan de jaarlijkse temperatuurschommelingen.
De dikte van de klei of beter gezegd van de zavellaag op de
stroomgronden in de Lijmers varieert, volgens een door Ir W.
Sturms in 1929 onder leiding van Ir O. J. Cleveringa, Rijkslandc
bouwconsulent, ingesteld onderzoek, van ongeveer 30 cm tot 2.50 m.
De zwaarte van deze gronden is ook nogal aan schommelingen onderhevig. Volgens door de heren Ir Cleveringa en Ir F. Honig,
Rijkstuinbouwconsulent, ter inzage gegeven analyserapporten van
Lijmerse gronden, varieert het kleigehalte van stroomgronden van
18 tot ongeveer 65 pct.

Overslaggronden speciaal van belang voor d e groenteteelt.
Terloops werd reeds een en ander meegedeeld over de overslaggronden. Deze laatste groep van gronden werd niet uitvoeriger
besproken, niet omdat ze weinig voorkomen, maar omdat ze weinig
te betekenen hebben voor de fruitteelt in de Lijmers. Men treft er
weliswaar boomgaarden op aan, maar deze zijn meestal niet erg
groot en in exploitatie bij tuinders. Deze tuinders hebben de overslaggronden niet opgezocht vanwege hun geschiktheid voor de fruitteelt, maar vanwege hun uitmuntende hoedanigheden voor de
groenteteelt, zowel op de koude grond als onder glas. Deze laatste
tak van tuinbouw is, evenals elders in het rivierkleigebied, ook in de
Lijmers op de overslaggronden sterk tot ontwikkeling gekomen. Bij
de aanleg van hun bedrijven hebben de tuinders vaak een hoekje
boomgaard met veel pruimen en wat bessen aangeplant. Dat men
dus boomgaarden aantreft op overslaggronden komt niet zozeer
doordat ze zo erg geschikt zijn voor de fruitteelt, maar meer doordat de tuinders, die hun bedrijven op de overslaggronden hebben,
ook een hoekje boomgaard aanplantten. Wanneer de overslaggrond maar dik genoeg is en niet ligt op zware, weinig of niet doorlatende (kom)grond, dan gaat alles goed. Dat is b.v. het geval in
Groessen langs de Lijkweg. Ligt er echter maar een dun laagje overslag op zwaardere ondergrond, dan gaan appelbomen, ook al is dat
niet direct na het planten het geval, na enkele jaren kankeren. Vandaar dat ik van enkele kleine grondgebruikers onder Westervoort
in Ide buurtschap Pals, die ontstaan is op overslag welke ligt op een
zwaardere ondergrond, hoorde dat zij op hun grond liever geen
appels plantten, omdat deze wegkankerden, maar pruimen, die het
er beter doen. 'Deze stellen weliswaar ook zware eisen aan de grond,'
maar gaan niet zo $iep met hun wortels, zullen dus niet zo gauw
last hebben van water dat eventueel [stagneert op de onderliggende
zwaardere ondergrond, In de Lijmers ziet men dan ook op overslaggrond veel pruimen en verder \veel bessen geteeld Idoor tuinders
onder Babberich, Oud-Zevenaar, Groessen, Loo en Westervoort.
Stroomgronden d e beste gronden voor d e fruitteelt.
De (meeste fruitteelt treft men in de Lijmers aan op de in ons
vorig artikel reeds min of meer uitvoerig besproken oeverwal- of
stroomgronden, Deze hebben over ,het algemeen, afgezien van de
hei- en kwelbanen, koor de fruitteelt zeer gunstige eigenschappen.
Z e zijn zavelig, waardoor ze een goede water/luchtverhouding hebben, kalkhoudend, waardoor ze een goede zuurgraad hebben en
liggen hoog, waardoor ze niet gauw overlast van water hebben.
Verder worden ze naar onderen toe lichter, wat ook weer gunstig
is voor een goede afwatering en een juiste water/luchtverhouding. In
Amerika, waar op dit gebied veel waarnemingen gedaan zijn, heeft
men ;kunnen vaststellen, dat de bodemtoestand, waarbij een zwaardere bovengrond ligt op een lichtere ondergrond, ideaal te noemen

is. Ook vindt men daar dat de dikte van de bovenliggende laag
zwaardere grond te gering kan zijn, waardoor het hele type te droog
wordt en men dus krijgt wat hier een heibaan heet.
Zowel in de polder Herwen en Aerdt, Lobith en Pannerden
als in het overige gedeelte van het rivierkleigebied van de Lijmers,
treft men op de oeverwal- of stroomgronden, zowel langs de Rijn
als langs de Ijssel practisch alle fruitteelt aan. Evenals in andere
streken van ons land is de fruitteelt hier ontstaan als nevenbedrijf
van de landbouw in de hoogstamboomgaard, waaronder dan vee
werd geweid. De laatste 8 tot 10 jaar is men zich hier ook meer
gaan toeleggen op de moderne struikvormaanplant met blijvers en
wijkers. Men plant overwegend appels en verder peren en pruimen
en heel weinig kersen. Ook zijn, vooral in Groessen en Duiven,
enkeIe hoekjes aangeplant volgens het haagsysteem van Prof.
Sprenger of volgens het cordonsysteem. Van de appels plant men
practisch alleen maar de moderne variëteiten op East-Mallingtypen.
Van deze draagt de'Goudreinette of Belle de Boskoop niet vlug
genoeg naar de zin van sommige fruittelers, vandaar dat men die
nog ,wel eens ziet omentèn met Jonathan, zowel op type IX als op
type 11. De Cox' Orange of type IX, misschien wel de meest-eisende
struik, doet het op de lichtere stroomgronden en de overslaggronden
dicht bij de rivier uitstekend. Er zijn in de Lijmers moderne aanplantingen, die in het 7e jaar na hun aanleg practisch al volle opbreng*
sten gaven. Het spreekt vanzelf dat in deze gevallen de grond
. niet de enige factor van betekenis is. Ook wat de bedrijfsleiding
betreft zijn in dergelijke gevallen de omstandigheden optimaal.
Komgronden.
Rest thans nog een bespreking 'van de in de Lijmers voor*
komende komgronden. Niet dat deze van zo grote betekenis zijn
voor de fruitteelt in de Lijmers, maar omdat men nog wel eens hoort
beweren dat komgronden ook zeer geschikt zijn om fruit te telen.
Men ziet zelfs hier en daar fruitaanplantingen aanleggen op komgronden.
Dat in de Lijmers de komgronden weinig te betekenen hebben
voor de fruitteelt blijkt uit het feit dat in een gemeente als Duiven,
die voor de helft op stroom- en overslaggrond en voor de andere
helft op komgrond ligt, van de 250 ha boomgaard die er voorkomt,
nog geen 20 ha, dus nog geen 8 p c t , op komgrond ligt.
Wanneer we daarom nog weer eens nagaan welke de belangrijkste eigenschappen der komgronden zijn, dan zien we, dat ze laag
liggen ten opzichte van hun omgeving, dat ze zeer zwaar zijn en
dat ze kalkloos en zeer zuur zijn.
In de Lijmers liggen de komgronden allemaal omringd door
hogere gronden, die wat betreft de stroomgronden langs de Rijn en
de Ijssel gemiddeld 2 m hoger liggen en,-wat betreft de laagterrasgronden van Didam en Wehl, nog hoger zijn. T e verwachten is dus,
dat de komgronden alleen al door hun lage ligging erg nat zullen
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zijn als gevolg van waterverplaatsing van de hogere naar de lagere
gronden. In vroeger tijden heeft deze lage ligging zelfs aanleiding
gegeven tot veenvorming, vooral in het Noordelijk gedeelte van het
Duivense Broek. Door een of andere reden is deze veenvorming
opgehouden en is op het veen zware klei afgezet. Ook aan deze
zware klei is te zien dat ze practisch altijd last gehad heeft van te
veel water, n.l. aan de grijze kleuren die men er soms al in kan aantreffen in de zode of bouwvoor of vlak daaronder. Dieper kan deze
kleur gaan lijken op loodgrijs. Deze grijze kleuren ontstaan doordat
de klei gedurende een zekere tijd van het jaar volledig is afgesloten
van d e lucht doordat zij verzadigd is met water. Hierdoor wordt de
grond als het ware gebleekt en krijgt hij in plaats van een bruine
een meer grijze kleur. Doordat deze gronden in andere tijden van
het jaar ook nog wel eens t,oegankelijk zijn voor lucht vindt men in
het grijze vaak roestvlekjes.
De eigenschap dat de komgronden door hun lage ligging overlast van water hebben wordt verder aangedikt doordat deze gronden
zo buitengewoon zwaar zijn. In de Lijmers bevatten d e komgronden
altijd meer dan 65 p c t afslibbaar, voor zover ze althans niet dicht
bij opduikingen van het onderliggende laagterraszand liggen. De
doorluch.ting zal dus door hun zwaarte niet zo best zijn als van een
zavelige stroomgrond, Als derde ongunstige eigenschap komt daar
nog bij dat de komgronden geen of practisch geen kalk bevatten,
met het gevolg dat komgronden extreem zuur kunnen zijn, voor
deze zware kleigronden althans. De pH komt meestal niet hoger dan
6 en schommelt, blijkens het vele analysemateriaal dat ik van Ir Cleveringa mocht inzien, om d e 5,5. Dit is voor grond met meer dan
65 p c t afslibbaar zeer laag. Mij is een perceel grond bekend in het
Duivense broek, dicht bij de stroomgronden van Groessen, waarvan
bij onderzoek bleek het kleigehalte 76,2 p c t te zijn. Deze grond was
zo zuur, dat werd geadviseerd, om de bovenste 20 cm in orde te
krijgen, 65000 kg gebluste poederkalk te gebruiken.
Groot verschil in kalkgehalte tussen stroom- en komgronden.
D e grote tegenstelling tussen stroom- en komgronden wat betreft het kalkgehalte in de Lijmers is in 1929 gebleken bij een onderzoek dat werd ingesteld naar het koolzure kalkgehalte door Ir W.
Sturms onder leiding van Ir O. Cleveringa. Door de gehele Lijmers
werden profielkuilen gegraven. Van deze kuilen werden de bovenste
15 cm, verder de bovenste 50 cm, de laag van 50 cm tot 1 m en die
van 1 tot 2 m bemonsterd en allemaal op koolzure kalk onderzocht.
In het Duivense Broek werden 16 kuilen gegraven en in geen der
kuilen kwam koolzure kalk voor in de bemonsterde lagen. O p de
stroomgronden daarentegen bevatten de monsters altijd in een of
meer lagen een flink percentage koolzure kalk, tot 19 p c t toe, al
liepen de gehalten onderling nog wel eens wat uit elkaar. In de
polder Herwen en Aerdt, Lobith en Pannerden kwam bij alle onderzochte gevallen nog veel koolzure kalk voor in de bovenste 15 cm,

terwijl rechts van de Rijn die laag al wel eens ontkalkt was.
Alles bij elkaar genomen kan echter. gezegd worden dat ook wat
betreft de kalkhuishouding de komgronden enerzijds en de stroomen overslaggronden anderzijds hemelsbreed verschillen.
Wanneer we nu nog eens overzien wat allemaal gezegd is over
de eigenschappen van de komgronden, dan valt het niet te verwonderen, dat er zo weinig fruitteelt wordt aangetroffen op deze
gronden,
Kunnen komgronden geschikt worden gemaakt voor de fruitteelt?
De vraag doet zich nu voor of dit altijd zo zal blijven. Hierop
een antwoord geven is zeer moeilijk. De moderne cultuurtechniek
beschikt over verschillende middelen om gronden te 'verbeteren.
Hiervan zijn de verbetering der hoofdontwatering door het op capaciteit brengen der hoofdwaterlossingen, en die der detailontwatering
door het in orde houden der perceelsloten, begreppeling enlof drainage wel de belangrijkste. Vele komgronden zullen hier misschien
wel gunstig op reageren. Of ze het allemaal zullen doen is een
tweede, Bij de komgronden zijn er, vooral die met de blauwe kleilagen, waarvan het de vraag is of ze beter zullen worden rnet een
diepere ontwatering of niet. Deze blauwe kleilagen zijn ondoor*
latend. Ontwatert men tot ver beneden deze lagen, wat gemakkelijk
kan doordat ze vaak al op 50 tot 60 cm zitten in een laag van 10 tot
20 cm dikte, dan is het goed voor te stellen dat deze gronden mis*
schien zelfs te droog zullen worden. Het drainagevraagstuk op
gronden met blauwe ondoorlatende klei lijkt ook moeilijk. Moet men
de reeksen boven of onder de blauwe kleilaag leggen? Wanneer het
zou lukken de waterhuishouding van gronden met blauwe klei in
handen te krijgen is het de vraag of de boomwortels wel voldoende
willen doordringen in deze taaie laag. Misschien zijn er hier nog
mogelijkheden wat betreft het vergraven van ongewenste lagen. In
de Wieringermeer ziet men er niet tegen op om gronden 60 à
70 cm tot 1 m diep om te zetten of te vergraven.
Verder is er misschien veel te verwachten van een flinke bekalking van deze gronden, Zoals we boven reeds zagen helpen hier
geen kleine beetjes, maar zal men jaren moeten doorgaan met het
geven van flinke hoeveelheden kalk. Zou men bv. 65000 kg ineens
moeten geven, dan zou daar toch niets van terecht komen. M i n
raadt tegenwoordig aan niet Teer dan 5000 kg ineens te geven, Men
zou dan 1 3 jaar bezig zijn om die 65000 kg te geven en dan heeft
men nog maar de bovenste 20 cm in orde.
Of alle genoemde maatregelen rendabel zullen zijn zal in zeer
sterke mate afhankelijk zijn van de verdere productiekosten van
fruit enerzijds en de opbrengsten en fruitprijzen anderzijds. Bij de
productiekosten zal men extra posten krijgen voor ontwatering,
grondverbetering, bekalking etc. Hiertegenover zal misschien staan
een lagere post voor rente van de grond. W a t betreft de opbrengsten, te verwachten is dat deze, door het grote nachtvorstgevaar in'
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de kommen, waarover ik reeds sprak op bladzijde 132, niet hoog
zullen zijn. De fruitprijzen a l l e n dan wel de doorslaggevende factor
zijn. Te verwachten is dat in enigszins normale tijden de fruitprijzen
van dien aard zullen zijn dat het niet mee zal vallen op komgronden
een winstgevend of rendabel fruitbedrijf uit te oefenen. Tenminste
niet op de manier zoals dat tot nu toe gebruikelijk is. Fruitteeltkundig zijn er hier misschien nog mogelijkheden wat betreft een
goede variëteitenkeuze. In de Betuwe hoort men wel eens zeggen
dat sommige variëteiten, waaronder de Goudreinette, het goed doen
op zware kleigrond.

6. Soil and Fruit Growing in the ,,Lijmersw
The first part of this paper deals with the importance of
fruit growing. About 830 ha. or 3.7% of the surface of the Liemers
is covered by orchards. No fruit culture occurs on the folded preglacial sand. (I). The sand soils ,,Lower Terrace" are of no use
either.
The culture is limited to a few soil types in the area covered
by fluviatile clays (111). Es~eciallythe ,,natura1 levee soils" (see
page 128) are suitable, the ,,back swamp soils" however are unsuitable for fruit growing. Natura1 levee soil profiles are argillaceous'
at the top and more sandy at deeper levels. Located higher topographically the water circulation is good, The lime content gives
a neutra1 to slightly alcaline reaction.
These factors cause the suitability of the natural levee soils
for fruit growing.
On crevasse deposit soils along the Rhine vegetable growing
kas developed. When, however, a layer of crevasse deposits is thick
prunes could be cultivated as their roots go less deep than those of
apples and cherries.
The fertile ,,ancient dwelling" soils (page 134) have a high
content of humus and are rich in phosphates (Pcitr up to 700).
Notwithstanding the sufficient content of potash, found by analysis,
these soils show often phenomena of deficiency in potash. This
probably is due to the large quantity of phosphate.
Under the natural levee soils sometimes strips of coarse sand
and gravel occur. Fruit trees don't develop on these places, When
these strips of coarse sediments have underground connection with
the river channel this gives rise to sand boils.
The water generally is rich in iron and the sub-soils obtain
a reddish color. Where these strips cross difches the water in the
ditches at such localities does not freeze in winter.

