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I
Het decoratieve paardentuigwasbedoeld alsmagisch afweermiddeL
II
Het geheimder oude Hokkengieterskanniet door chemisch onderzoekalleen
opgelost worden. Men moet ook het magisch gebeuren bestudeeren.
Ill
De verzameling en karteering van volkskundige gegevens in Nederland is
urgent.
IV
Begrip der praehistorische culturen is van belang voor de ontwikkelingsgeschiedenis van den landbouw en eischt een algemeene kennis der land- en volkenkunde.
V
Bij het slaan van Nortonputten verdient het voorboren met stalen pijpen en
het gebruik van vaste filters de voorkeur.
VI
Maatregelen ten aanzien van de luchtbescherming van het landbouwbedrijf
dienen in studie genomen te worden.
VII
De wateroverlast, waaraan verschUlende perceelen in het Zuidelijk deel der
GelderscheVaEeilijden,kaninvelegevallendooreenvoudigecultuurtechnische
maatregelen voor een groot deelverholpen worden.
VIII
Studieder oudeboerderijen,zooalsJANSdieopvat,iswaardevoL
IX
Het ve«amelen van geografische gegevens over de verschillende typen oude
landbouwgereedschappen mag niet langer uitgesteld worden,
X
De strijd om het behoud van windmolens mag in 't algemeen niet leiden tot
het toepassen van windbemaling daar, waar een andere krachtbron voor den
landbouw meergewenschtis.

XI
Een onderzoek der in de archieven aanwezige oude boschkaarten en pogingen
om deze in verband te brengen met moderner kaarten isvan belang.
XII
Uit het practischontbrekenvan berichten omtrent grovedennenhout in oude
geschriften mag niet geconcludeerd worden, dat de grove den in ons land niet
aanwezigwas.
XIII
Bestudeering van geschriften uit enover den tijd, toen hier telandehet Christendom werd ingevoerd isvan belangvoor de historische kennis onzer bosschen.
XIV
Het scheuren van grasland tot bouwland kan de economische weerbaarheid
van den Staat verminderen, door het onttrekken van een reserve aan plantenvoedsel aan den bodem.
XV
Chemisch- en fysisch laboratoriumonderzoek der bouwvoor alleen zijn niet
steedsvoldoende grondslagen voor het advieswezen.
XVI
Het bestudeeren der vroege chemische literatuur eischt begrip van den tijdgeest en kennis van de gedachtenwereld der auteurs. DREBBEL dient erkend
teworden alsdeontdekker der zuurstof.
XVII
De Vogelwet 1912wordt door verschillende oorzaken onvoldoende nageleefd.
Voor het behoorlijk doen nakomen eenerVogelwet dienen de politie-ambtenaren
een elementaire kennis der vogelsoorten te bezitten.
XVIII
De toenemende wildstrooperij kan doelmatig bestreden worden door intrekking van rijkssteun der stroopers-steuntrekkers.
XIX
Ten onrechte wordt het woord natuurmonumenten gebruikt vcx>r terreinen,
wier toestand verre van natuurlijk is.
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Het projecteeren van bouwterreinen op goede land- en tuinbouwgronden is
economisch niet%te verantwoorden, tenzij deze gronden gelegen zijn binnen de
grenzen eener concentrischeuitbreiding en bezwaarlijk aan die uitbreiding onttrokken kunnen worden.
XXI
Bij de uitbreiding van de fruitteelt wordt te weinig rekening gehouden met
verschillen in bodemtypen.

,,Zoo gaat bet; men zegt: neenI dat doeIk nooit,
men verdterkt zijn gevoelen, men redeneerten beredeneert. Ten laatdte, zicb doodmoe gepraal
bebbende, doet men bijna zonder redeneeren, wat
men eend zoo dterk afkeurde, en roemt nu, wat
men vroeger verachlte. Ik weet dat bet zoobedtendig gaat."
Dd. 0. G. Heldrlng in „Wandelingen over de
Veluwe" biz.
XXVII.
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Dit proefschrift werd geschreven onder hethoogleeraarschap vanProf.
Dr. C H. EDELMANma. ennaar diens wenschen aldusingericht.Deaangename wijze, waarop mijn promotor,vanaf zijn benoeming tot hoogleeraar, medewerking verleende enzijnevoortdurendebelangstelling, hebben
tot deze publicatie geleid.
Deerinverwerkteonderzoekingenzijnmeestvanouderendatumendragen
mededenstempelderleermeestersProf.Dr.ABERSONfenProf,VANBARENf.
Ten zeerste waardeer ikdebelangstelling endeinstemming, waarmede
Prof. HUDIG mijn werk moreel gesteund heeft en de vele excursies, die
Z.H.Gel. met mij heeft willen ondernemen. Niet slechts VAN BAREH en
ABERSON, doch ook de hoogleeraren VAN GULIK, DIEPERINK, HAM,met
wie ik zoovele besprekingen had, evenals de lector VAN RIEL zijn heengegaan,zoodatikmij niet meerophunoordeelkanberoepen.
Dankbaar denkikterug aandehydrologische uiteenzettingen dieikvan
U, Prof. GRIJNS, mocht genieten.
Hooggeleerde BROEKEMA, UW belangstetHng in mijn werk wasvoormij
het bewijs, dathetvoor depraktijk vandenLandbouw niet zonder beteekenis was.
HooggeachteHARTOGHHEYSVANZOUTEVEEN,onzegesprekkenoverlandschapsarchitectuur zalikniet vergeten.
Hooggeachte RAMAER, mogen onze landschapsexcursies ookin detoekomst voortgang hebben.
Zeergeleerde VERSCHUUR, ik dank U voor de genoten gastvrijheid.
Hooggeachte Ir. VAN POETEREN, U en Uw staf ben ik dankbaar voor
de vele hulp.
Zeergeleerde BIJHOUWER, U en Ir. W. v. D. PLASSCHE dankikinprincipe den praktischen kijk op wetenschappelijke landbouwproblemen.
Zeergeleerde TESCH, ikbenU zeer dankbaar voor dewijze, waarop Gij
mijbijhetgeologischonderzoek hebt ingelicht.
- Zeergeleerde VAN QIFFEN, ik dank U voor hetwelwillend controleeren
mijner determinaties vanarcheologica en hoop, dat eenblijvende samen, werking in het veld mogeHjk magzijn. Waarde Collega BURSCH, metgenoegendenkikterug aanonzearcheologische gesprekken.

Hooggeleerde KRAUSS, TIURIN en SENSTIUS, UW belangstelling in mijn
werkspoordemij aanomhetvoort tezetten*
Hooggeleerde STREMME, UW gezagvoloordeelisoorzaakdat ik tot heden
in de studie der bodemkunde heb kunnen volharden*
Den Burgemeesters der onderzochte Gemeenten ben ik dank verschuldigdvoordensteun,welkeikmochtontvangen*
Zeer in het bijzonder dank ik U, Edelgrootachtbare WIJNAENDTS VAN
RESANDT, voor de vele scherpzinnige wenken bij den aanvang van mijn
onderzoek en U, Hoogwelgeboren Baron CREUTZ, voor de tot het allerlaatst betoonde belangstelling en hulpvaardigheid*
Ook den Secretaris der Gemeente Wageningen, den heer SCHOUTEN
dank ikvoor het vele,dat ik van hem mocht leeren*
Den Ingenieur-Verificateur vanhetkadasterteArnhem,Ir* HAMELBERG,
blijf ik dankbaar voor zijne hulp en zijne raadgevingen, evenals de landmeters, de heeren BARKER, GOVERS en PIETERS*
De Rijksarchivaris te Arnhem heeft mij op zeer welwillende wijze in
staatgesteldhetarchiefmateriaal tebenutten enmijneopvattingen aan zijn,
zoodeskundig, oordeel teonderwerpen* Het ismij daarom een aangename
plicht Jhr* MARTENS VAN SEVENHOVEN en van zijn staf vooral den heer
DRIESSEN,daarvoor hier danktezeggen*
Den Kolonel SCHUITENVOERDER ben ik dankbaar voordehulpbijhetbewerken van „Hulpkaarten", eveneens een aantal andere kartografen*
De heeren Directeuren van Gemeentewerken hebben mij op zeer gevoelige wijze gesteund en mij waardevolle gegevens verstrekt* Gij, hooggeachte VAN BLITTERSWIJK, hebt mij steeds bijgestaan met Uw scherp en
wetenschappelijk gefundeerd oordeel, en Gij hooggeachte WEENER hebt
mij op de meest vriendelijke wijze geholpen met Uw prachtig materiaal*
U en Uw staf hebben mijn werk in alle opzichten gesteund*
Ookdendirecteur van Gem*Werken der Gemeente Renkum, den heer
VAN BUUREN en de Gem*Architecten van Heteren en Rhenen, de heeren
FREDERIKS en SOUWERBREN, dank ik voor htinne medewerking*
Den heer CRUYFF, directeur der Edesche Waterleiding, dank ik voor
de prettige en leerzame manier, waarop hij mij zijne gegevens omtrent
grond en water gedemonstreerd heeft*
JAN DE NOOY, energieke leider van het Bennekonasche Boorbedrijf,
het spijt mij, dat in deze publicatie de groote hoeveelheid gegevens, ontleendaan Uwwerk,nogniet tot uiting kan komen*De wijage,waaropUm%
inzage gaf in al Uw boeken en de mogelijkheid die bestond om dit alles te
bespreken met wijkn Prof* Dr* PERSON, Uwoa wctoischappelijken adviseur,wasvoor mij van groote beteekenis.
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Den Dijkgraaf van het Polderdistrict, notaris SLUIS, dank ik voor de gelegenheid mij geboden,om het polderarchief te benutten*
Mijn oudleerlingen In STAF en Ir. WIEBOLSdank ik de mogelijkheid van
blijvende wetenschappelijke en technische gedachtenwisseling, evenals In
CLEVERINGA; resJste It, VAN DER SLEESEN dank ik voor de vele hulp bij
mijn eerste verkenningen* Het vertrek van In GEERLING uit Wageningen
was voor mij een groot verlies, evenals de overplaatsing van den terreinkenner H.J. BELLEN,kap.inf*
Eigenaressen en eigenaars en beheerdersvan Landgoederen dank ikvoor
de gelegenheid om in deze gebieden werkzaamhedente verrichten envoor
de ontvangen inlichtingen*
In hetbijzonder dankikMn A,C. VANDAALEN,voordeveleinlichtingen
omtrent bosch, eng en polders en de heeren LEONARD A* SPRINGER en
L. J, N. KNOTTNERUSVoortsMevn INSINGER-EVERWIJN LANGE,Mevn HESSELINK endeheeren

PABST,I n ^OKER, KOOPMAN,J. T*WOUTERStti J h n Mr*A*G. SCHIMMELPENNINK*
Het HESSELINK VAN SucHTELEN-fonds steunde mijn werk door een bij-

drage in de graafloonen*
Mi}ks- en Gemeente-politie hebben mij op vele wijzen geholpen* Een
persoonlijk woord van dank aan de opperwachtmeesters der Kon. Marechauss^e BARENDSE en VAN WIJK is hier niet misplaatst*
De heer H* STAF te Ede heeft mij meermalen in de gelegenheid gesteld
in het Edesche bosch onderzoekingen te verrichten, en vele praktische
aanwijzingen gegeven*
De opzichters SMEENK, VELDMAN, VAN BARNEVELD, VAN WOUDENBERG,
]. v. D* BRINK, G* VAN SANTEN, SCHIRRENBURG, A* JACOBS, R JANSEN,
ROOSEBOOM, v,v. WEYDEN, WANDERS f en depolderopzichter G*VERMEER,

hebben mij dikwijls vergezeld en ingelicht over vele zaken*
Deheeren ALTERen SANDERSwarenmijbehulpzaambijhet fotografeeren,
terwijl ik Mej* CORINE SCHEERDER en In VERMAAT dank voor hun fraaie
fotografische opnamen, welker publicatie spoedigvolgt*
Zeer geachte R*WOLTERSON, mogeonze samenwerking via Uw vaardig
penseel leiden tot cent belangrijke vermeerdering der volkskundige en anthropologische documentatie*
De teekenaars en S*VAN GUILIK ben ik dankbaar voor de zorg aan deze
.verhandeling besteed. De fa*AHREND heeft in den loop der jaren op ongeloofelijk vlugge wijze lichtdrukken en foto's voor mij vervaardigd, in de
laatste jaren heeft E J O X X te Wageningen het kaartdrukken snel en
goed verricht*

De uitgever VAN GELRE dank ik voor het afstaan van twee naar mijn
copieen vervaardigde cliches*Dr. REGELING voor het cliche betreffende v.
DEVENTER'S kaart.
Last, maar not least een woord van dank aan de landbouwers. Veel tijd
hebikhun met mijne vragen ontroofd. Steeds hebben zij mij naar hunnen
aard te woord gestaan. Op hun gegevens is mijn onderzoek gebouwd en
behoort ieder dergelijk onderzoekgebouwdtezijn.Hunvooropstaandenzin
voor feiten, hun terughoudendheid ten aanzien van theorie, hun groote
waarheidsliefde doen mij hun natuur anders zien, dan zij door Dr. REGELING zoovlot geschilderd werd.
Het Conservatismevanden Landbouwenden Stand iszijn behoud, mits
hetnietoverdreven worde!
Het is niet wel doenlijk alien te danken, dit zou gelijk staan met het
copieeren van den „Burgerlijken Stand" eener landelijke bevolking. Men
vergunne mij de beperking tot enkele namenvan landbouwers, die mijen
alsboer en alsmensch zooveel kostbare oogenblikken bezorgden.
.In de eerste plaats mogeik U noemen, G. v. D. BRINK Dz., ontwikkeld,
begaafde en eenvoudige werker, die met zooveel wetenschappelijken zin
over allerlei problemen nagedacht heeft en die met zooveel tact en inzicht
Uwraadtenbestegeeft.Verder Gebrs.JOCHEMS,zonenvaneenzookundig
en met sociaalinzicht begaafd landbouwer, die mij steedsop de Uw eigen
wijze geholpen hebben; TIJN ADAMS,krachtige grijsaard, tot het eind Uws
levensjong,werkzaam enhulpvaardig; DERK ROOSEBOOMen JAN VANECK,
Gij die met Uw humor en Uw kennis mij steeds weer hebt te woord gestaan; LAMBERT VAN DE HAAR, geleerd landbouwer, die mij aan zooveel
historische gegevens geholpen heeft.
In Wageningen dank ik vele inlichtingen aan oude landbouwers, voor
mij toonbeelden van deinnerlijke kracht van den Boerenstand, kenners bij
uitnemendheid van den grond en zijn gebruik, innerlijk fijn besnaard,
uiterlijk gesloten in het harnas,dat destedeling niet vermagte doorboren.
In Renkum ontving ik inlichtingen van de heeren PEELEN en VAN DEN
BERG.

In Heteren w ^ het wijlen de heer VERWOERT, de bewoner van het oude
Liefkenshoek, die mij onderwees, later mijn vriend VAN SCHAIK die het
van den ouden knecht overnam, enW. VAN WELIE.
Verder breng ik een woord van dank aan mijne trouwe metgezellen in
hetveld,WICHARDS,DERKSEN,HUIBERSf,VAN DESTEEG,W.VANAGGELENft,
DROST, e.a.
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INLEIDING
Het uitvoeren van een modern bodemkundig profielonderzoek, te verrichtenin Nederland, eischt bodemkundige scholing.Aangezien in Nederlandaandezestudiepractisch geenaandacht besteed was,moestdus eerstgenoemde scholing verkregen worden door eigen studie, temeer daar
Nederland eigenbodemtypen bezit, weiniggerijpt onder eigen omstandigheden.
Het eischt tijd, veeltijd omzich dezevakkennisin meerdere of mindere
mateeigentemaken* Temeeralsdeorganisatievaneendergelijk onderzoek
van den grond af opgebouwd moet worden*Verder als alle hulpmiddelen
ontbreken en niet eens bekend is,welke hulpmiddelen noodig zijn*
Indien men na jaren zoover is, dat men tot resultaten komt en het genoegen heeft den tegenstand overwonnen te zien, en van gezaghebbende
buitenlandsche zijde waardeering te ondervinden, komt een nieuwe moeilijkheid, nL om de resultaten zoovast te leggen, dat anderen daarvan nut
hebben*Onder anderen teverstaan eengroepvogelsvanzeer verschillende
pluimage* Omdat veel rijkstijd aan dit onderzoek besteed is en vooral
de bedoeling voorzat het onderwijs in deze bodemkundige richting mede
voortebereiden,moetineenverhandelingdaarovermetonderwijsbelangen
rekening gehouden worden*
Aangezien echter niet alleen studenten, doch ook ouderen, landbouwingenieurs, technici op andere gebieden en last not least ook practici in
land-, tuin- en boschbouw nut uit de beschouwingen moeten kunnen
trekken,moetdeschrijftrant aaneendidactischebeschouwingaanpassen*
Een dissertatie, vooral in deze tijden, is naar uitgebreidheid beperkt*
De vraag is,hoe men de beperking tot stand moet brengen en om bovenvermelde reden moest worden afgezien van afdrukken van omvangrijk
materiaaL Zoodoende is dit werk ingekrompen tot minder dan het tiende deel inomvangentot eenfractie vanden opzet naar inhoud, terwijl de
samenhang der hoofdstukken gering isgeworden*
Eensdeelsisdit jammer*En diegenen, die met het vakvertrouwd willen
raken,endegenen, diedegegevenswillenbenutten, hebben belang bij een
zoouitvoerig mogelijk materiaaL Zeer tijdroovend washet verzamelenvan
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gegevens voor een goeden kartografischen grondslag* Het verwerken dezer gegevens tot een voor derdenbruikbaargeheel isreedszeer tijdroovend
en kostbaar, publicatie onbetaalbaar* Hetzelfde geldt ten aanzien der afbeeldingen, waarbij vooral gedacht moet worden aan de waardevolle gekleurdeafbeeldingen vai^bodemprofielen*Vanzelfsprekend moeten kaartjes
gepubliceerd worden, doch ook dit met groote soberheid ten aanzien van
wat zoukunnen*
Nu houdt een bodemkaart reeds in een verwerking, een persoonlijk element van interpretatie*
Weliswaar liggen de gegevens in het veld, doch zij zijn niet ontsloten*
Een kaart geeft een sommatievan gegevens,waaruitde gebruiker differentieert*Eenbodemkaart isnietvolledigzonder een teksteneigenlijk, vooral
omdatmen nietallesopeenkaartkanzetten,moetdezetekstzeerveelprofielbeschrijvingen bevatten* Ook dat kan niet geboden worden, niet door
gebrekkig onderzoek, doch doordat de kosten daaraan verbonden een bezwaarvormen,
Aangezien de mogelijkheid, later meerdere gegevenstepubliceeren, blijft
bestaan, moet men over deze bezwaren heenstappen en moest de schrijver
zijn oefening toonen in beperking, hopende dat het oordeel der gebruikers
van zijne verhandeling over de wijze van inperking niet te ongunstig zij*
De factoren, welkevan invloed zijn op devorming van bodemprofielen,
zijn veel en veelsoortig, van geologischen ouderdom en recent, microscopisch kleine organismen en rundvee, warmte en koudedoen hun invloed
gelden, begrip van hedendaagsche crisiseconomie is evenzeer vereischt als
inzicht in praehistorische cultuurverschijnselen* Het is onmogelijk bij het
onderzoek op al deze dingen voldoende diep in te gaan, De individueele
onderzoeker is geen instituut en al moge hij de onderzoektechnieken voldoende beheerschen, de tijd ontbreekt en hij ziet zich genoodzaakt problemen aan te stippen, waardoor mogelijk de werkers op gespecialiseerde
gebieden interessante objecten vinden*
Het spreekt welhaast vanzelf, dat, wie werkt zonder voorgangers, vele
fouten maakt* De schrijver erkent bij voorbaat zijn tekortkomingen en
hoopt,.dat zijn navolgers zich daarvoor zullen wachten* Tevens hoopt hij,
dat zijzich niet over zullen gevenaantesnelenvoorbarigoord^elen,waaraan de tijdgeest van heden mank gaat* Onderzoek van den bodem zooals
hij er ligt, eischt nu eenmaal deinnerHjke kalmtedeslandmans*
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HOOFDSTUK I

TECHNIEK VAN HET ONDERZOEK
Toen in 1927besloten werd in Ned Indie over te gaan tot eene bodemkarteering, was in Nederland op dit gebied vrijwel geen werk verricht*
STARING had geijverd voor een agronomische karteering, de landbouw had
zijn streven gesteund, maar zoodra de eerste resultaten verschenen in den
vorm der geologische kaart van STARING, was de belangstelling van landbouwkundige zijde spoedig overgegaan in een soort tegenwerking (1)*
Men heeft ijverig vergaderd, SCHROEDER VAN DER KOLK, LORIE en anderen hebben hunne meeningen gepubliceerd, doch van landbouwkundigen
kant was er weinig belangstelling* De Regeering heeft na vele commissievergaderingen besloten, dat eerst een geologische kaart des Rijks vervaardigd zou worden, alvorens een agronomische karteering van den bodem
ter hand zou worden genomen (2)*
In het buitenland werd intusschen ijverig gewerkt en kwamen vele
bodemkaarten tot stand*Vooral Rusland, Finland, Duitschland en de Ver.
Staten leverden goed werk*Nederland bleef achter*
Dank zijde Indische karteering, diede noodzaak deedzienvan onderwijs
indebodemkunde,meerspeciaalindemorfologische studievanhetbodemprofiel en de karteering, kreeg schr* gelegenheid zijn werkzaamheden
meer naar het veld te verplaatsen* Zij het dan ook, dat Prof* VAN BAREN
aanvankelijk sceptisch stond tegenover de landbouwkundige beteekenis
van morfologisch onderzoek in Nederland*
Tijdens den loopvan het onderzoek envooral na het bezoek van buitenlandsche bodemkundigen als KRAUSS, TIURIN, SENSTIUS, EHRENBERG,wijzigde zich het oordeel* Een artikel over de noodzakelijkheid eener Nederlandsche karteering in „De Ingenieur" vond bij velen belangstelling*
Nu washet niet debedoeling te komen tot een karteering,veeleer kennis
te maken met verschijnselen, welke aan de Nederlandsche bodemprofielen
zijn waar te nemen*
Bodemmorfologie is een moeiUjk vak, en indien men op grond van de,
vooral voor eenige jaren, schaarsche literatuur veldwerk zou gaan verrich13

ten, zouden de resultaten bedroevend zijn. Ook hier geldt, dat men eerst
een vak eenigszins moet»beheerschen, alvorens men daarin werkstukken
wil gaan leveren. Karteeren kan men niet,zoolang men de verschijnselen
niet kent, die in kaart gebracht moeten worden. Wil men een karteering
dan bovendien aandienen met het voorzetsel agro-, dan is men verplicht
zichte vergewissen, dat er werkelijk eenlandbouwkundig belangschuilt in
de kennis der verzamelde gegevens.
Het is schr. gebleken dat dit belang aanwezig is en uit de gewijzigde
stemmingbleekookdatdezeopvattingdoorvelengedeeldwordt.HetNed*
Gen. voor Landbouwwetenschap hield in 1932 een bodemdag en vooral
voor deexcursienaar bodemprofielen waszeerveelbelangstelling, hetgeen
als een belangrijk feit geboekstaafd mocht worden.
Oorspronkelijk werd van schr. verlangd, dat hij niet zou leveren een
bijdrage tot de kennis van het bodemprofiel, doch een bodemkaart. Dit is
de reden waarom publicatie van zijne onderzoekingen zoolang achterwege
bleef. Het makenvan een kaart iskostbaar en tijdroovend. Schr. stelt zich
op het standpunt, dat de landbotfw slechts gediend is door een kaart op
een schaal van minstens 1: 10000,waarop den kartografischen grondslag
zoogoedmogelijkisaangegeven,zoodatverkeerdewegenenperceelsgrenzen
tot dettitzonderingen behooren.
De topografische kaart des Rijks (1 : 25.000) is in vele gevallen zeer
slecht en zelfs bij een bodemkarteering opvele plaatsen zooslecht, dat zij
onbrtiikbaar is.
Het maken van een goeden grondslag iszootijdroovend en kostbaar dat
dit mijn werk sterkgeremd heeft. Hoewel schr. thanseen top.kaart vrijwel
geheel gereed heeft, zalhij haar niet op schaal 1: 10.000publiceeren, met
het oogop de mogelijkheid dat zij niet voor 1Jan. '36 gereed kan zijn, en
bovendien met het oogop de kosten der publicatie alsbijiage bij eenedissertatie. Ook zal hij geen verkleining dezer kaart publiceeren en afzien
van het leveren van eene voor de praktijk geschikte kaart. Slechts worden
enkele kaartjes bijgevoegd alsmonster eener groote kaart.
De eerste werkzaamheden bestonden in het voortdurend doorkruisen
vandeomgevingvanWageningen enhet bestudeeren der geologievan het
gebied.Degeologischekaartwasenisnognietverschenen.Verder werden
de verschillende bodemprofielen van insnijdingen en kelders bestudeerd,
teneindenategaan,welkeverschijnselen vielenwaartenemen.Vervolgens
werd overgegaan tot het graven van profielen. Gedurende het geheele
onderzoekisgeenenkelprofielgegravenzondervoorkennisentoestemming
der eigenaarsof pachtersvan den grond. Het ontdekken der rechthebbenden en het ontzien van hun belangen eischt veeltijd en tact.
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Nadat tenslotte inzicht was verkregen in de grootte van het aantal
belangrijkste verschijnselen, werd getracht te kbmen tot begrip van het
onderlingverband dezerverschijnselen, vanwerkingen en wisselwerkingen
en van mogelijke oorzaken* Bovendien werd getracht na te gaan of het al
dan niet optreden van bepaalde verschijnselen in landbouwkundig opzicht
merkwaardiggenoemdzoumogenworden*Overbelangstellingvandezijde
vanlandbouwers enboschbouwersvielnietteklagenenzoodoendewashet
mogelijk voortdurend contact met de practijk te houden en gesteund door
dit contact studietemakenvandelandbouwkundige beteekenis der kennis
van het bodemprofieL
Het bleek noodzakelijk, dat men, om een bodemtoestand in het heden
tebegrijpen, hetverleden moetleeren kennen.Somszijn het de gebruikers
van den grond, die licht hieromtrent kunnenverschaffen* Verder dan drie
geslachten gaat het geheugen van de praktijk in den regelniet*Zoodoende
moet men naar andere hulpmiddelen grijpen* In de eerste plaats zijn er de
oude topografische kaarten*Voor dateeringen zijn de herzieningen weinig
bruikbaarwegenshetfatale„gedeeltelijk herzien"(zieHfdst*Hulpkaarten)*
Het kadaster geeft vanaf ± 1820 zeer juiste gegevens. De inrichting van
hetkadasterisechterzooomslachtig,dathetnaspeurenvandegeschiedenis
van een groot aantal perceelen ondoenlijk is*Bovendien ishet boschgebied
in den regel qua begroeiing zeer veel gedetailleerder ingedeeld dan het
kadaster aangeeft*
Gemakkelijker, voor bouwland althans, zijn de gegevens der tiendcommissies,welkeeenHjstbevatten van kadastrale nummers,eigenaren en geteeldegewassen*Dezezijn echter niet steeds gemakkelijk beschikbaar*
Van het lage land zijn de polderkadasters dikwijls zeer overzichtelijk
ingericht;voortszijn erdeoudeverpondingsbescheiden* Boschkaarten zijn
soms.in particuHer bezitaanwezig*
Aangezienaanvankelijk geengelegenheidbestondvoor archiefonderzoek,
heeft schr*slechtsweinigaandachtdaaraankunnenbesteden*Deresultaten
zijn echter van dien aard, dat zij den stelregel wettigen, dat bij iedere
detailkarteering voorafgaand onderzoek van oude kaarten en bescheiden
zeer gewenscht is* De archieven zijn er niet slechts voor juristen en
speurders naar stamboomen; zij hebben in vele opzichten waarde voor
practische, technische onderzoekingen en schr* is dan ook zeer dankbaar
voordewelwiUendehulp,ondervondenvandezijdevanden Rijksarchivaris
teArnhem*
De bodemvorming in dezestreken staat sterk onder invloe4van aklimatische factoren* De bodemisvooral anthropogeen beinvloed:hij iswat de
mensch er van gemaakt heeft* De mensch is een trekkend wezen, dat, als
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klimatologische of geologische of ook sociologische(economische) factoren
hem verdrijven, elders een goed heenkomen zoekt* Bij de keuze van zijn
nedersettingenbijdeontwikkelingdaarvanlaatdemenschzichleidendoor
de structuur van het landschap* Hij zoekt het aan zijn aard passende en
vervormt dat nog meer naar zijn aard* De structuur van het landschap
wordt tot menschelijk bei'nvloede architectuur* De bodemonderzoeker en
vooral de bodemkarteerder dient inzicht te hebben in dearchitectuur van
het landschap*Niet slechts de„geschapen grond"dient hij te kennen naar
de werken des Scheppers of der scheppende krachten* doch ook de herscheppingen dient hij te zien*Zijn blikken worden gevangen door de oude
landmerken,diehembijhetonderzoekophetjuistepadleiden*
Aangezien de nederzettingen ophet Diluviumelkaarsindsverrepraehistorische tijden hebben opgevolgd*moetdebodemonderzoeker ookarcheologisch inzicht hebben*
Vooropgesteld is bij dit alles, dat hij een grondige theoretische en ook
practische agronomische kennis bezit*
Na deze scMdering van de eischen, die ondergeteekende meende zich
te mogen stellen alvorens tot een slotsom te komen, zal men begrijpen
dat een onderzoek, op deze grondslagen gebouwd, zich niet in korten tijd
kan ontwikkelen*
Anderszins spreekt het vanzelf, dat met iedere bodemkarteering een
dergelijke voorstudieeischt endatzulksmet name voorkleine gebiedenof
zeer globale, zgn* „wetenschappelijke karteeringen", waarmede dan bedoeldzijn overzichts-karteeringen opgrooteschaal,nietdirect noodzakelijk
is*Hier geldt echter: alle begin is moeilijk en een goed begin is het halve
werk*
Indien de techniek uitgezocht is eii de werkwijze bekend, kan het
onderzoek vanvolgendeobjecten zeerveelsnellerverloopen;ongeveer met
de snelheid der controlevan het onderhavige werkstuk.
Wij zullen nu eenkortoverzichtgevenomtrent detechniekvaneenebodemkarteering.zooalsdezeachteraf het meestgewenscht lijkt.
In de eerste plaats worde de geologische kaart ter hand genomen en het
terrein aan de hand daarvan nauwkeurig bestudeerd* Dit geeft een overzicht*Meestal blijkt later*dat de grenzen der geologische kaarten voor het
doel der bodemkarteering niet voldoende gedetailleerd zijn* Men beginne
dan met, waar noodig, een verdergaande detailleeringaantebrengen,met
name ten aanzien der grondsoorten, b*v* zand, zavel,klei,veen*
Vervolgen§gaatmennaofbepaaldegrenzendergeologischekaartsamenvallenmetgrenzeninhetbodemgebruik*b*v*bouwland*grasland,loofhout.
naaldhout* Nu vallen geologkche grenzen h*t*l*soms samenmet hoogte16

lijnen* Het is dan zaak te controleeren of de geologische gesteldheid —al
dan niet via de topografie — als oorzaak herkend moet worden, dan wel
dat de hoogtelijn aangeeft dat een andere factor zijn invloed doet gelden,
Kv*de stand van het grondwater ten aanzien der bouwvoor, Mogelijk ook
vallen geologische enhydrologische factoren samen*
Vervolgens gaat men na hoe debewoning in het onderzochte gebied aan
plaatsengebondenisenhoehet grondgebruikzichnaardebewoningricht.
Hierbij is opsporen der landmerken gewenscht* Men gaat dan scheiden
naar het grondgebruik en doet verstandig eerst het bouwland te onderzoeken, onderverdeeld in drie categorieen: oud bestaand bouwland,jong
bouwland en verlaten bouwland* In het Diluvium geven de oude wildwallen of derzelver restanten hierbij belangrijke aanwijzingen, Humusrijkdom endikteder bouwvoor zijn hierbijbelangrijkepunten,Dedikteder
bouwlaag stijgt met den ouderdom, tenzij zij geologisch en sociologisch
beperkt wordt (zie Renkum)* Verder is het streven naar omlaag in het
Diluvium een factor van beteekenis* De akkers zijn dikwijls gezakt, ook
waar zij hierna het grondwater practisch niet benaderen* De oorzaak kan
dan Kv* zijn de slechte waterhuishouding van rugvormige akkers of het
daaruit weggravenvanbanken*
Hervormd bouwland kan zijn o.a.grasland, bosch en heide* Indien de
verbreiding der bouwlandtypen in groote lijnen vaststaat, is daardoor het
onderzoek van bosch en heide, alsmede dat van grasland reeds vereenvoudigd*
IndegraslandenlatenzichreedsdirectverschElendetypen onderscheiden
naar hunne Hggingten aanzien van het grondwater*Voorts heeft men de
tdterstem zeer slechte gronden, die daarom grasland zijn en de bij uitstek
goede graslanden, die daarom grasland zijn en slechts in tijden van economisch-pathogenen aard gescheurd worden, meest nog indien zij eigendom zijn van niet-landbouwers* Slechte graslanden ondergaan echter ook
den kringloop scheuren-inzaaien*
In hetkleigebied zijn degraslanden, ingedeeld naar hun liggingten aanzienvanhetwater,daardoor tevensreedseenigszinsgerangschikt naar hun
grondsoortenbodemtype,endeindeeling,topografischvoorhetgeschoolde
oog waarneembaar, technisch controleerbaar aan de afwatering en ligging
van slooten, tochten en graven, weerspiegelt vaak de geologische voorgeschiedenis:oudewaterloopen enoeverwaUen*Ookin ditopzicht behoeft
de geologie voor ons doelverder gedetailleerde bestudeering, dan ten behoeve der geologische kaart des Rijks geschied isenkon*
Wat het boschgebied betreft, is het zaak, zoomogelijk de boschgeschiedenk te bestudeereri, alvorens de kartografie der gronden ter hand te ne2
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men, Voorop moet staan het besef, dat onze bosschen niet zijn natuurlijke
bestandenendathethoutinvelegevallennietdatgeneterbeschikking heeft,
datvooreengoeden groeinoodzakelijk is,Eenerzijds vindt het zijn oorzaak
in de eigenaardige eigendomsverhoudingen, anderzijds in economische
factoren (b,v,invoervanhetgewenschtehout),kortomvooralsociografische
factoren zijn ookhiervangrooten invloed,
Dit alles maakt, dat de bodemtypen in het bosch niet alleen zeer aklimatisch zijn, bovendien ook zeer onrijp, uiteen- en dooreenloopend.
Men zoekeaan dehandvangeologieentopografie deeerste hoofdlijnen,
vervolgens ga men richting zoeken in de historische gegevens en in de
eigendomsverhoudingen, Deze hebben b,v, ten aanzien van de grondbewerking,vooralhetriolen,eengrooteninvloedgehad.Opeenoverzichtskaart is het niet wel doenlijk, al en niet gerioolde gronden te karteeren,
tenzij een vroegere eigenaar van een groot landgoed praktisch het geheele
gebiedheeft doenomzetten.IndeomgevingvanWageningen ishet rioolen
sinds het begin der vorige eeuw in zwang geweest. Nog voor dertig jaren
werd seer veel gerioold, hetgeen mogelijk was, doordat de arbeiders een
dagloonvan40centsgenoten,waarvoor tweeroeden omgezet werden, een
meter diep, Meestal werd dan de ondergrond (C-laag,„wit Zand") bereikt
en bovengebracht, Verder is in de bosschen veel gespit, tin steek en twee
steek, dikwijls ook met losmakingvandenonderliggendensteek,Hierdoor
hebben die boschgronden een zeer eigenaardig bodemtype verkregen,
welks geschiedenis moeilijk te ontwarren is. In kaart brengen van deze
verschijnselen zouleiden tot eenschrikbarend aantalgrenzen, nL minstens
de perceelsgrenzen, die er geweest zijn sinds het toepassen der grondbewerking,Zooalsvanzelf spreekt isdeverbreiding vanintensieve bewerking
van het boschvooral beperkt tot de groote landgoederen, dus weer sociografischbeheerscht.
In Wageningen is vrijwel alle bosch nog grootgrondbezit,
Het spreekt vanzelf, dat in de boschbodems aldra verschillende typen
teonderscheiden zijn, ontstaan onder invloedvandebestanden/welkelang
hebben ingewerkt, in hoofdzaak beuk, eik, berk, den, els, de eerste niet
zoozeer indelageregronden,deandereookopdelageregronden,Daarom
verdient het aanbeveling de boschbodems allereerst te scheiden naar de
geologisch-hydrologische gesteldheid, dus in bodems met en zonder gleihorizont (inwerkingvanhetgrondwater),Voortszalmengoeddoen,verder
in te deelen naar bodems, die zich ontwikkeld hebben m: vroegere heidebodems, bouwlandbodems, boschbodems, laagterrasbodems van het benedenste type, hoogere Heigronden en lagere Wei- en zandgronden inclusief buitendijksche gronden,
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Eigenlijk zou men ook in de boomgaarden boschbodems moeten herkennen, althans in de oude boomgaarden; ook deze behooren echter door j
bouwland- en grasland-onderbouw, tot een meer landbouwachtig type* ;
Deheideveldenzijnonderteverdeeleninoude-enjongereheidebodems*
Deeerstecategoriekaneenzeeroudbodemprofielhebbenvangeologischen
ouderdom en een meer natuurlijke begroeiing, waarbij men aandacht zal
moeten schenken aan de daarvoor gegeven kenmerken door MULLER en
BEYERINCK (3, 4)*Vele heidevelden zijn te beschouwen als anthropogeen
ontstaan, doordat een gekapt bosch of een bouwland bleef liggen* Indien
door verschillende factoren: als schapen drijven, plaggen hakken, steken,
maaien of heimaaien, de boomgroei belet is, heeft zich daarheideontwikkeld*Ookdezetweede categorieistesplitsen in eenoudere eneenjongere,
aangezienindeverschillende cultuurperioden telkensweer cultuurgronden
verlaten zijn: driest werden*Het iszeer devraag of de humusrijkdom van
vele heidegronden wel geheel en al toegeschreven moet worden aan het
heidebestand en of er met reeds een aanmerkelijke, door cultuur aangebrachte humusvoorraad was*
Te scheiden zijn de heidegronden van de tweede soort in zwarte heidegronden en bruine heidegronden* De eerste groep is weer te scheiden in
bodemsmet een oerbank en bodems zonder bank*Hieruit distelleere men
met,dathetoptredenvanoerbankenbeperktistotheidegronden•
Resten nog de bodems behoorende tot andere typen, zooals b.v* de
steiger-aarden, ontstaan door sterke bewoning, waartoe o*m*behooren de
Zgn*zwarte moorgronden der Betuwe (de bodems der woerden en andere
woonplekken) en de terp- en wierde-bodems in het Noorden deslands,
verder dereeds genoemde begraafplaatsen, oude gehuchten e.d*
Voorts zijn erdeopgehoogde enopgebrachte gronden en de afgegraven
bodems*
De moeiHjkheid eener bodemkarteering is, dat al de opgesomde typen,
hoewel zij in grooter verband gescheiden kunnen voorkomen, in kleiner
verbanddooreenloopen*Eenboschbodemkanontwikkeldzijnopeenheidebodem, waarop zich eerst bosch, daama bouwland bevond* Dikwijls ook
volgt hiema weer bouwland"en daarna gras, waarbij dan somsof een deel
der bovenlaag 6f een deel der onderste bodemhorizonten 6f beide op min
ofmeerregelmatigewjzeweggegravenisofzijn*Indienmendannahetzgn*
zakken zich deze bewerking nog ££nof meermalen herhaald denktenterwillevanhetmachinaalmaaienplaatselijk doorophoogen geegaliseerd ziet,
komtmentot eenbeelddatgeenszinszeldzaamis*
Het spreekt vanzelf dat een serieus onderzoeker in den beginne niet gemakkelijk tot een determinatiekan komen*Afgaan opflora en „fibers" in
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den ondergrond zouin zoo'ngevaltot verkeerde gevolgtrekkingen kunnen
leiden*Ditiseenderredenenwaaromwijdetechniekvansommigeplantensociologen, die bij de vegetatiekarteering het bodemprofiel trachten te gebruiken,hoebelangrijkzijingrooterverband mogezijn,voor agronomische
karteering niet kunnen aanvaarden*We moeten er naar streven debodems
tebeschouwenalssubjectvandetechniekvandenlandbouw,teneindenate
gaan in hoeverre de techniek zich aan kan passen aan het bodemtype, dan
welhetbodemtype aangepast kanworden,veranderd kanworden,ten bate
van den verbouw der momenteel meest rendabele gewassen*En juist daarbij kan men niet genoeg het oog gericht houden op het reeds plaats gehad
hebbende technisch ingrijpen in den momenteelen toestand der humeuze
lagen, anders gezegd, der losselagen*
Hierboven %ijnin groote lijnen de hoofdbodemtypen geschetst, die men
in de allereerste plaats moet gaan onderscheiden* Voor de opname eener
bodemkaart is het noodig, dat men in detail de bodemprofielen kan beschrijven*

ZX)

HOOFDSTUK II

HULPKAARTEN
Indertijd is speciaal voor de Geologische kaart van STARING een topografische kaart 1: 200*000vervaardigd (5)*Menmagniet verwachten,dat
in de naaste toekomst een Bodemkaart des Rijks samengesteld, of ten behoevedaarvan een gewenschte kaart alsgrondslag vervaardigd zalworden*
Wie zich met bodemkarteering bezig zal houden, zal moeten werken met
dehulpmiddelendieerzijn entendienstevanhenvolgehier een overzicht
over hulpkaarten* De bodemkarteering verloopt vlotter naarmate de hulpkaarten doelmatiger en betrouwbaarder zijn* Kennis der betrouwbaarheid
vanhulpkaartenisdusonmisbaar endaaromzullenwij nietslechtsnaar de
literatuur verwijzen, doch een critisch overzicht doen volgen* Ons niet
beperken tot vermelding van de literatuur (5-20), maar aan de hand daarvan en op grond van eigen ervaring omtrent deze kaarten iets mededeelen*
Alshulpkaarten komendevolgende officieele kaartwerken in Nederland
in aanmerking*
L De kadastrale plans der „kadastrale gemeenten" opschalen, gelegen
tusschen 1: 500 en 1: 5*000, meest 1: 1250 en 1: 2*500*
2* De gemeentelijke uitbreidingsplans ontleend aan 1, op dezelfde
schalen ofverkleindtot kleinere schalen (b*v*1 : 10*000 of 1: 7*500)*
3* De rivierkaarten 1: 5*000 en 1: 10*000 en de waterstaatskaarten
1 : 50*000*
4* De topografische kaarten op de schalen 1: 50*000, 1: 25*000en de
vergrootingen 1: 10.000, voor zoover verschenen*
5* De geologische kaarten 1: 50*000,voor zoover verschenen*
1*Dekadastraleplans*
Ruim 20*000kaarten (100 bij 66 cm) geven een beeld van de perceelsgewijze verdeeHngvan ons vaderland* Zij dienen voor de verzekering van
de rechten van den eigendom van onroerende goederen en ter vaststelling
van de grondbelasting* Aanvankelijk werd het kadaster aUeen met het
fiscale doel uit Frankrijk ingevoerd, waardoor de opmeting tot 1825
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geheel op Fransche leest geschoeid was*Behoudens Limburg kwam zij in
1831 gereed*
De officieele invbering van het kadaster dateert van 1832(6)*
In 1863 werd met zooveel mogelijk gebruikmaking van de uitkomsten
eenerinmiddelsplaatsgevondenhebbendetriangulatie(vervatinde„MeetkunstigeBeschrijving"(7)overgegaantoteenegedeeltelijkehermeting.Deze
kwamalleen tot stand, daar, waar naast de noodzakelijkheid, ook de technischemogelijkheid aanwezigwas,zoodat zijmeermalen achterwegemoest
blijven*Dientengevolge wasbij het begin dezer eeuwnogslechts eenklein
gedeelte van het daarvoor in aanmerking komende aantal gemeentenhermeten*
In 1902verscheen de „Handleiding voor de technische werkzaamheden
vandeKadastraleHermetingen"*Nadienwerdendeuitkomstender onderhanden driehoeksmeting van hoogere orde, uitgevoerd door de „Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing", als trigonometrische
puntsbepahng en veelhoeksmeting toegepast, en is het werk geleidelijk tot
het moderne wetenschappelijke peilopgevoerd*
Aangezien de onderdeelen der kadastrale kaart op verschillende tijdstippen zijn vervaardigd, terwijl hn inzichten en methoden verschilden,
verschilt ook de hoedanigheid der kaarten* Men heeft bereikt, wat te
bereiken viel en aangenomen mag worden, dat de kaart in elk geval voldoet aan de hoogste eischen,welke op het tijdstip harer vervaardiging gesteld mochten worden*Betreurd wordt, dat door allerlei omstandigheden,
urgentehermetingenachterwegemoestenblijven(8)*
Elke gemeente of elk stelsel van gemeenten heeft haar eigen zelfstandig
ontworpen kaart, die in afmeting en orienteering, somsook wat de toegepaste projectie betreft, op zichzelf staat. De gegevens der vaste punten,
daarbij toegepast, hebben dus ook betrekking op een eigen assenstelsel;
zij vormen een eigen systeem* Dientengevolge komt het voor, dat voor
dezelfde lijnen, dieintweeaangrenzendegemeentenwordenberekend, niet
onbelangrijke verschillen in de uitkomsten aanwezig zijn* Daarom is het
moeilijk of ondoenlijk, om kaarten van eenigszins uitgestrekte gemeenten
sluitend aan elkaar te leggen*Indien men deaansluiting zoogoed mogelijk
tot stand brengt, gaat zulks ten koste der orienteering der aangesloten
bladen ten koste van daarin voorkomende afstanden* Orienteert men de
bladen met juiste inachtneming der posities van de centrale punten, dan
ZuUenaan de grenzen gapingen of overdekkingen optreden* Bij aaneengeschakeld gebrtiik van tot verschillende kadastrale gemeenten behoorende
bladenisdusgewenschteenetransformatie dervastepunten tot eenstelsel,
ofanderelandmeetktmdigevoorziening,

Een nadeel der kadastrale kaart is, dat zij geenverticale gegevensbevat*
Deze moeten voor bodemkarteering uit anderc bronnen verzameld
worden*Eengrootvobrdeelvan hetkadaster isdegeregeldebijhouding der
kaarten. In leggers en kohieren kan men bovendien de eigenaren en het
grondgebruik van een perceel nagaan, benevens de geschiedenis van het
perceel sinds de invoering van het kadaster*
Soms worden de perceelen tot grootere eenheden samengevoegd, soms
lossen grootere perceelen zich op in een aantal kleinere* In het algemeen
weerspiegeltdeperceelsgewijzeindeelingvanhetkadasterdeontwikkelingsgeschiedenisvanden grond op uniekewijzeenwelvooralomdatdekadastrale indeelingen een zeker conservatief karakter hebben* In streken,waar
geen duidelijke grensscheidingen aanwezig zijn en waar de topografische
kaarten door hun kleine schaal geen scheidingen aan kunnen geven,—
men moet hierbij denken aan broeken, hooilanden, veenen, enken —
kan men met behulp van het kadaster zijn juiste plaatsbepalen*Een voordeel is ook, dat het kadaster gegevens overdegroottederperceelenenover
de eigenaars geeft* De kadastrale kaart is te beschouwen alsde fundamenteele kaart des Rijks, aangezien praktisch alle andere kaarten direct ofindirect op haar gegevens berusten*
Bij eventueele verschillen tusschen andere kaarten kan men veelal door
raadplegingvankadastralekaartendeoorzaakderverschillenopsporen.
Ook voor onteigeningen, voor projectie van wegen, kanalen, ontwateringen, ruilverkavelingen, enz. vormt het kadastrale plan een onmisbaren
grondslag*
De kadastrale kaart is door haar veelzijdig nut, door haar getrouwe afspiegeling van heden en verleden van den grondeigendom en door haar
betrouwbaarheid van een algemeene beteekenis geworden, die ver uitgaat
bovenoorspronkelijke opzet endoelstelling*
Daarom valt het des te meer te betreuren, dat een nieuwe kadastrale
kaart— ofruimergesteld— eeneenheidskaartopgrooteschaalenbestemd
tot grondslag voor den kartografischen arbeid van alle takken van Staatsdienst, ontworpen in een stelsel, met aaneengesloten minuutbladen, nog
steeds geen verwezenlijking heeft gevonden* Reeds sinds 1820 zijn daarover de meeningen verdeeld (9)* De officieele kartografie des Rijks en
derhalve allewetenschappelijke en technische gebruikersvan kaarten zouden alleen daarmede afdoend geholpen zijn.
2* De uithreidingsplans der Gemeenten.
De Woningwet schrijft voor, dat bepaalde gemeenten periodiek uithreidingsplans uit moeten brengen,
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Deze berusten op de kadastrale kaarten*Veelal zijn de noodige bladen
samengevoegd en verkleind tot een overzichtelijker schaal, b*v* 1:5*000,
1 : 7*500of 1: 10*000*Deze schalen zijn bij uitstek geschikt voor hetgebruik bijbodemkarteering enintegenstelling metdekadasterkaarten zelve,
gemakkelijk te verkrijgen* Niet altijd zijn de samenvoegingen even deskundig tot stand gebracht, zoodat soms hinderlijke verschillen op kunnen
treden. Als voorbeeld kan dienen het uitbreidingsplan Wageningen 1 :
10*000*De afstand Domeinweg-Molenweg is te groot, waardoor in het
Oostelijk deelder kaart aanmerkelijke verschuivingenoptreden*
Een voordeel dezer plans is, dat zij de terreinen aangeven, die in de
naaste toekomst tot bouwterrein ontsloten zullen worden en dus voor
bodemkarteering in agronomisch-technischen zin niet meer van beteekenis zijn*
3. DeRivierkaarten ende Waterstaatskaarten.
Tot vervaardiging van rivierkaarten werd in 1829 besloten* De eerste
karteering (in Bonne-projectie, door den Dienst van Waterstaat geleid,
opgenomen 1:5*000en gereproduceerd 1: 10*000)kwamin 1860gereed*
Van 1871-1902kwamaandehandvanhet net der„Meetkunstige Beschrijving" een eerste herziening tot stand, van 1901-1905 werd een deel der
NieuweMaasopnieuwherzien,van 1905-1911werddeBergsche Maasvan
AmmerzodentotMoerdijk gekarteerd*In 1909begoneentweedealgemeene
herziening, aangesloten op de triangulatie-uitkomsten van de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing* Ir* SCHERMERHORN, wiens
Geodetisch Bureau de herzieningswerkzaamheden verrichtte,werd,nazijn
benoemingtothoogleeraar, adviseur,terwijl dearbeid vanditBureau©verging naar den Dienst van denWaterstaat*
Een afzonderlijk corps landmeetkundig geschooldberoeps-personeel,als
onderafdeeling daaraan toegevoegd,verricht het kartografische werk onder
leiding van Ir*J*G* FORTUIN* Hier zien wij in onsland een afzonderlijke
staatsorganisatie optreden, ingesteld om onder terzake deskundige leiding
kartografisch werk te verrichten, bestemd om als basis te dienen voor
de t^jzondere werkzaamheden van een bepaalden technischen tak van
dienst* Dat de organisatie administratief aan dezen dienst toegevoegd is,
doet daaraan niets af*Hier is de kiem gelegd van de door sommigen om
technisthe en finandeele redenen zoo hoog noodig geachte centralisatie
van kartografischen arbeid, een centralisatie die in Ned* Indie en in verschillende Europeeschfe landen reeds ingevoerd is(10)*
Onder invloed van Prof* Ir* SCHERMIRHORN is veel aandacht besteed
aan moderniseering der werkwijzen* Het object leent zich bijzonder voor
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luchtfotogrammetrie. Over detechnische en financieele doelmatigheid van
dit met zooveel zorg toegepaste hulpmiddel zal men eerst in de toekomst
voldoende objectief kunnen oordeelen.
De waterstaatskaarten, 1: 50-000gedrukt op den grondslag der mil. en
top. kaart, geven naast landbouwkundige gegevens vooral hoogtecijfers,
welkeechter nietsteedsorigineel zijn.
De rivier- en waterstaatskaarten leveren vele gegevens, zoowel in horizontalen als in verticalen zin. Wat het laatste betreft verlangt men echter
voor de bodemkunde meer dan dekaarten geven.
Gezien de verschillende stelselsder waterstaats- en kadasterkaarten zijn
tot i€n schaal herleide teekeningen niet zonder meer tot dekking of aansluiting te brengen. Ook hier doet zich dus het gemis gevoelen van een
algemeenekaart opgrooteschaal.
4. Detopografische detailbladen.
Voor gebruik bij bodemkarteering komen in aanmerking de chromotopografischekaart 1: 25.000(inkleuren dus)endeongekleurde schetsen.
Verder, indien aanwezig, de vergrootingen 1: 10.000.Voor orienteering,
om een overzicht van de omgeving te hebben, de kaarten 1: 50.000. De
aanvankelijk voor militair gebruik bestemde kaarten waren tot 1878 geheim. De samenstelling was opgedragen aan den Dienst der Militaire
VerkenningenendeTopografischeInrichting,thansvereenigdindenTopografischenDienst.Voorgegevensomtrent detotstandkomingdezerkaarten
kan naar de literatuur verwezen worden. De algemeene indruk is, dat de
topografische kaart op gebrekkige wijze is samengesteld uit de kadastrale
kaarten (11). De daarmede belasteorganisatie wasniet enisniet een corps
van landmeetkundig voldoende geschoolde topografen. Geodesie, topografie, kartografie en reproductie, elk onder bekwame leiding met een
centralen leider, zooals in Indie, heeft detopografische kaartvervaardiging
in het moederland helaas niet gekend. Grondige verbetering van onzen
Topografischen Dienst wordt slechts verwacht na grondige verandering
van den opzet.
Generaal DE LA Noi zegt: „Un Ctrps de topographes de metiir est
n£cessairesiTonveut reaUserde nouveauxprogres.L'oubli de cette verite
a toujours produit des effets d^plorables (12). Deze opmerkinp blijkt
ook hier te lande van kracht te zijn. De majoor VAN RHOOITvan den
Ind. Top. Dienst was van oordeel, dat het horizontale verband (d.i. afstanden enrichtingen)zeerveeltewenschenoverlaat'en verklaarde verder:
„de kaart 1:25.000 is onevenwichtig en getuigt van gebrek aan kartografisch inzichf* (13).Prof. Ir. HEUVELINKmeent,dat de tegenwoordige kaart
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weluitmuntdoorfraaie enduidelijkeuitvoeringindedetails,maardat haar
in hare meetkunstigesamenstelling gebreken aankleven,waardoordejuistheid enhetverband tusschen dedetails voorverschillende doeleinden veel
te wenschen overlaat (14)*
Het gebrekkige horizontale verband is b,v, op blad Wageningen opvallend, De herziening der bladen geschiedt traag (15), bovendien veelal gedeeltelijk, terwijl de kaartgebruiker niet weet wat wel en wat niet herzien
is, Het in 1932verschenen „gedeeltelijk herziene"bladWageningenmoge
dit illustreeren, De Hartensche weg, een in 1926 verharde breede weg,
staat nog alsboschpaadje vermeld, Het bosch vanWageningen-Hoog ruim
15jaar geleden gekapt, staat nog op de kaart, evenals het Weerdsche hout,
Dewegjesindelandgoederen Oostereng,Hullenberg,SelterskampenBorn
zijn geheelanders,Nietminder ergishetgesteldmetdenamen,Wijzullen
slechts enkele fouten aanwijzen: Voonburg moet zijn: Voorburg,Baansche
steeg moet zijn: Bornsche Steeg, Honingblok kon beter Klinkenberg
heeten, Boterhof moet zijn: Boterhoek, De Prins Alexander Stichting en
Nooit Gedacht bestaan niet meer,Een bekend nieuw gebouw als het Lab,
voorAardappelonderzoek staat niet opdekaart, Talvannamenontbreken.
Waarom is wel het Hooge Slag vermeld en niet het Lage Slag; wel de
Diepenoort, niet Melm en Drouw; wel de Fransche Kamp, niet Selterskamp, Boschmeesterskamp en Dorskamp; waarom wel Papenpad, niet
Hartensche weg; waarom dragen wel de boschwegjes van het Landgoed
Dorskamp namen en niet de groote wegen in Renkum? Mathematisch, in
beschrijving van details en in nomenclatuur laat de top, kaart van Wageningenzeerveeltewenschenover,Zouhetmetanderekaartenbeter gesteld
zijn?
De top, kaarten gaven aanvankelijk de terreinvormen alleen aan door
middel van. harceeringen. Later zijn 10 m hoogtelijnen aangebracht,
waaraan niet steeds even veelwaarde gehecht moet worden. In 1893werd
bepaald, dat door middel van waterpassing een herziening der verticale
terreinvoorstelling tot stand zou komen, Eerst werden 10 m hoogtelijnen
met harceering ingeteekend; verschillende nieuwe bladen hebben geene
harceeringen meer, doch 2,5m hoogtelijnen, De nauwkeurigheid in verticalen zin gaat ver uit boven die in horizontalen zin (de „onevenwichtigheid", waarover Maj. v, RHOON schrijft (13)),
Hoogtelijnen worden door den bodemkundige in het algemeen zeer gewaardeerd, doch in het bijzonder indien de wijze van inteekenen zoodanig
is,dat menhetrelief desbodemsdaaruit goedkanafleiden,
Hier te lande voldoen de hoogtelijnen niet aan dezen wensch, het zijn
niet de „vormtranches", die op de Indische kaarten zoo fraai de terreins26

vormenafbeelden, dochveelmeerzuivernaarhetcijfermateriaalgeteekende
„niveautranches"*
5* DeGeologische Kaart desRijks.
De eerste geologische Jandkaztt" in Europa kwam tot stand tusschen
1858 en 1867 en werd door STARING bewerkt* Het was een meesterstuk,
schaal 1: 200*000,dat nogdienst moetdoen, daar de nieuwe Geologische
Kaart nog slechts gedeeltelijk verschenen is (16,17)*
In 1918kwamdeGeologischeDienst totstand,in 1925kwamhet eerste
kaartblad uit* Deze kaart wordt opgenomen op schaal 1: 25*000 door
een aantal geologen onder leiding van Dr*P. TESCH, m.L, welke zelf verschillende bladen bewerkte* Zij is een historisch-geologische kaart en
geeft dus vooral aan verschillen in ouderdom en ontstaanswijze* „Agronomische- en geologische karteering, willen zij elk voor zich praktisch
nut afwerpen, zijn niet vereenigbaar", aldus Dr* TESCH en deze schr*
h^altdan met instemming de uitspraak van STARING aan „dat geologische
kennis de agronomische dient vooraf te gaan" (18)*De geologische kaart
is te beschouwen o*a* alseen onmisbare basisvoor eventueele latere agronomische karteering* Helaas is deze kaart voor belangrijke landbouwgebieden nognietverschenenenheeft niettegenstaande dat, stopzetting van
de werkzaamheden gedreigd*
De bladen worden geteekend en uitgegeven met de top* en mil. kaart
desRijks 1: 50*000alsonderdruk*Somszijndedetailsvanden onderdruk
weinig leesbaar;de gebruikswaarde dezer kaart wordt benadeeld door den
mindergoedentopografischengrondslagvandenonderdruk*Deingeteekende grenzen zijn voorbodemkundig gebruik globaal,doch zeer nuttig*Voor
eene bodemkarteering moeten met name de grondsoorten veel verder gedetailleerd opgenomen worden* Ook geologisch moet in andere opzichten
verdergedetailleerdwordenenhetspreektvanzelf,datdaarbij debestaande
top*kaart eenonvoldoendebasisvormt*Bijhet raadplegen der geologische
kaart men menvooralnietvergeten,dat dezedikwijls aangeeft hoe detoestand geweest moet zijn en niet hoe zij geworden is.Voorts houdt degeologische kaart vooral rekening met den ondergrond en is de agronomisch
belangrijke bovenlaag voor haar ontstaan van minder beteekenis(19)*
Een geologische kaart 1:50*000moet men niet beoordeelen naar details
en men moet er wel aan denken, dat de opzet der karteering reeds tientallen jaren achter ons ligt*Degeologische kaartI : 50.000beantwoordt ten
voile aanhetdoel, datmeneraanmagstellen. ZUgeeft een snel overzicht der
hoofdzaken enbovendien nog inzichtinvele biizaken.Een geologische kaart
1 : 200*000isin bewerking en zalzeer zeker veelbelangstelling vinden*
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Hierboven is ten dienste van agronomen een overzicht gegeven onzer
officieele kaarten* Het geschilderdebeeld is nietaltijdevenfraai;opkartografisch gebied blijken meer eenheid en centralisatiegewenscht* Om daartoe te ktmnen geraken, moet echter eerst eensgezindheid bestaan omtrent
de hoofdzaken voor de kartografie, nLopzet,uitvoering, tijdsduur enkosten* Zij het, dat de kosten voor grondige verbetering nu niet opgebracht
kunnen worden,laatonsdan hopen,datmetverbetering der tijden ook het
inzicht 2^1 verbeteren en dat men groote waarde sal gaan hechten aan de
totstandkoming van een moderne basis-stamkaart voor de vaderlandsche
kartografie, waardooralledaaropgebaseerdewerkstukkenaannauwkeurigheid sullen winnen enwaardoor veeldubbelwerkoverbodig zalworden*
De bodemkartograaf zal, wachtend op afdoende verbetering, genoegen
moeten nemen met wat er is en zich in dienen tespannen om aan het beschikbaremateriaaldebruikbareelemententeondeenen*Datdaartoekartografische kennis eninzichtin desystemen onzervaderlandsche kartografie
noodzakelijk is,meent schr*voldoende duidelijk gemaakt tehebben*
Niet-officieele kaarten*
Teneiiide de constructie der neder^ettingen te overzien, kan men met
veel vrucht gebruik maken van den Gemeenteatlas van KUYPER (20)*
Een volgende groep kaarten, dievan nut kunnenzijn,zijndekaartenvan
landgoederen, in handen der eigenaars*
SommigedoordeHeidemaatschappijvervaardigdekaartenzijtizttt fraai*
Gewoonlijk zijn de kaarten verkregen door samenkoppeling van kadastrale
planseninhangen der wegen en perceelsgrenzen*Steeds echter ishetzaak
dtzt kaarten te controleeren, in de eerste plaats door zt tevergelijken met
hetkadaster*Somskomendangrooteverschilknvoordendag*Hetveiligst
doetmendan,dooraantenemen,dathetkadasterjuistisende betreffende
kaart door trekken of andereoorzakenonjuist*
Een zttt fraaie kaart is de boschkaart van Oranje Nassau's Oord, een
toonbeeld van nauwkeurige meting door Prof* DIEPEWNK en anderen.
Van Wageningen is eenige jaren geleden door het kadaster een boschkaart
vervaardigd, welke, wat de omlijsting der wegen en de perceelen betreft,
Zttt nauwkeurig is*Overigens behoeft het geenbetoog,dat deopnameder
opstanden eigenlijk niet ondergebracht behoort teworden bij het kadaster,
dat aangewezen is voor het verrichten van metingen*
Schr* heeft van beide laatstgenoemde kaarten slechts gebruik kunnen
maken voor contrdle, aangezien hij tevoren zt\£, ten koste van veel tijd,
een en ander opgenomen had.
De kaarten van V*V*V* zijn soms zttt goed, soms slecht*Bennekomis,
28

t £,.—^ • j t i -

M:

n

/
\

\ w-*

m

m

y

\S

/

AA_
iT-

/ /

f.
<*

&8SK

">N3

^

X

^
^
«$>

*W'

%

i<-»

1

>

C~
&•

%

-

^

§&•

1U-'

^

^

*\\

. ^ - ^ ^ ^

r/

\c
w^s.-^;
___\^

ts

v..v> ;

^?

V

~;

V \ \ \ \ \ \ \ . \\\V*.V»

•U\'V.

\

V

\

IW'\
\

\\\\\

\

\

,V

\

T"

¥\1

Y
i i

*?

0*
\\\

\\

11'

'. - • \ xw
\ ' ' , ' 11

w^v*s*\

\ \\\\

SSS&ss*

rAiT

iBooHCjuua;

* \

\

i

^y,-

n»u

V.-*•*>•
\ \

*f

l I-mVi

;e>

P0LDEC5 ONDfQ VAGfNINGEN £N
3£NNfk:0M±A§i750.fcVAJ.Oosting..
AQ56.

pt«

wm%M VCSIOOCN

• J305cf2
aBouwtand

°

Restareas[and.
mmmmmmmmmmmmmmmJmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

5

°°

,oooM

dank zij het werk van Ir* F* BURGER, zeer goed, Wageningen is vrij
slecht*
Dekaart van H* Bos (nat*hist*kaart) is,wathet hoofdwegennet betreft,
niet goed, wat de wegjes betreft, veel beter dan de top*kaart*De nieuwe
druk (Ahn) gebruikt het gemeenteUjke uitbreidingsplan 1: 10*000 als
grondslag* Ook hier geldt weer, dat men dergelijke kaarten steeds moet
controleeren enhet goedeemit benutten*
Veel nut kan men ook hebben van de kaartjes in bezit van notarissen en
makelaars*
Ten slotte de oude kaarten* Meestal zijn deze zttt fraai gegraveerd, op
steengebracht,ofgeteekend eningekleurd*Dehanteeringvanoudekaarten
vereischt zeerveelomzichtigheid*Dikwijls zijn zijzttt weinignauwkeurig,
vooral als zij groote oppervlakten uitbeelden. Ook de Noordpijl is niet
steeds aangebracht* Doordat zij de hoofdwegen enz*duidelijk afbeelden,
waren de kaarten zeer bruikbaar* Wil men zt echter transporteeren op de
tegenwoordige kaarten* dan is het zaak zooveel mogelijk nog bestaande
vaste punten terugtezoekenentelkensvanuiteenaantaldergelijke punten,
onder voortdurend meten in te hangen* Een verkleining zuiver op schaal,
waarbij men de roeden omrekent op meters, of waarbij men uitgaat van
den afstand van tweevastepunten, haalt dikwijls weiniguit*Men heeft de
lijnen, de grenzen,dewegen globaal aangegeven*Het iszaakde krommingen enz*terug te vinden in het landschap*Dikwijls zijn er nog oude landmerken uit den tijd der kaarten aanwezig en kunnen zij als vaste punten
voorverder werk benut worden*
Veelal zijn de oude kaarten, mede door de fraaie cartouches, een lust
voor deoogen*Degebouwen,somsookboomrijen enboomgroepen zijn in
vogelvlucht ingeteekend* Op zeer oude kaartenheeft mendegeheelekaart
perspectivisch geteekend*Men moet dan dekaart eerst terug projecteeren,
alvorens haar met de moderne kaarten te kunnen vergelijken* Gewoonlijk
isdeprojectie geschied onder eenhoekvan45°*Deonnauwkeurigheid van
oude kaarten spruit dikwijls voort uit het meten van groote afstanden met
een houten roede*
Er zijn ook zeer goede oude kaarten*Wij noemen b*v*de op perkament
geteekendeengeschilderdepolderatlasuithetmiddender 18deeeuw* Deze
kaarten zijn door mij teruggebracht op een schaal 1: 10*000 en samengevoegd* Mogelijk had zulks iets nauwkeuriger kunnen geschieden* De
afwijking met de moderne kaart is echter gering* Uit een oogpunt van de
geschiedenis der begroeiing en perceelleeringwaszulksvanbelang,evenals
inverband metdeperceelsnamen,degeschiedenisvanden grondeigendom
en de landschapsarchitectuur* Men vergete vooral niet, dat vele bodem29

toestanden een gevolg zijn van vroeger bodemgebruik, vroegere waterloopen en dergelijke* De bodemkundige kan niet overal graven* Iedere leiddraad kan beter inzicht in de bodems geven en als zoodanig bewijzen de
oude kaarten belangrijke diensten* In den polderatlas zijn in het lagedeel
vanWageningen enBennekomb*v*destukkenaangegeven,waaropplaggen
geslagen werden, hetgeen natuurlijk een belangrijk gegeven is* Aangezien
de polderkaart 1 : 10*000 te groot is, geven wij een verkleinde reproduce*
Ter demonstratie der oude kaarten reproduceeren wij een aantal dezer
kaarten, gaarne toegevende, dat zij iets te klein gereproduceerd zijn,
waardoor lijnen dichtslaan en namen onleesbaar worden* Copieen op normale grootte zijn echter voor belanghebbenden tot een beperkt aantal
tegen een redelijken prijs verkrijgbaar*
Rest ons nog te wijzen op kaarten, welke in verschillende publicaties
voorkomen*Ookdezemoetmensteedscritischbezien*Inhetalgemeendoet
men goed voor het gebruik de kaarten terug te brengen op een uniforme
schaal en daarna te copieeren met weglating der verschijnselen welke niet
de belangstelling hebben* Wij sullen dit demonstreeren aan de hand van
een voorbeeld* IndeGeldersche valleikomenveleoudewaterloopenvoor,.
Men kan nu trachten deze op de bestaande top*kaarten terug te vinden*
Door deveelheid derverschijnselen iszulkshaastniettedoen*Neemtmen
echter dekaartvan Mr*A*C*VANDAALENter handinde„Verbetering van
de Afwatering der Geldersche Vallei" (21),dan is zulks veel eenvoudiger,
daar aUeen de wegen en de belangrijkste waterloopen aangegeven zijn* De
grootebeek,welkevanKruiponder overBruxvoort, Harselo,Manen,Doesburg,Meulunterenlooptenopde16deeeuwschekaartvanSCHROOTENvoorkomtisb*v* aldusveelgemakkelijker terugtevinden,vooralinhet Noordelijk deel (de Oude Wetering)* Genoemde oude kaart geeft door zijn fraaie
inteekening der heuvelruggen weer een overzichtelijk beeld van de topografie, hetgeen voor geologische en morfologische studies eigenlijk van
zoo groot belang is*
Het is werkelijk aan te bevelen deze kaart (BRUSSEL) (22) endeonlangs
ontdekte van V*DEVENTER (23) weer eens ter hand te nemen*Vooral ook
inverband metdeboschgeschiedemsendedateeringderzandverstuivingen
zijn deze kaarten van groot belang*Wij hopen daar t*z.t*in een afzonderlijke publicatie meer aandacht aan te kunnen besteden*
Tot slot moet nog iets gezegd worden over de reproductie van kaarten*
Dikwijls moeten kaarten gebruikt worden, welke slechts tijdelijk of in het
geheelniet afgestaan kunnen worden* In die gevallen is het dus zaak deze
kaarten te reproduceeren*
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Zoo mogelijk copieere men de kaarten op doorzichtig papier van prima
kwaliteit* Men gebruike de caique niet, dan voor het vervaardigen van
lichtdrukken, liefst droge drukken, b*v* Ozaliddrukken* Zijn calcuqes
aanwezig,danlatemendoor denlichtdrukker eenOzalidcalquemaken,benevenseengewonenafdruk*Decopie-calquekandanweerzoonoodigdienst
doenvoorhetmakenvannieuweafdrukken*Veldwerkimmerskostkaarten
en men doet het best aanteekeningen van veldkaarten op andere, archiefkaarten, over te brengen* Zijn de origineelen voor het gebruik te groot,
danverkleint men zelangsfotografischen weg*
De firma AHREND te Amsterdam levert dergelijke fotografische verkleiningensnelengoedkoop;steedszorgemendateenteverkleinenkaartvoorzien is van een zuiver rechthoekig kader*De verkleiningen kan men laten
vervaardigen op ondoorzichtig papier en als caique* Kleinere kaarten kan
men zonder meer met behulp van den rectofoot of eensoortgelijk apparaat
doen reproduceeren* Voor grootere is de plandruk van AHREND de aangewezen methode*
Indien de kaarten niet grooter zijn dan kadastermaat ± 40 X 60 cm
kan men de verkleiningen zeer goedkoop en goed tot stand brengen
met behulpvan de Leica camera*Ookvoor reproductie van archiefstukken
isdeze camera eenideaalhulpmiddel.Men moetbij hetreproduceeren van
sommige kaarten echter er op bedacht zijn, dat de lijnen te dun zijn* In
die gevallen is het maken van een caique onontbeerlijk* Delichtdrukken,
langs natten weg verkregen, trekken soms, de blauwdrukken bijna steeds*
Droge drukken trekken somsook*Steedsdoet mengoedafdruk encaiques,
of afdruk en origineel op de spiegeltafel te controleeren, teneinde na te
gaan of volkomen dekking verkregen is* Ook fotografische verkleiningen
kunnengetrokkenzijn*Vervolgensiscalqueerpapier aantrekkenonderhevig*
Linnenisduur, trektookenverweert,isdusnietaantebevelen*Zelfsenkele
nieuwezgn* niettrekkendematerialenzijnaanvormveranderingonderhevig*
In het algemeen zal men echter deze bezwaren zooveel mogelijk ondervangen en niet over behoeven te gaan tot teekenen opondoorzichtig,niet
trekkend„kadaster papier"*Bijhetteekenenvankaartenzalmengoeddoen
allereerst te teekenen op doorzichtig teekenpapier, dat tevens als caique
gebruikt kanworden*
Moeten dekaarten later verkleind worden, dan teekene men met niet overdreven forsche lijnen enverbreededewegenenz* zoodanig,datzijnogjuist
duidelijk op de verkleining uitkomen* Het voordeel van groote origineelen
is, dat de reproducties eenfijner aanzien krijgen en aan duidelijkheid winnen*Uiteindelijk kleuremendekaartenzoo,datzijgereproduceerd kunnen
worden door middel van een procede, waarbij het zwart en de kleuren af31

zonderlijk opgedrukt kunnen worden. Dit is voordeelig en duideUjL De
kaartwordt danmechanisch,dusponderkansopvervormingophet clichemateriaal overgebracht.
Men denke er aan, dat bij verkleining de dikte der letters en lijnen
minder verkleind wordt dan andere afmetingen.
Men onderschatte het teekenwerk aan een bodemkarteering verbonden
niet* Indien men het copieeeren en teekenen vanhulpkaartenbuitenbeschouwinglaat,is voor het teekenwerk volgens Prof. Stremmeevenveel tijd
noodig als voor de opname.
NOODIGE GEREEDSCHAPPEN

Voor den bodemkarteerder zijn de volgende gereedschappen noodig*
Goede spade en schop, diverse boren, minstem een m-lange naaldboor,
eenlepelboorvandezelfde lengte,een avegaar met verlengstukken tot 3 m*
Voorts een fleschje met zoutguur en een eenvoudig pH meetapparaatje,
dat overigens niet zoo belangrijk is, aangezien schr. voor dergehjke bepalingen de nauwkeurigheid zeet gering acht*Voorts is noodig een duimstok en moeteen eenvoudigwaterpasinstrament en eenbruikbareboorstok
ter beschikking zijn*Voor geologisch werk is een kleine heUingmeter met
compasgewenscht, alsmede een hamertje, Tenslotte moet meneen goeden
meetband hebben, en een betrouwbaren dubbelbeeld afstandmeter, welke
veel tijd bespaart bij het inmeten der grenzen*
In bepaalde jaargetijden is het gebruik van een klein pompje om het
water uit proefkuilen te verwijderen gewenscht, Een dubbelhefboomige
snoeitang en een opvouwbaar boomgaagje vergemakkelijken het werk in
bosschen,terwijl eenzwaarpikhouweelinbepaaldegevallennietgemistkan
worden*Veel gemak had de schrijver van een zgn. wdeschop, het kleine
schopje met langen steel, dat vroeger gebruikt werd om brandzoden te
steken* Hiermede kan men met gemak een meter diep graven, terwijl het
gatslechtsongeveer 1 dm2grootis*
De ouderwetschekluitschop, herders- of schepersschop,thans weer opgerakeldomkippenuitdeboomentejagen,iszeet handigomdezodenvan
grasland op glei te controleeren*
Het isgewenscht medede aandacht te vestigen op een instrumentje dat
schr*in 1925construeerde teneinde in staat te zijn den vastheidsgiaadvan
verschillende lagen van het bodemprofiel in cijfers vast te leggen* Reeds
VAN SCHEIMBEEI: (24) heeft in 1902een instrument hiervoor vervaardigd,
dat echternogalonhandigwas*Verder%ijnerdedureenzware,zeetbruikbare
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soortenvanv* MEYENBURG(25) en het instrument van CORN* DAVIES (26)*
Al dtxt instrumenten berusten op de meting van de kracht die noodig is
om een pin in den grond te drakken.
Schr* heeft een kegeltje van 6mm aan een stalen staafje bevestigd en
meet nu met eenveerbalans (25kg),welkekracht noodig isomdit kegeltje
gelijkmatig intedoendringen*Eenveervan 25kgisgewenschtvoorprofielonderzoek, omdat bij dezt combinatie van pin en veer de voorkomende
vastheden gemeten kunnen worden* Is de vaste grond bereikt, dan stijgt
de aflezing boven 25°(1kg - 1°).
Voor het metenvan secundaire verdichtingen in de bouwvoor ishetgewenschteenvijfmaal slappereveerte gebruiken endanverdient eendrukveer, gooalsProf* Hudig gebruikt, de voorkeur boven een trekveer* Oorspronkelijk gebruikte de schr* een lange staaf en dreef die verticaal in*
Later werd meer gebruik gemaakt van een korterestaaf, terwijl de staaf
homontaalingedrttktwerdindewandender profielen,zoodatnietzooveel
hinder ondervonden werd van steenen in den grond*
Voortswerdgebruikgemaaktvanaflezingdoormiddelvaneenwijzerop
een cirkelvormig plaatje*Aflezingdoor luchtdruk, opeenmanometerovergebracht werd weer verlaten* Structuur is, evenals het element vastheidsgraad,eenfactor diewisselt*Menmeetdusdeoogenblikkelijkegesteldheid.
Er zijn factoren die de meting beinvloeden, zooals vochtgehalte van den
grond, aard van het ingedreven lichaam*Aangezien het laatste constant is
en vochtgehalte in zandgronden geen grooten invloed heeft, isdit van
minder belang*Grootere verschilien treden op door het onkundig indrukken*Werken met een vastheidsmeter eischt groote routine* In kleigronden
heeft het vochtgehalte zttt grooten invloed en is het instrument minder
bruikbaar* In ieder geval zijn de verkregen djfers van meer waarde dan
algemeeneopmerkingen overdevastheid,diebovendien meer plaatsruimte
Tragen*
Met de vastheid houden ten nauwste verband de waterhuishouding,
•de luchthuishouding en de temperatuurwerking* Er is een verband tus5chen vastheid en porositeit en volgens NITZCH stijgt de watercapaciteit
met deporositeit tot eenmaximum om dan weer te dalen (27)*In het bij^onder is de meting der vastheid van belang in verband met het optreden
van B-lagen en in verband met het constateerenvangrondbewerkingenen
Toor het bestudeeren van het optreden van concreties en „fibers"* De
eerstevindtmenbij toenemende vastheden in hetpodsolprofiel, detweede
bij zttt groote vastheden*
Structuur en vooral vastheid-kruimeling gaat gepaard met geringevastheid,zijnvanhetgrootstebelangvoordebodemhygiene endeplantenteler
3
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behoort dan ookhet optredenvan ziekten tegen te gaan door denbodemtoestand zoo hygienisch mogelijk te maken* Dat desondanks infecties op
kunnen treden is bij het groote aantal factoren, b.v.virulente microben,
andere oorzaken voor verzwakking van het gewas, gunstige groeivoorwaarden voor microben, zeer begrijpelijk.
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HOOFDSTUK III

DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN DER BODEMPROFIELEN
TEVENS THEORETISCHE BESCHOUWING OVER OORZAKELIJK VERBAND EN SAMENHANG VANEENIGE VERSCHIJNSELEN DER
BODEMPROFIELEN IN ALLUVIUM EN DILUVIUM.

Wanneereenmorfoloogdebodemsbeschrijft,doethijwatdesmorfologen
is. Men verlangt echter steeds,dat hij eennadere verklaring geeft der verschijnselen* Inzicht in het wezen der verschijnselen is natuurlijk voor den
pedolooggewenscht,wilhij verband kunnen leggen tusschen het optreden
van bepaalde verschijnselen en zekere oorzaken en vooral indien hij uit
hetgeen de morphologie leert, technische gevolgtrekkingen wil maken*
Toch is het niet goed, dat men eene bodembeschrijving zoo inkleedt, dat
meninstedevandeverschijnselen zelvetevermelden,dedaaruit getrokken
conclusieszonder meer naar voren brengt* Tenminste geve men dan toch
enkele zuiver morfologische beschrijvingen. Theorie wisselt met het inzicht en met den tijd, goed beschreven feiten behouden hun waarde en
kunnen later volgens andere inzichten verklaard worden.
Hiertegenover staat, dat men van een bodemkundige, dat isdus iemand
die een zelfetandigen belangrijken tak der wetenschap beoefent, niet moet
verlangen dat hij een beschrijving levert, zooals een leek dat zou doen.
Ook de bodemkunde heeft zijn vaktermen en deze sluiten in een gedeeltelijke interpretatie der verschijnselen, op grond waarvan zij ingedeeld
worden*
Om deze reden zullen wij, overigens verwijzende naar de bekende
leerboeken,devoomaamste bodemvormende factoren van het onderzochte
gebied beschrijven. Tusschen de algemeen vermelde theorieen en de opvattingen van den schrijver zijn verschillen, die echter niet polemisch op
de spite gedreven zullen worden* De schrijver vermeldt zijn opvattingen
enervaringenenzalzeerdankbaarzijnvoorcritiek,mitszijeenopbouwend
karakter drage en afkomstig isvan onderzoekers, die zelve over voldoende
bodemkundige ervaring beschikken.
Zooals bekend verondersteld mag worden, is de hoofdindeeling der
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bodems een Himaatsindeeling. Naast de geologische geschiedenis van het
moeder„gesteente" dat den bodera tot „grondslag" dient, is het klimaat
een zeer belangrijke factor, althans in groot geografisch-zonaal verband
bezien. Aangezien onsvaderland geheel gelegen isbinnen de zonevan het
klimaat dat zgn.podsol-gronden levert,isin dit opzicht onze taak zeerbeperkt.
Podsol is een Russisch woord, dat asch beteekent en aan de meest uitgesproken bodemtypen binnen deze zoneontleend is, die een zeer grauwe
aschkleurige bovenlaagvertoonen. In onze taalkunnenwijden naamaschgrond niet overnemen, aangezien deze al bestaat, nameiijk voor de leemarme, onsamenhangende, snel uitdrogende zanden van den sandr en de
hoogstedeelen vanhet laagterras.Eenteekenend woordvoordegrijzelaag
der extreme kleurtypen in onze taal isloodzand. De kleur isdan werkelijk
loodgrauw,dusietsinhetblauwspelende.
Prof,VANBAREN(28)heeftvoorgesteld„schierz?nd".Aangezien„schier"
grijszoubeteekenenenwijstopdegrauwemonnikenvan Schiermonnikoog.
In landbouwtechnischen zin,indenvolksmond beteekent schier onvruchtbaar (vgLschier ei).De schr. voelt het meest voor den naam loodzand, de
meest gangbare en naar zijn ervaring voor practici aanvaardbare term. De
veronderstelling, dat loodzandeen verkeerde vertalingzouzijnvanBleichsand, door weglating van de ch is (29) ten eenen male onjuist.
Het klimaat heeft hier dus de neiging loodzandprofielen te vormen.
Bekend is (30) dat zandgronden het sterkst neiging hebben tot deze vorming,vandaardenaamloodzand. Gewoonlijk wordt aangenomen,datleem
en klei daarvoor zeer weinig vatbaar zijn. Er zijn in Nederland en in het
onderzochte gebied veel Heigronden* Als het klimaat neiging heeft tot
„loodzand"vorming, dan isook de kleiaan dezen invloed onderhevig. Zij
verzet zich echter en hier hebben wij in den aanvang reeds het belangrijke
punt te pakken: Iedere factor kan in zijn werking verzwakt enopgeheven,
daarnaast versterkt worden door tegen- of medewerkende factoren; ook de
hoofdfactor. Evenalsbijdeplantengeografieisdebestudeeringdervervangbarefactoren indebodemkunde nietvanbelang ontbloot.
Wij hebben, zooals gebruikeMjk is,hetffelimaat vooropgesteldenmoeten
nunader aangeven,waarin deinvloedvanhetklimaatbestaat. Het klimaat
is vochtig, de regenval overtreft de verdamping. Men spreekt van een
humied klimaat behoorende tot de gematigde zones.Er is een betrekkelijk
hooge wintertemperatuur, een groote hoeveelheid neerslag en een geringe
verdamping. Het water doet zijn invloed gelden. Men is gewoon voorop
testellen datvoordepodsolvorming eenbovenHggendelaag(A)noodigis,
dieovergaatinloodzand endaarbij oplosbareenbeweeglijke bestanddeelen
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verliest, die zich ophoopen in een tweede laag, de ophoopingslaag (B)*Er
is dus een uitwassching* De differentiate in A en B horizont met de uitgeloogdegrijzelaagzalgebondenmoetenzijnaaneenduideHjkzurereactie*
Aangezien de kleigronden in den regel niet%tttzuur zijn, hebben zij dus
een resistentie tegen deze bodemvorming* Een andere oorzaak voor deze
resistentie ishet niet gemakkelijk doordrenken door humeuzeoplossingen*
Nauw aansluitend aan de podsolgronden, door RAMANN wegens de geringere zuurheid der bovenlaag als een afzonderlijk type opgevat, echter
blijvend binnen dezelfde klimaatszone,ishettypedergrijzeboschgronden*
(Bleicherde-Waldboden, Graue Waldboden), die een verzwakt podsolprofiel vertoonen*De A-laag is niet dicht, maar kruimelig, de B-laag niet
vast, maaronregelmatigpolyedrisch, erwt-of nootvormig gekruimeld, met
roodachtigbruinekleur(31)*Dittypeiszeerlabielengaatonderongunstige
omstandigheden gemakkelijk over in, „degradeert" tot, podsol typicum,
b*v* als het bosehgevolgdwordt door heide.
Hier demonstreert zich weer een zeer belangrijke factor: de plant heide
maakt een „zwak klimaatstype" tot een versterkt, „rijper" type* Dat de
bodemkundige spreekt van degradeeren, sluit in, dat de klimaatsinvloed
in ongunstige richting werkt op de bodemvorming* Bovenstaande uiteenzetting geeft echter weer te kennen dat boschgroei de richting verandert,
d*w*z*boschvanloofhout en „op zandrijke gronden (!)"ook den(32)*
Er is een neiging tot vorming van podsolprofielen.Dezevorming wordt
door een heidevegetatie versterkt* Nu zijn er nog andere factoren die versterkend werken, in de eerste plaats de tijd* Werken vele dezer factoren
samen, dan ontstaat een sterk geprononceerd type, dat de bodemkundige
ri|jj pleegt te noemen* Als rijp podsolprofiel beschouwt men gewoonlijk
het loodzand-oerbankprofiel,. dat onder oude heidevelden aangetroffen
wordt*Hier hebbenklimaat,vegetatieentijd samengewerktomhetpodsoltype tedoen rijpen*Alweer hebben wij hier eenvoorbeeld omde ingewikkeldheidvanhetbodemkundigdenkenteontwikkelen*
Bij de bovengenoemde rijpingsfactoren moet naar de meening van den
schrijver nog een andere factor gevoegd worden. De bank ontwikkelt zich
naar zijne meening slechts als bank, dat is als vaste verfiarde laag, indien
daartoe een factor aanwezig is, die de verharding in het leven roept* Er
ajn meerdere dergeHjke factoren* Volgens zijn uitgebreid onderzoek is
dikwijls de grondoorzaak der bankvorming van mechanischen aard, direct
ofindirect*De bank ontstaat utt materiaal,dat uit deA-laag naar beneden
sijpelt, humushoudend water,waarin naast organische stoffen ook anorganische aanwezig zijn*Op den neerwaartschen wegverandert de chemische
en fysische gesteldheid van deze „vloeistof"• Zij kan dusdanig veranderen
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dat humusenz.richom,openlangsde korrelsafeetten*Ditkanbevorderd
worden doordat rich in diepere lagen een andere fysische en chemische
gesteldheid voordoet*
Een belangrijke factor kan rijn een grooter ijzerrijkdom van het bodemvocht in de diepere laag, waarbij humus en ijzer elkaar wederrijds uitvlokken (33)•De ijzerrijkdom van diepere lagen is een zeer gewoon verschijnsel in mechanische grenslagen, dat rijn lagen waar de korrels van
den mineralen grond een andere grootte,een anderen vorm, of een andere
onderUnge ligging vertoonen. Verder kan de nabijheid van een wateroppervlak ijzerverbindingen ophoopen* Dit is iin bankvormende factor*
Een tweede factor is de filterwerMng* Indien men een bodemprofiel
bestudeert, bemerkt men vastere en lossere lagen* De lossere lagen rijn
alsregelte^oekenindenhumeu^engrond (behoudensdeminofmeerverharde B-lagen)*De grond wordt naar onder steeds vaster, welke grootere
vastheid toe te schrijven is aan een dichter opeenliggen der zandkorrels.
Met het dichter liggen der korrelsneemt deporositeit van het materiaalaf
en daarmede de „filterwerking"toe*Alsmennuaanneemtdatdehumeu^e,
naar beneden gaande vloeistof, lang^amerhand uitvlokt en dus voorrien is
van veelvaste'dedtjes, is het denkbaar, dat dichtere liggingderkorrelsde
afeetting der humus bevordert, doordat de poriSn verstoppen en verdere
bewegingbemoeilijkt wordt*Ondenkbaar ishetookniet,dat juisteenplotselingeovergangnaareenlossereliggingeensoortgehjke invloedhad,doordat het humeuze vocht alsdan geheel andere fysisch-chemische omstandigheden ontmoet*Dit isechter eenuitwnderingsgeval;regelis,althansbij
de nederwaarteche beweging, eenontmoeten van grooteredichtheid*Soms
isdtzt dichtheid zoo groot, dat reeds ponder eenigekittingvan een bank
gesproken kan worden, de zgn* „^andbank"* Dit komt b*v*voor in fijns^ndige gronden, welke sterk onder invloed van het grondwater staan,
waardoor het „loop»nd" aangeplempt wordt tot een ijttt harde massa
(^and- of waterbanken)* Verder ontmoeten wij de^e banken daar, waar
door ingrijpen van den mensch of door natuurlijke oomken (stuiving,
afcpoeHng) delossebovengrondverdween*
In die gevallen, waarin het grondwater zich op een ^oodanigen afetand
van de oppervlakte bevindt, dat het ij^er afeet in een laag, die valt binnen
het bereik der neemjpelende humeu^e vloeistof, is er een verkitting aanwerig,benevenseenWtmateriaal,dat uitvlokkend werktop humus*Er rijn
dusvanonderuitalmeerderefactoren vooroerbankvorming*Indien nunog
de werkzame vegetatie aanwerig is, ^al een oerbank verscMjnen* Is het
grondwater zttt dkht bij het oppervlak, dan kan geen humusoer ontstaan,
daardehumeu^esijpelingrichoplostmhetgrondwater*
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Indien men nu de verdichting van gronden door grondwater, waarbij
meestal ijzer afgezet wordt, als oorzaak erkent, zal mentevens begrijpen,
dateenvroeger hoogeregrondwaterstand eendichte liggingderkorrelskan
nalaten* Verder zal men begrijpen, dat, wat water van onder kan doen,
ook door water van boven bewerkstelligd kanworden, mits het materiaal
mechanisch daartoe gesteld is* Inderdaad is dit het gevaL Verdichtingen
door slagregens of door overmatig vochtige perioden zijn in deh landbouw gevreesd en voldoende bekend*
Ook vanbovenaf ontstane verdichtingen, diehet aanzijn kunnen geven
aan oerbank-vormingen, zijn aantoonbaar*Diezanden, dieneiging hebben
dicht teslibben, vooral dusdefijne stuifzanden, mede bedoeld de Drentsche en Brabantsche zanden, vertoonen dit verschijnsel* De insijpelende
regen maakt de oppervlakte-laag hard en doet humus daarin dringen,
waarbij dehumuslaag verhardt totoer*Dezeoerbankenvolgen, behoudens
^kken, nauwkeurig de oppervlakte, in tegenstelHng met het vroeger gerioemde type,datzichmeervoegtnaar hetindengrond aanwezige mtchanische relief•
Het voorbeeld vandeoerbank vanlaatstgenoemd type treft menaanin
stuifzandheuvels ennaar ouderdom dateerbaar ingrafheuvels* Voor fraaie
voorbeelden bestudeere menhetprachtige werk vanDr* v*GIFFEN: „Die
Bauart derEinzelgraber" (34)*Voor opdekwestie derdateering vanoerbanken nader ingegaan kan worden, moet de primaire verdichting inden
ondergrond nader bekeken worden*
De oorzaken hiervan zijn invele gevallen geologisch tebepalen* Indien
men eenafgestoven grond heeft isdezevanzelf invelegevallen reedsvast*
Ware zijditniet, zij zoude meegestoverikunnen zijn* Hetstuifzand komt
eldersterecht*Komt ditineenniettedikkelaagterecht opeen afgestoven
terrein,daniseraanleidingtotbankvorming:eriseenzeerlossebovenlaag
op eenplotseling zeer vaste onderlaag*
Inhetfluvioglacialegebiedwisselenlaagjesvanzeerverschillendemechanische gesteldheid en dichtheid af* Hier mag men dus, indien humeuze
vloeistof indringt,inminiatuur hetoerbankverscMjnselverwachten.InderdaadishetaanwezigindenvormvanbrumeroestHeurigebanden,diezuiver fluvioglaciale gebieden kenmerken.
EensoortgeHjkverschijnsel treedtop,nogmeerinminiatuur,indestuifzanden, die door wind en water een kriskas-gdaagdheid en hekwerkstructuur vertoonen. Hun structuur wordt de geleding voor afzetting der
oerbankjes inde diepte, dieeenpodsol-profiel hetneven-etiket „opstuif%andff geven.
In deoudere stuifzanden vanhetjonge Alluvium en hetWtirmgladaal,
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die gevormd zijn in het zonderlinge klimaat met afwisselend droge vorst,
sneeuwjacht, stuiving, opdooi, vindt men laagsgewijs afgezette stuif2^nden*Op de lagen ontwikkelde zich een mossenflora, welks resten men
zitt enmenvindt in destuiflaag massa'svruchtlichamenvan Cenococcum*
Dikwijls kan men de miniatuur bodemprofieltjes hiervanzien*
In den regelechter geeft de verdichte toestand dezer miniatuur-profieltjesaanleidingtot bankvormingendeonderscheidenlagenworden gemerkt
door een humusijzerafeetting en tot duidelijke banden*
Niet alleenoverstuivingiseenbelangrijke factor, doch ookoverspoeling,
b*v* bijhet nitloopenvanzandgrondendoorsneeuw,hetgeen recent envan
geologischenouderdom kanzijn* Indien de deklagen dun zijn kanookhier
de bankvorming in de hand gewerkt zijn*
In het Diluvium treft men veelvuldig het volgende verscWjnsel aan:
De bovenste laag, tot 1,5 m in den regel, heeft een geheel andere mechanische samenstelling dan diepere lagen*Schr*zoekt de oomak hiervan in
periglaciale verscMjnseleil* Het feit van dit verschijnsel staat vast, evenals
het feit, dat op de grenslaag van eerste en tweede laag dikwijls een grintofkeienvloervoorkomt*Nuishetheelvaakdezekeienvloer,diedeonderste
begrenzing der bank vormt, hetgeen volkomen in overeenstemming is met
de bovenontwikkelde ge^ichtspunten omtrent de oprzaken der oerbankvorming* Indien de laag boven de steenen gemakkehjk vast plempt en
indien de laag onder den steenenvloer dicht is enbovendiendekeienvloer
hoog ligt, dus binnen het bereik der sijpelvloeistof, is een aantal factoren
gunstig voor de oerbankvorming* Zooals men weet is er vast en los grint,
grint in banken, b*v*het leemhoudende of door fijn zand verdichte grint
en het losse* zandlooze grint*
Hiermedezijnwijnogniet aanhet eind gekomenvandeopsomming der
factoren vandeoerbankvorming* Noodigisin deallereessteplaats humusoplossingvan eenzttt bepaald type*Zonder dezeoplossing iser geen materiaal, dat alskit der bank dienst kandoen*
Het chemisch en biologisch, vooral microbiologisch gebeuren, dat deze
oplossing doet ontstaan h onvoldoende bekend*Zeker is,dat water noodig
is en wel „stuwend*% stilstaand, hangend water* Dit is aanwezig indien
eendunnelaagpikkerigehumusdenbodemafsluit eninallekleinekommen
na neerslag een langzaam indringende waterige vloeistof ophoudt* Indien
het plantendek daarbij de verwarming en daarmede de verdamping tegengaat,isdezevoorwaardenogvervuld*Heide-humus levertdezeomstandighedenvolkomen,boschbessen werken alsheide,dennenstrooisel levert een
humuslaag, onderaan afgesloten door een weinig doorlatend, pikkerig
zwaklaagje*OokanderMadkanin eensoortgelijken toestand geraken*Het
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water neemt uit den humus organisch materiaalop*Water dat in de eerste
zandige laagdringt en dezepercoleert, sluit meteendelucht af enwij krijgen periodiek een meer anaeroben toestand, welke leidt tot zuurvorming
en daarbij tot oplossing van anorganisch materiaal*Alle omstandigheden,
diedeophoopingvanwaterbevorderen,werkenbevorderend opdehumusoervormingenopdeuitloogingderbovenstemineraalrijke laag*Zoodoende
isonder aan hellingen, waar hetwater zich ophoopt in kommen, vorming
van humusoer te verwachten*
Ongewenschte humusdekken; periodieke overmaat van water; grond,
die neiging heeft tot inslibbing of primaire aanwezigheid van een dichte
laag zijn de hoofdoorzaken der oerbankvorming. Is de bank er eenmaal,
danwerktzijhaarverdikkingzelveindehand*Men kaneenbankopvatten
als een samenstel van miniatuurbankjes (bandjes, fibers) met zeer weinig
tusschenruimte* Dergelijke banken zijn plaatvormig* Soms echter hebben
debankeneenmeernootvormigestructuur*Opdebankstuitenveleworteis
af, zij verbreiden zich over de bank, om water/wellicht ook om voedsel
daaruit op te nemen en sterven in de natte perioden, waardoor op de bank
een soort veenvorming kan ontstaan*
Wat betreft de dateering der banken,deze ishet best te bewerkstelligen
aan de hand van er onder of er boven voorkomende praehistorische of
historische vondsten* Vele banken zijn jong, zelfe zeer jong* Er is echter
ook alle reden om aan te nemen, dat er zeer oude banken zijn, zooals
MULLIR die voor bepaalde deelen van Denemarken beschreven heeft*
BEYEIIHCK heeft, in navolging van MULLER een en ander gepubliceerd
over de Nederlandsche oerbanken en gemeend in alle banken bddemrelicten uit den toendra-tijd te zien*Hierih heeft hij steUigongelijk*Dat een
deel der banken als relictprofielen uit het Wiirmglaciaal beschouwd moet
worden,isvoorbepaaldedeelenvanhet Nederlandsche Diluvium evenzeer
denkbaar alsvoorhetDeensche*Wie,instedevanhetresumevan MULLER,
depublic^tiezelveterhandneemt,zalgetroffen worden door den helderen
betoogtrant endeuitvoerigedocumentatie*Belangrijk indepubHcatiesvan
BEYEMNCKis,dat hij hetvraagstuk der stuifmeelanalyse van bodemprofielen gesteld heeft, waaruit op den duur belangrijke gegevensvoort kunnen
komen*Evenzeer belangrijk is,dat deaandacht gevestigd isophet verstuiven van oer en loodzand, waardoor profielen ontet^n, welke gelijken op
een loodzand-oerbankprofiel, doch niet dcx>r uit- en inspoeling ontstaan
zijn, maar door opstuiwig*Het vinden van velemesolitische artefacten op
oerbanken inloodzand doetsterkdenken aanopstuivingvanreedsverlood^andmateriaal.Het iszeerwelmogelijk, datveleakkergronden indenloop
der tijden verstoven ^jn en als„loodzand"gedeponeerd* Voortetreft men
41

herhaaldelijk een loodzandlaag aan die buitengewoon dik is ten aanzien
van de oerbank, hetgeen moeiHjk te rijmen is met uitspoeling-inspoelingsverschijnselen(3)*
Uit bovenstaande beschouwingen blijkt wel, hoe zelfs de interpretatie
van een rijp profiel groote moeilijkheden met zich medebrengt; hoe het
aantal factoren, dat dit frappante verschijnsel teweeg brengt zeer groot is
en hoe het van de onderlinge verhouding dezer factoren afhangt, in welke
mate het type optreedt*Verzuimd is nog te wijzen op de zwarte humusbandjes, welke op, in en onder een oerbank op kunnen treden en in verbandgebrachtwordenmeteenheidevegetatie.Dezezwartebandjesvormen
zich reeds, indien de bodem een betrekkehjk geringe vastheid bezit (8°)*
Zijvormenzichnietindien degrond zeerdoorlatend enlos is*
Niet steeds iser bij een podsolprofiel sprakevan eenoerbank. Het komt
herhaaldelijk voor, dat de humeuze stoffen zich afzetten in veel losseren
vorm, door de Duitschers „Orterde" genoemd, in onze taal het best aan
teduidenmetden naamrlosseoergrond*Men kannaast elkaarop hoogere
plekjes dezen oergrond aantreffen, op lagere plekken de oerbank* In sommige gronden zijn alleen de kommetjes en de onderkanten van heuveltjes
voorzien van een oerbank waaronder brtsine tot zwarte infiltratiebandjes
voorkomen* Hiertiit blijkt weer hoe bij het rijpe klimaatstype eigenlijk
het klimaat door grondsoort, topografie en vegetatie dusdanig belnvloed kan worden, dat het zijn geprononceerd type niet tot rijpheid kan
brengen*
Na de bespreking van het zeer extreme geval van een podsolprofiel,
moet opgemerkt worden, dat de gebruikelijke beschrijving hiermede gegevenis:Bovenstehumming A,laagB,laagC(G)*
Nu is de indeeling in lagen een der noodzakelijke bewerkingen voor de
beschrijving der bodemprofielen* Een gevaar isechter, dat men zichzelven
ingaatbeelden,dataEewerMngenlaagvormingtotresultaathebben endan
nog wel laagvorming evenwijdig aan het oppervlak* Dit nu is niet steeds
het geval* In een extreem geval, een duideHjk loodzand-oerbank profiel,
zalmen somsonder deeigenlijke oerbank nogvinden loodzandzakken omgeven door mantels oer, waarbij dtts plaatseMjk ^n oerbank hn loodzand
uitgezaktzijn*Ookkan men —endit isgewoonlijk het geval—oerpilaren
onder de bank vinden, soms met loodzandnavulling, dikwijk gevuld met
een vezehge massa van vergane wortels* De pilaren zijn in den regel te
beschouwen alsveroerdewortelgangen*Deze oervorming heeft een kegelvormige tot cylindrische ontwikkeling*
Gestelddat zicheenzeerztiremassain den grond bevindt, dat erwater42

toevoer isendat eenhumeuzevloeistof zichzalgaanbewegenvan uit deze
massa*Welnu, dan ontstaat om de massa loodzand en daarom heen al dan
niet verhard oerzand, althans humeus zand*Dit kan het gevalzijn bij vergaand,ondergespit strooisel enisdikwijls hetgevalbijvergaandeloofhoutwortels*In eenlaag,dierijk isaanwortels,krijgt mendanomdezewortels
cylindrische loodzand-zandoervorming. De bruin-grijze laag, welke men
alsdan B-laag pleegt te noemen, is eigenlijk opgebouwd uit cylindrische
miniatuur podsolprofieltjes enheeft heelweinig temaken,althans ingenetischen zin, met een eventueel aan deoppervlakte aanwezigeloodzandlaag*
Deze vorm van podsol treedt zeer veel op in loofhoutprofielen, met name
onder eiken- en berkenhout* RAMANN ZOUdit profiel rekenen tot de grijze
boschgronden.
In beukenbosch vindt men om grootere wortels, welke gestorven zijn,
dikke grijze cylinders, doch het beukenprofiel is een nog ingewikkelder
vorm van podsoL
Om heidewortels vindt men somseen oranje-r#ode harde buis, ontstaan
door afzetting van humus en ijzerverbindingen om een stervenden of
doodenwortel:alweereencylindrischen vorm,welkegewoonlijk aangeduid
wordt met den naam oerpijpje* Bedoelde oerpijpjes vormen zich boven
den grondwaterspiegel enboven het bereikvanhet grondwater, zijbeplden
uit een ijzerrijke B-laag*
FIOSTERUS onderscheidt humuspodsol van ijzerpodsol, naar analyse en
kleur. Treedt bruine Heur en humus op den voorgrond, dan is er een
humuspodsol;zijnijzerengeel-roodeokerkleuropdenvoorgrond getreden,
dan is er een ijzerpodsol (33)* Duidelijke ijzerpodsolen vindt men in den
vormvanroodezandenopdeVeluwe,inBrabanteninDrenthe,in Gelderland meestal in de omgeving van de 20m hoogtehjn* Dikwijls lijkt het er
op alsof het optreden dezer gronden samenhangt met de aeneolitische bevolking*
Ook vele grafheuvels uit het Aeneolithicum vertoonen min of meer het
type van een ijzerpodsol, waarin zich nadien onder invloed van een andere
vegetatie, een meer oppervlakkig humuspodsol vormde* Gewoonlijk vindt
men bijplaatsen met een duidelijk ijzerpodsol resten uit den Steen-Bronstijd, b.v.Woodhenge-aardewerk of vuursteenenvoorwerpen*
Men zou een ijzerpodsol kunnen verklaren door aan te nemen dat de
bacteriendehumusgoeddeekafgebroken hebben, zoodat het anorganische
ij^er, uit den humus te voorschijn treedt* In den regel steekt in een ijzerpodsol deblauwgrijze kleurder oppervlakte sterk af tegen het rood van de
ophoopingslaag, Het type is dus te rekenen tot een vrij sterke (landbouwkuadig gesproken echter niet zeer schadeHjke) vorm van podsoL
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Een zwakkevorm van podsol treedt oponder dennen-opstanden, vooral
daar waar de grond leemig is* Hierbij is de B-laag zeer fraai goudokerkleurig, bijna oranje* Men moet dan spreken van een zwak gepodsoliseerd
profiel*Nuisaandeoppervlaktedikwijlseenondergroeivanmossen,heide,
boschbesofgrassen;somsookisergeenondergroei,maarligteralleeneen
strooiseldek* Steeds zal het strooiseldek aanleiding geven tot eene uitloogingvanhet bovenstezandlaagje* Invelegevallenisdeuitgeloogdelaag,
het loodzand, slechts 1 mm dik* Hieronder volgt een laagje waarin de
ingespoelde humus zich afzet, meestal bruin, soms nog iets violet, met
afgeloogde witte korrels welke typisch zijn voor loodzand* Dit ffrofieltje
heeft met de tot standkoming van de diepere gekleurde laag, welke zich
in den regel tot 65 cm uitgestrekt, zeer weinig te maken.Wij moeten hier
gaan scheiden en spreken van een oppervlaktepodsol en wel een strooiselpodsol*
Onder heide, boschbes, mossen, tnz. hebben wij boven een podsol
van den ondergroei* Vooral onder boschbessen kan een sterker verloodzanding optreden* Steeds echter houden we, althans in den beginne, de
duidelijke okerkleur* AUeen wanneer de humusverteering een dermate
vochtigverloopheeft, dat eendikkebrttinelaaginspoelt eneendikkeloodzandlaag gevormd wordt, kan de okerkleur op den achtergrond treden en
het bijkomstige oppervlakteprofiel dringt dan zoo diep in, dat het zwakke
dennenprofiel overdekt wordt* Dergelijke toestanden kunnen voorkomen
b.v*indien diep los gespitte heigrond beplant werd met grove den*Nu is
het zaak de okerkleur van het profiel onder dennenhout genetisch te verklaren* Zij isaklimatisch, en zuiver biologisch tezien*
Het is een bekend feit, dat wortels periodiek sterven* Er worden steeds
nieuwe wortels gevormd*De doode wortels mineraliseeren onder invloed
van verschillende processen* Hierbij spelen o*a*zwammen, schimmels en
bacterign een groote rol* Volledige mineralmtie wordt niet bereikt. Een
deel der wortelsubstantie blijft in afgebroken toestand bestaan, een ander
deelgaatover in het „lichaam"der micro-organismen* Het hout vermolmt
onder den grond, in denwortelhorizont* Het isnu typisch, dat dekleuren
geaardheid der zgn*B-laag van de zwakke podsolprofielen 200sterk overeenstemt met de kleur*en geaardheid van den molm* Indien men goed
toe ziet, houdt ook de sterkte der B-laag ten nauwste verband met de
concentratie aan wortels* Er zijn verschillende vormen van mineralisatie
mogehjk, alleen al onder invloed der zwammen,zooalsreeds door HARTIG
inzijn fraai geHlustreerdwerk aangegeven is(35)*
Voor dennen is de meest gewone kleur en geaardheid der molm een
leemachtig aandoende oranje-goudokerkleurige substantie* Mengt men
44

deze met Zandder C-laag,dan is deze nauwelijks te onderscheiden van de
B-laagvan het dennenprofieL
Indien men eenigszins groote doorsneden door een dennenprofiel bekijkt, ziet men,dat debewortehngskegelgekenmerkt isdoor een duidelijke
goudokerkleur en meer leemige geaardheid* In de onmiddellijke omgeving
vandenkegelzietmendewortelsporen indezekleurafgeteekend, eveneens
in den overgang van de B-laag naar de C-laag*
In een normaal profiel ziet men gewoonlijk deze kleur tot 65 cm zeer
duidelijk entot75cmeenovergang*Wordt hetprofieldoordemechanische
gesteldKeid van den grond in een kleinere laagopgehoopt of is de situatie
Zoo, dat een zeer gering deel der gevormde producten in den vorm van
fibers uit kan wijken naar den ondergrond, dan is de kleur zeer sterk* Dit
isook het geval indien meerdere generaties dennen elkaar opvolgen* Deze
fibers zijn, zooals reeds opgemerkt is, te beschouwen als de min of meer
rhytmisch verdeelde B-laagjes in de C-laag, door inspoeling en ophooping,
door welke oorzaak dan ook, ontstaan. In stuifzanden, welke oorspronkelijk vrijwel kleurloos waren, ontwikkelt zich de kleur duidelijk, doch niet
sterk,inleemof losshoudende zanden treedt zij zeer sterkop*
Wij zullen nu eenstap verder gaan* Indien men ineen heideprofielmet
oerbank greppelsof pootgaten graaft endaarin dennen plant, ziet men, dat
de bankdoor enomdedennenwortelsopgelostwordt enplaats maaktvoor
een zeer duidelijke „dennenkleur"* Hetzelfde verschijnsel treedt op, indien men dennen plant in vele andere profklen*
Hieruit valt de volgende hypothese op te stellen* Een dennenprofiel is
gekenmerkt door een door of uit de wortels gevormde okerkleur in de
Zgn. B-laag* Deze kleur vervangt andere reeds aanwezige kleuren inprofielen van gronden, waar voorheen geen den groeide. Het is onjuist de
aldus gekleurde laagop tevattenalsB-laagvanhetpodsolprofiel onderinvloedvanuit- eninspoeling*De strooisellaag levertslechtshetoppervlaktepodsolprofiel, nl. het loodzandlaagje endebruinelaagdaaronder, mogelijk
ook is het pikkerigelaagje boven de loodzandlaag ontstaan door optrekken
uit deze laag* De zgn* B-laag is dus genetisch geen B-laag in den zin
van het podsolprofiel. Instede van verdicht iszij integendeel dikwijls zeer
los* Wei is haar structuur•prismatisch nootvormig, hetgeen, gezien de
Meefkracht van het „half" organische bestanddeel, te begrijpen is* Als
B-laag van dit „wortelprofieP is op te vatten het samenstel van pseudofibers in de C-lagen*
Niet alleen voor het dennenprofiel geldt deze beschouwing* De meer
roodachtigoranje-oker molmvan het beukenhout, alsmede de groenbruine
^nolm treden beide zeer typisch op in het beukenprofiel, terwijl in eiken45

en berkenprofiel meer bruine kleuren optreden. De kleur van het eikenprofiel gaat meer naar het rood, die van het berkenprofiel meer naar het
Van Dijcksbruin. Elzenprofielen geven een donkerder bruin met neiging
naar het zwarte. Larix geeft een meer rossen grond, terwijl fijnspar een
meer bruine kleur levert.
Een „eikengrond"heeft eenzekergehalteaan„ekerigheid",welkeonder
meer uit tannine bestaat. Dit gaat reageeren met het ijzer der zandkorrelomhulsels en zoo ontstaan zoowelmin of meer egalekleuren, b.v. wortelsporen,alsfibers. De laatstezijnnatuurlijk zeerverdicht en vertoonen dan
eeninhetzwartspelendekleur;deeersteeenkleur,dievarieertinmengsels
vm bruin en iets violet* In eikenprofielen van het laagterras kan men
dit zeergoed waarnemen. Ook de heide heeft een zeerduidelijk olijfkleurigwortelprofiel.
Met behulphiervan ishet mogelijk aandekleuren vanhet bewortelingsprofiel alleenreedsdevegetatie tekennen enaande tijgering het indringen
van een nieuwe kleur in een oude te onderkennen en hierdoor dus zonder
den opstand te bezien, de bestaande en de vroegere vegetatie te determineeren. Dit eischt een geoefend oog, doch het is mogelijk. Eenige jaren
geleden heeft de schr. vele malen de proef genomen, welke bij controle
steeds goede, altijd kloppende resultaten afwierp.
Moeilijkheden kunnen ontstaan, indien door dikke humusdekken of
verwilderde ondergroei het oppervlakte-wortelprofiel of het oppervlaktepodsoleenrolgaatspelen.Demeestebestandenzijngoedtedetermineeren.
Moeilijk is het soms de den te onderkennen van de beuk, eveneens zttt
langdurige eikevegetatie van oud bouwland.
Er zijn echter nogandere hulpmiddelen, immersiedere boomsoort heeft
een bepaalde verdeeling der beworteling over verschillende lagen en een
daarmede gepaard gaand karakteristiek vastheidsprofieL Hierop zullen we
niet ingaan,doch er later in een afzonderlijke verhandeling meer aandacht
aan besteden. We wijzen alleen nog eens op het ontbreken van meerdere
vastheid in de zgn. B-laag, terwijl de verdichting een eigenschap is, die
gewoonlijk aan B-lagen toegeschreven wordt.
Alles bijeengenomen zijn er vele omstandigheden, die pleiten voor de
juistheid dezer hypothese. Verder theorethisch fysiologisch, chemisch
en microbiologisch onderzoek is echter gewenscht. Schr. heeft er zeerveel
gemak van gehad en hij verwacht, dat anderen, mits zij zich voldoende
kunnen oefenen in het zoomoeilijke kleurenzien,dezelfde resultaten zullen
bereiken, als hij en zijn weinige leerlingen. Het gangbare podsolbegrip
wordt er door aangetast, doch eigenlijk meer aangevuld. Ook de A-B-Cnomenclatuur wordt door dergelijke opvattingen niet gesteund.Weiechter
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de practische indeeling der boschgronden, welke nieuwe mogelijkheden
van technische waarde krijgt* De begrippen bruine, grijze of roestkleurige
boschgronden zijn zeervaagenworden dooreen gehaald*Wij willen echter
niet gaan spreken van dennengronden, omdat zulkseenverkeerden indruk
zou kunnen vestigen in verband met een verouderd spraakgebruik, beter
istesprekenvandenkleurigelagen*
INVLOED VAN HET GRONDWATER OP HET BODEMPROFIEL

Zooals den lezers reeds gebleken sal zijn, gaat de schrijver niet uit van
een der bestaande bodemclassificaties. Wei volgt hij de hoofdlijnen voor
Zooverdat mogelijk is, door die faetoren naar voren te brengen, diein het
onderzochte gebied zich duideHjk manifesteeren* AUereerst ishet doeleen
uiteenzetting te geven, die ookvoor hen, die geen speciale bodemkundige
scholing hebben, begrijpeUjk en aanvaardbaar kan zijn.
De grondwaterbodems worden dikwijls gerekend tot de zgn. aklimatische bodems; de invloed van het grondwater wordt dan beschouwd als
onafhankelijk van het klimaat. Dit is slechts ten deele juist. Klimaatsveranderingen gaan gepaard met veranderingen in den grondwaterstand,
daarmedeveranderen delagen,diealdannietonderinvloedvanhetgrondwater staan.
De invloed van het grondwater wordt gewoonlijk aangeduid door den
letter G,symboolvoorhetwoordglei,eenPoolschwoord,datrot beteekent
enontleend isaandehumeuzelagen,dieonderinvloedvanhet grondwater
staan.
STREMMEgeeft eenandere afleiding (36).Deinvloedvanhet grondwater
isvan verschillenden aard. Boven den grondwaterspiegel zetten zich soms
zouten af, zgn. zoutglei. Hiervan zijn weinig voorbeelden ontmoet, tenzij
Qiende zgn.katteklei hiertoe zou rekenen:een zureklei,waarin zichmede
onderinvloedvanhumusenbacteriewerking basischferrisulfaat vomit.
Meer algemeen bekend zijn de ijzerafzettingen uit het grondwater in de
Zonebovenhetphreatischoppervlak.Indien meninhetnattejaargetijde in
het lage laagterras een profiel graaft, treft men eerst een door ijzerverbindingenoranje tot bruin geHeurdelaagaan,dan eenvast witzand. Spoedig
^ttltzich het gat tot deijzerrijke laagmet water.De maximum waterstand
Mullenwij, zonder hieromtrent te vervallen in theoretische discussies, beschouwen als het phreatisch oppervlak. Hierboven treedt de bodemlucht
°P»diedoor zuurstofgehalte en door invloed op het koolzuurevenwicht het
Q€crslaan van ijzer bewerkt. Hoe het ijzer zich afzet, als egale laag, als
47

vlammen,omwortelbanen, alsaders,inspleten,hangt afvan verschillende
omstandigheden, o.a. van deijzerconcentratie in het grondwater; van de
mechanische gesteldheid van den grond envan debegroeiing.
Het komt ook voor dat het grondwater aanvankelijk geen ijzer afzet,
maar bij dalen op bepaalde plaatsen ijzer achterlaat. Niet alle grondwater
is rijk aan ijzer. Gelukkig maar, in verband met de drink- en waschwatervoorziening. In de Betuwe komt onder de klei veel ijzerrijk water voor,
in Utrecht is het water ook tot groote diepte ijzerhoudend. Sterk ijzerhoudend water is in den regel afkomstig uit min of meer grauwe lagen en
waarschijnlijk door humusstoffen min of meer gereduceerd, althans zuurstofarm; ijzerarm water uit meer gele,geoxydeerde lagen en lichtgrijze tot
wittelagen,althansvolgensdevrijwel algemeenopgedaneervaringen, door
mij opgedaan bij een vijfhonderdtal putboringen. Ijzerrijk water is desnoodsnogtedrinken,zeerslechtgeschiktvoordewaschenvoortheezetten.
Indien het water aan de lucht komt, zet zich door veranderd koolzuurzuurstof-evenwicht het ijzerhydroxyde af.
Enkele malen komt het ookvoor, dat zich uit het grondwater door koolzuurverlies kalk afzet. Men kan zulks aantreffen aan de randen van lage
deeleninderivierkki enb.v.ooknabij bepaaldebeekjes, zooalsinhetpark
Terhagen bij Beek(L.).Verderebelangrijke afeettingen,onderinvloedvan
het grondwater, zijn de fosfaatrijke ijzerverbindingen, zooals vivianiet en
hard ijzeroer, het zgn. moerasijzererts. Deze verbindingen gaan dikwijls
samen;boven de zonevan het moerasijzererts vindt men dan de vivianietzone. Het optreden van vivianiet kan in de hand gewerkt worden door
aanwezigheid van veel fosfaat in den grond, b.v. onder een begraafplaats.
Dikwijls vindt men vivianiet in de nabijheid van rietwortels.Het optreden
vanmoerasijzersteen houdt veelalverband metdeaanwezigheidvanboomwortels, welke het neerslaan van ijzer in dezen vorm bevorderen. Langs
beekloopjes staandikwijls boomen (b.v.elzen,somsookwilgen enesschen)
en dan is het mogelijk dat men ijzersteen aantreft. Moerasijzererts
kan zich ook vormen, indien de oppervlakte van den grond de plaats is,
waar zich het ijzerrijke water van zijn ijzer ontlast.Een dergelijke plaatvormige moerasijzersteen kan dan later door overstuiving, overvloeiing of
verplaatsing van een beekloop met nieuwe sedimentatie, fossiel worden,
door overdekking. Tenslotte ishet niet onmogelijk, datveen in den ondergrondvaninvloed isopdevormingvanmoerasijzersteen.VolgensSTARING
werkt leem de vorming van dit erts in de hand (37). REINDERSheeft reeds
lang geleden een uitvoetige studie gewijd aan het ontstaan en voorkomen
van moerasijzersteen (38). STAMNG heeft een onderzoek ingesteld naar het
voorkomen endeverbreidingdezervorming (39).In hetalgemeenkanmen
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Zeggen, dat men hieromtrent beter onderricht kon zijn* De nieuwe geologische kaart geeft vindplaatsen aan, maar vat „hagelkorrels" samen met
hetgroveerts*Vroegerwerd het moerasijzererts wegenszijn hooge fosfaatgehalten gedolven uit weilanden en door de hoogovens gebruikt* Vermeld
wordt, dat het zich binnen betrekkelijk korten tijd weer opnieuw kan afZetten (40). Of zulks juist is, is moeilijk te beoordeelen* Zeker is, dat de
ijzerafzettingen in den grond aan bepaalde banen gebonden zijn en dat zij
vooralverband houden met stilstaand water* Stilstaand water reageert met
den grond en leidt tot venturing* In het najaar, alserplotselingveelregen
valt, kan men in het laagterras onder Wageningen waarnemen, hoe aanvankelijk het water door de slootjes en beekjes wegstroomt, ponder een
spoor van ijzer te vertoonen* Zoodra men nu echter enkele dagen later
komt, stuwt het water in den Bovendijkgraafschen polder op*Er gaanzich
in enkele slooten drabbige ijzermassa's afzetten, andere slooten blijven
helder*Komtmen weerenkeledagen later, dan zijn ookdieandereslooten
ijzerrijk geworden, somszelfs erger dan deeerste*
Het om wortels gevormde ijzeroer in de normale G-laag kan zich
vertoonen als een pijpje, doch dit is zeldzaam, als korrels van verschillende grootte: „hagel", en als groote kluiten met sponsachtige holten
der voormalige wortels* Verder komt het voor als platen* Indien de
moerasijzersteen nabij de oppervlakte voorkomt, is in grasland aan de
verdorde plekken des zomers de aanwezigheid gemakkehjk waarneembaar*
Men zou nu de bodems kunnen gaan indeelen naar de plaats,waar zich
de afzettingen uit het grondwater bevinden*Deze kunnen aanwezig zijn in
A-,B-enC-laageninhetlaatstegevalaldan nietincontact metdeB-laag*
Nu moet men ook hier weer voorzichtig zijn* Niet alleen het grondwater
kan een grond doordrenken en daardoor bepaalde verschijnselen teweeg
brengen, doch ook regenwater kan dat* Indien een grond doornat is, kan
zich boven het grondwater een tweede waterspiegel vormen, een „schijn
Spiegel"*Het in chemisch evenwicht met den grond komend neerslagwater
wordt op zijn beurt grondwater en gaat bij beweging,verandering in C0 2 e
n O-gehalten, stoffen afzetten, die aanvankelijk opgenomenwerden*Deze
afzettingen grijpen vooralplaatsin spleten,langswortelkanalen, enz*Hierdoor vindt men in de lage weilanden van het laagterras bijna steeds ijzerafcettingen, zelfs in de graszode, die niet behooren tot de eigenlijke gleiiz^, voortkomende uit hetgrondwater*
Ook kan men deze afzettingen niet zonder meer aanduiden met den
letter B*Men komt dan weer in conflict met de podsoltheorie, indien men
althansdaarbij vasthoudt aan „horizonten"*Eigenlijk isde laatstgenoemde
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afzetting zoowel B als G en komt zij in de A-laagvoor, dan zou men van
ABG dienen te spreken*
Omdat zij vrij typisch is voor graslanden, wordt zij wel aangeduid met
den naam „Wiesenglei", graslandglei*Deze vorming komt ook voor in de
kleigronden en zoo zijn wij aangekomen bij een moeilijkheid in het interpreteeren van een kleiprofiel, dat niet te hoog boven het grondwater ligt*
Het grondwater beweegt zich vooral langs spleten, scheuren, wortelgangen, wormgangen, molgangen* Hetzelfde geldt voor het regenwater*
Nu is het zeer moeilijk om na te gaan of ijzerafzettingen in een kleigrond
afkomstigzijnvanzichnederwaartsbewegendwater,danwelvanopwaartsdringend water* Men zaldaarom deminofmeerroestkleurigelaaghetbest
aanduiden met de letters BG*en de naam G bewaren voor de lagen, die
minder onder invloed der beworteling en der lossebovenlaag staan en zich
op een diepte bevinden, die duidelijk invloed van het grondwater ondervindt enweinigof geen oppervlaktehumus bevat*
Hierbij komt het dikwijls voor, dat de G-laag van een klei-profiel uit
Zand of zandige klei bestaat* Is dit het geval, dan treden bovendien de
verschijnselen op,diebijhetpodsol-profiel beschreven zijn*Hetverschilin
doorlatendheid, dat zich reeds demonstreerde in den vorm van ijzerafzettingen langs spleten en wanden van holten, komt ook hier tot uiting als
oorzaak voor ijzerafzetting* Evenals bij zandgronden is de aanwezigheid
vanhumus,b*v* gestorven wortelsofstengeldeelen, eenoorzaakvoor ijzerafzetting* Zelfs in de onderste G-„horizont" (CG) isde ijzerafzetting dikwijls geconcentreerd om wortelgangen*
In dezgn*concretielaag BenBG ishet optreden der zgn*ijzermangaanconcretieso*m.gebonden aandeknoopen derwortelstokkenvanheermoes,
die verijzeren*
Humus treedt dus op alsijzervanger zoolang hij alsvaste,zich niet verplaatsende stof aanwezig is*
Over de rolvanijzerbacterien zijverwezen naar de literatuur (41)*Zij is
niet zoogemakkelijkwaarneembaar.
Wij moeten nu nog aandacht besteden aan de organische stof* Is deze
aanwezig beneden den grondwaterspiegel, dan zal er kans zijn op reductie, welke kan leiden tot zeer groene kleuren, zoowel in zand als in kleigronden* De reductie is dikwijls over groote afstanden waarneembaar,
soms beperkt tot enkele kleinere oppervlakten* Over groote afstanden
waszijwaarneembaar bijdenaanlegvanhetTwente-Rijn-kanaal enbij den
aanleg van den autoweg Utrecht-Den Haag, evenwijdig aan den spoorlijn*
Deze zelfde groene kleur kan optreden indien, door welke oorzaak dan
ook, een meer anaeroben toestand geschapen is* Men spreekt dan van
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drukgrond. Onder bepaalde omstandigheden vindt men dergelijken drukgrond op de wendakkers in de klei,verder onder varkensloopen op zand,
onder de natte elzen(berken)-boschjes van het laagterras, in de nabijheid
van mestvaalten, om wortels van onjuist geplante vruchtboomen, kortom
daar,waargrondwater nabij isen defactor reductieaanwezig.
Deze factor kan zich ook uiten door het optreden van een meergrauwe
totwittekleurenin kleigronden eninzandgronden.Eenzeerblauwekleur
komtinrivierkleionder invloedvanhetgrondwater zeerveelvoor.Somsis
dekleuregaalblauw,somsiszijdoorstippeld doorroestplekken,omwortels,
steentjes, e.d. en na droogte in spleten. Meestal isdeze blauwe kleur voor
den landbouw niet gewenscht. Zij gaat samen met een slechte structuur;
de klei is zeer taai en onhandelbaar.
Een voorbeeld van een grijze tot blauwe klei, welke al dan niet, doch
dikwijls welvoorzien isvan ijzerplekjes, is de zgn. knikgrond.
Een blauwe laag,welke bij het afsteken in vochtigen toestand een egale
glanzende kleur vertoont, wordt aangeduid alslaklaag*Dikwijlsisdezelaklaagdoor cultuurmaatregelen aangetast en gedeeltelijk bruin geworden en
daarbij ruller.
Zwarte gleilagen vindt men, o.a. de zgn. waddenhodems. Zij zijn rijk
aan organische stof en aan zwavelijzerverbindingen.
Degrijze-groene kattekleien methun geleijzerverbindingen in plaatselijk
opgehoopten toestand, zijn, mede door hun veelvuldig optreden in den
Wieringermeerpolder, opnieuw bekend, Zij zijn zeer zuur en staan nagenoegsteedsin contact meteenveenlaag.
Een ander veel genoemd type is de roodoorn, een grond, die oorspronkeHjk rijk wasaan min of meer rood gekleurdeijzerafzettingen. Roodoorn,
knik- en katteklei behooren tot iin bodemassociatie, zij kunnen in elkaars
nabijheid voorkomen en zijn dan topografisch te scheiden(42).
DE GRONDEN, WELKE ZOOWEL ONDER INVLOED STAAN VAN
GRONDWATER ALS VAN PODSOLISATffi

Hiertoe behooren die gronden, die gelegen zijn in het lagegebied, derhalveinLaagterraseninAlluvium.Wijzulleneerstdealluviale kleigronden
behandelen.
DE KLEIBODEMS

De kleibodems in het onderzochte gebied zijn uit door rivieren aangevoerd materiaal ontstaan. Hierbij heeft het indijken doordenmenschden
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aanvoer eerst gedeeltelijk stopgezet (b.v. door zomerkaden), later geheel.
Enkele dijkdoorbraken hebben gezorgd voor materiaalverplaatsing, b.v.
voor zanddekken.Hier en daar komt veelgrint voor. Normaal is de periodiekeaanvoervandunnelaagjes materiaal.Doordat debodemzichophoogt
wordt de aanvoer geringer. De niet bedijkte gronden worden doorsneden
door kreekjes. De rivier verlegt zijn bed, ook de kreekjes kunnen hun bed
verleggen. Beekloopen uit het Diluvium kunnen een dal uitschuren, dat
weerdoorkleibedekt wordt van een daaraan beantwoordende gesteldheid.
Tusschen twee rivierloopen kunnen dwarstakken ontstaan. De afzetting
uit het rivierwater kan varieeren van grint tot zeer fijne klei, afhankelijk
van de stroomsnelheid. Zandige afzettingen komen nogal eens voor als
banken en ruggetjes. Soms naderen zij de oppervlakte, soms bereiken zij
deze, soms ook wordt de oorspronkelijke zandhoogte bedekt met klei en
ontstaat een zeer zandige klei of een kleihoudend zand. De meest voorkomende,nietzeer fijne kleiafzetting op buitendijksche gronden heet slib.
Deafzettingen uithetrivierwaterzijn,behalveaanfijne mineralen,zeerrijk
aan kalk en organische stoffen.
Op rivierkleien groeit het lage griendhout en gras. Gronden, die na bedijking te nat zijn, worden beboscht, in Gelderland vooral met elzen,ook
wel met wilgen en peppels* Het bosch hoogt met zijn organische stof den
bodemop,maakthem rul,humeusenbouwbaar*Vroegerwerd elzen„pas"
opdenduur ingrasofbouwland gelegd;laterwerden,voor het uiteindelijk
rooien, vruchtboomen ingeplant, althans in Wageningen, waar de boomgaarden in de Nude enz* eigenlijk pas uit de 19de eeuw dateeren (43).
Hiermede zijn niet bedoeld deHeinebongertjes bij huis, Indien een grond
nu nogelzenpasheet,heeft hijinden regeldit stadium nietlangachter den
rugendikwijlsbehcx>rthijtotdemindergoedegronden.Immers,elzenhout
wordt op geen goeden grond gebouwd. Bij het rooien van het elzenhout
wordt de grond sterk omgezet. Dit veroorzaakt dus al een merkwaardig
bodemprofieL Vele kleigronden zijn hierdoor en door het graven van
boomgaten, dikwijls met puinvulling, sterk omgezet.
Alleen hoogere, prima uiterwaarden zijn en blijven lang grasland. Het
humusgehalte der kleigronden neemt door een cultuur, die weinig humus
brengt af, waardoor de kleur rooder wordt. Indien de bodem kalkrijk is,
hetgeen bij jonge rivierafzetting het geval pleegt te zijn, ontstaat op den
bodem een rulle humuslaag met rijke flora en de bodem wordt zeer bruin
en rul. Is echter de grond uitgeloogd en kalkarm, hetgeen in oudere,
nattere kleigronden, die met hout beplant zijn, voorkomt, dan ontstaat er
een duidelijk gepodsoliseerd profiel. Dergelijke profielen komenb.v.nabij
LeersumvoorenwerdendoorIr.M.deVosmetzeergoedgevolgontgonnen
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door brandcultuur (stompenbranden, Weier op, kleibranden)*
Indien in een klei oude waterloopen voorkomen, zooals in de WageningscheNude,danzullendezesteedsvochtigblijven;bijregen-ensneeuwperioden zal het water zich daar verzamelen* Dichtstorten ponder drainsystemen helpt zeer weinig* Het staande water gaat ijzer oplossen en afzetten, er ontstaan profielen, die sterk onder invloed van het grondwater
staan*Ofzijzijn invrijondiepelagenreedszeerbruin door ijzerafzettingen
uithet grondwater enbevattenveelijzerkorrels,ofzijzijn doorreduceerend
grondwaterblauwenverdicht*Mennoemtdezegronden„kwadegronden",
soms ook knikgronden* De structuur is boven zeer platerig, onder is zij
grof-prismatisch, in drogen toestand met verticale afsplijtingen, terwijl de
aggregaten glimmen envast zijn*Door drainage, kalk en organische meststoffen zijn zij te verbeteren*
Indien men in Wageningen ten N*van den Haarweg het veld ingaat, de
honderden prikkeldraden en slooten trotseert, kan men een 20 tot 100,
meest 40 m breede oude waterloop ontdekken vanaf de Grift tot aan het
Proefstation voor Maalderij en Bakkerij* Het is niet ieders werk kleine
niveau-verschillen te zien en bovendien is een dergelijke waterloop niet
overal even diep en niet geegaliseerd*Er zijn echter vele andere hulpmiddelen* Bij kwakkelvorst kan men over de slooten loopen* Daar, waar de
oude waterloop de slooten kruist, zijn ze niet bevroren en gewoonUjk
ijzerrijk* Een ander hulpmiddel is acht te geven op de doornenhagen* Zij
Zijn dood of doodziek op deze kruisingen*
De boomgaarden reageeren eveneens heel sterk daarop*Men bestudeere
maar eensperceel H405alsvoorbeeld*Vervolgens iser een middelom de
loopenteontdekken deszomers,nLdezode»Hetveeeethet zuregrasniet*
Omstreeks Paschen slingeren deoudeloopen zichsomsalswitte slangen
door het veld, tengevolge van den overvloedigen groei van Cardamine
pratense, de pinksterbloem, hetgeen men fraai kan zien als men van den
Dijk te Heteren naar den Nijburgh rijdt en den blik naar het Zuiden
richt, Nabij de Grebbe treedt op vele plaatsen overvloedigen groei van
wUdewortel in destroomdalen op*
Indien zich een klei in dezen toestand bevindt is het gras dikwijls ook
hard en de praktijk spreekt van kretsgronden, vanwege het geluid, dat de
Zeis maakt bij het maaien* Is de zeis spoedig bot, dan komt dit door het
kretsen (krassen) tegen wormhoopjes*
Zooals reeds gezegd, de klei zet zich periodiek af uit het rivierwater en
deomstandigheden wijzigen zichendaarmede hetkarakter der afzettingen*
Soms zijn zij zeer kalkrijk, somszijn zekalkarm*Niet iedere rivierkleiis
even kalkrijk* Het gehalte aan schelpen speelt een zeer groote rol.De kalk,
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diedoor eenoverstroomingtoegevoegd wordtzoodraeengrondeenkleidek
metgrasofhoutdraagt,wordtweerverbruikt,verdwijnt ingewasofondergrond en het kan zijn dat de aanvoer stijgt* Rivierslib kan zeer kalkrijk
zijn, het is echter geenszins zeker dat alle rivierslib kalkrijk is,vooral niet
indien kleivan nabij wordt getransporteerd en secundair afgezet, of indien
zijafkomstigisvankleine,meestdichtestroompjes*
Het schelpgehalte doet den kalkrijkdom der kleien sterk varieeren* In
ieder geval is het een ervaringsfeit, dat in een kleiprofiel verschillende
afzettingen, in dikte varieerend tusschen enkele cm en vele decimeters
elkaaropvolgen,zoodatvaneenC-laag,een„moedergesteente"slechtsdan
gesprokenmagworden,indienmentenaanzienvanditcomplexvoorzichtig
ismet chemische en fysische rekenarijen. De verschillende geaardheid der
afzettingen (derlaagjes) beinvloedtsterkdeafzettingen uithetnaarbeneden
spoelende water en die uit het opkomende grondwater*
Het grondwater in een kleigrond kan bovendien meerdere oorzaken
hebben, nl., regenval en stijging van den rivierstand. Zelfs bij ingedijkte
gronden speelt dit laatste een rol door de kweL Kwelwater kan zeer rijk
zijn aanijzer ofkalkendezestoffen toevoeren aandielagen,waarinzijzich
af kunnen zetten.
Een voorbeeld van het varieerend kalkgehalte geeft de analyse van
ABERSONvan een grond uit de Nude, nLtelkens bemonsterd op lagenvan
25 cm: 0,6, 1,9, 0,3,0,2, 0,5, 0,1,2,3, 12,4, 12,2,9,8,8,7, 16,6% CaC03*
De bovengrond isniet rijk aan CaC0 3 , maar de hooge gehalten op 2 m en
dieper behoeven daarom niet toegeschreven te worden aan podsolisatie,
dus als B-laag beschouwd te worden* In het bemonsterde gebied zou op
eenigen afstand weer eengeheelander resultaat naarvoren kunnen komen,
afhankelijk van het gehalte aan schelpen*
Onderkleikomendikwijlskalkrijkezandenvoor,welkeb.v.inperceelG29
met de woelmachine boven gebracht werden, hetgeen den grond zeer ten
goede kwam,door de kalk en door het zand*De kalk in dit zand wasvoor
een groot deelalshuidjes aanwezig omdekorrels*
In rivierkleiprofielen is het moeiHjk na te gaan of afzettingen afkomstig
»jn uit de bovenlaag of uit het grondwater, of zij dus tot Bof Ggerekend
moeten worden*Dikwijls is beide het geval, terwijl doode wortels, spleten
en porien als factoren voor afzetting een rol spelen, vooral in de door de
wortelsnietlosgemaaktelagen,welkemendan alsB-lagenneigttebeschouwen, hoewelhun vastheid niet inspoeling alsoorzaak behoeft te hebben.
HetwezenderkleiisnognietgefieeTopgehelderd*Oferkristallografische
constitutie-veranderingen optreden, onder invloed van het grondwater,
is niet bewezen, doch wordt wel waarschijnMjk geacht. Men spreekt dan
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van verkleiing of van de vorming van lakhorizonten, welke soms knik
heeten,somsvooralindunne,bruinesmerigelagen;smeerkleiofstreupklei*
Treedt in dergelijke lagen tijdelijk water op den achtergrond, dan krijgen
zijdedobbelsteen-ofdepilaarstructuur, afhankelijkvandeverticalelengte
der prisma's* De dobbelsteenen liggen meestal boven de „pijlaren"* De
structuurlooze kleien of de kleien, die dezen toestand benaderen, heeten
banken, soms ook leembanken* Indien zich onder Weiveen bevindt geeft
dit dikwijls aanleiding tot reductie, het optreden van blauweHeuren,soms
zelfsvan „zeer zure katteklei"*Op kaartblad Wageningen isdit zeldzaam*
Grofzandige klei heet in de Betuwe slijjpzand, indien het gehalte aan
grofzand gering is, spreekt men van slijperige klei* In Wageningen noemt
mendergelijke kleizaverig,terwijl deaanfijn zand enslibrijke,taaiekleien
zavergrondenheeten*IndeNudezijndegronden rooderdanindeBetuwe*
Het is zeer jammerlijk dat onze beste uiterwaarden door de steenfabrieken afgebakken worden*Weliswaar moet de „roof", de bovengrond, weer
opgebrachtworden,maarhetresultaatismeestaleenzeerbedorven,„doode"
grond, die velejaren noodig heeft om weer tot biologisch leven tekomen*
Verhuren voor afbakken brengt meer op dan de pacht van grasland en dat
werkt hetkwaadindehand*Somszitdegewenschtegrondzeerdiep,soms
ook haalt men den grond zeer diep weg, tot gevaar voor het dijkswezen*
De putten blijven 6f liggen 6f worden weer gevuld*In de Heymaten heeft
men dezandbanen (heibanen) onder de kleiweggegraven ommet het zand
de putten tevullen*
Wij kunnen de Ueiprofielen indeelen in buitendijksche typen (uiterwaardprofielen) en in nog verder omgevormde griendgronden* Dikwijls echter dragen deze meer het karakter van moerassig bosch:
„Bruchwaldboden" dus* Wij zullen voor de klei den naam „griendbodems" aanhouden* Deze kunnen ontwikkeld zijn in een dikke kleilaag,
in een kleilaag op alluviaal zand, in een kleilaag op veen enin een kleilaag
op laagterras* Het spreekt vanzelf, dat karteering van dit allesveel tijd en
geld kost en voor een onderzoeker vrijwel ondoenlijk is*Ter demonstrate
Zullen wij op de kaart enkele hoofdlijnen aangeven, aan latere werkers de
uitwerking overlatend,die bij een dienst thuishoort.
Aansluitend bij de kleigronden moeten de zwarte moorgronden der
Betuwe behandeld worden* Het zijn de oeroude woonplekken met door
mest en afval aan organische stof verrijkte, lichte gronden, de hoogere
plekken, die veilig waren voor overstroomingen* Zij zijn rijk aan Germaansch, Romeinsch, Frankisch en Middeleeuwsch aardewerk en steken
sterk af bij de omUggende^kers* Zijn zij nog als tuinland bij huis in cultuur,danzijnhetzeerzwarte,diephumeuze engekruimelde,tschernosom55

achtigegronden. Zijn zij ak bouwlandin gebruik, dan herkeht men zeonmiddellijk aan de bruinere kleur van den grond en aan hetvoorkomen van
vroeg-historische scherven. Het fraaiste nabije voorbeeld zijn de5akkers
te Heteren,,behoorend aan den heer HEERKENS THIJSSEN te Haarlem. Deze
5 akkers vaUen onmiddellijk in het oog. Zij vertoonen het geheele profiel
door de bewoningsresten der oude Bataven. Een zeer zwarten moorgrond
vindt men b.v. voor de Hofstede Liefkenshoek, welke grond tot de allerbeste cultuurgronden gerekend moet worden, in tegenstelling metdevlakbij gelegen, zeer door vocht beinvloede, taaie kleien.
Een zeer typisch verschijnsel onder moorgronden is het optreden van
gele fosfaatplekken. In enkele gevallen vindt men ook gele sulfaten, doch
dit zijn uitzonderingen. Over gereduceerde groene drukgronden is reeds
gesproken. De roode kleuren van kleigronden vindt men vooral boven;
zeekleigrondenzijnoverwegend grijs.Treedtingraslandgedurendelangere
perioden het water zoowat aan de oppervlakte, dan ontstaan roodoornige
gronden, met roestroode kleuren. Bouwgronden, vooral alszij weinig stalmest ontvangen, kunnen een zeer roode kleur gaan vertoonen. Meer humeuze rivierkleigronden, in geoxydeerden staat, krijgen een bruinere tint.
Zoodra grondwater in het profiel gaat overheerschen treden de grijzere
kleuren op, aanvankelijk nog met veel roestplekjes, dieper wordt de kleur
egaler grijs, dikwijls om plaats te maken voor een bijna blauwe kleur.
Aanwezigheid van veen kan de kleur tot groen reduceeren, terwijl optredenvanvivianiethemelsblauwekleurenoproept.Indedieperelagenkan
blauw afwisselen met bruin, grijs, groen, afhankelijk van de oxydatiereductie-evenwichten.
In de bouwlaag en in de graszode is de kleur donkerder dan er onmiddellijk onder.Er isderhalve weleenpodsoleering waarneembaar. Door het
primaire kalkgehalte en de moeiMjke doorlatendheid is dit proces minder
duidelijk dan bij zandgronden. Bovendien is er in kleigronden meer aanvoer uit het grondwater, terwijl bosch en heide als vegetatie van geen beteekenis is, en boschgronden op den achtergrond blijven.
Bij het beschrijven van Ueiprofielen zal men vooral letten op kleur en
structuur en op diepte der beworteling; voorts op het voorkomen van
uitgesproken BG-lagen,schimmelrijke verdichte lagen,ophet doordringen
der kruimelstructuur, dus van lucht, kalk en humus met wormen naar
onder, en van dichte structuur en verticale prisma's naar boven. Voorts
zal men letten op het voorkomen van zand, grint, schelp en „kem"-lagen
en opdemechanische samenstelHngder gronden.
Grondtoon vandekkibodems ishet blauwgrijs der griendbodems.Deze
zijn 6f als zoodanig ontgonnen tot bouwland, grasland of boomgaard, 6f
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zij zijn alsuiterwaardendoor sliboverdekt envertoonen dan een begraven
grijzen griendbodem* Indien later opdeopgehoogde profielen weer bosch
groeit,krijgtmende„Auenwaldboden",eenbetertype*
Het is ondoenlijk deze typen kartografisch te scheiden zonder groote
kosten aan bodemprofielen* Overigens zal men wel moeten begrijpen, dat
binnen ieder type, afhankelijk van den toestand van het profiel, goede en
slechte ondertypen voorkomen, b*v* een grijze griendbodem kan slecht
zijn (eenknikgrond),ofzeergoed (rijpe elzepas)*In eenweidezalmenzeer
verschillendetypen aankunnentreffen vandengrijzen griendgrond (grauer
Bruchwaldboden) tot den bruinen griendgrond (brauner Auenwaldboden)
(b*v*de Middenkamp der L*H*)* Zooals vanzelf spreekt, bedekt dikwijls
het laatste type het eerste,waarbij de lakhorizont,de blauwe band van het
onderste profiel, bruiner wordt, zich opheft tot een beter stadium* In het
bodemkundig spraakgebruik heet men dit „degradatie", aangezien het
echter geen verslechtering is, maar een verbetering, zou ik liever spreken
van „regradatie",van hersteL
Wij hebben nu nog weinig gesproken over de dunnere kleilagen op
veen en op laagterraszand* Deze typen zijn nog sterk in den toestand van
dengrijzen griendgrond*Vooral in het laatste geval draagt de ondergrond
geheel en al het karakter van het „pijpjeszand", dat wij kennen ortder de
Drentsche hooge venen*Het is doorweven met verveende wortelresten en
holten,welkedaarmede noggedeeltelijk zijn opgevuld*
Wij meenennu niet beter te kunnen doen, dan enkele profielen te beschrijven, zooals deze in 1934door mij opgenomen zijn en in het terrein
gedemonstreerdaanProf*STREMME,derhalvemetvermeldingvangegevens,
welke door het stempel van een autoriteit gewaarmerkt zijn*

PROFIELEN IN KLEI, 1 MEI 1934

J* Bouwland, gescheurd grasland, Wageningen, SectieH, Perc.730, 120 m
uitHaarwaL
20 cm, fijnkruimelige-platerige grauwbruine klei, gestortezode*
13cm, grijsbruine klei met oranje gleivlekken, voos, met klevend, kleinprismatisch tot klompig*
40 cm, taaie,zeerfijne zandlooze,blauweknikklei,metoranjeglei*
30 cm, egaler grijs, bij drogen wit uitslaand, evenak vorige laag steenhard
indrogen toestand.
op 1mgrondwater*Rietwortels vanaf 40cm*
Slecht type: grijze griendgrond (Grauer Bruchwaldboden)*
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//. Elzepas Wed. Griethuysen, Wageningen,SectieG,perc.898,werdvoordijk
1 m afgegraven.
6 cm, fijnkruimelige, zeer humeuze zwarte grond (A0Ax).
13cm, taaie, gevlekte, humeuze klei, met bruine ijzerafzettingen (ABG),
fijn, hoekig prismatisch, klompig -1 cm, met vele porien.
30 cm, grauwe,voozekleimet veeldonkerbruine glei,goed doorlucht, los,
zeer fijn klompig tot kruimelig.
20 cm, overgang,taaier,blauwer,nogweinigstructuur, dochveelporien.
50 cm, blauwe klei,iets voos, met roest en dikke wortels.
Goedtype:grijzegriendgrond(GrauerBruchwaldboden).
III. Middenkamp (L.H.). Wageningen Sectie G,Pete. 167,170, 171,50m
nitStraatweg.
5 cm, lichtbruine iets platerige zode.
4 cm, sterk doorwortelde, door kalk veranderde, lichtbruine grond, gekruimeld.
11cm, lichtbruine door kalk veranderde, kruimelige klei zonder ijzerafzettingen.
20 cm, blauwgrijze, fijn prismatische klei, iets klompig en hoekig, vooral
boven met roestkleurige gleivlekken.
20 cm, grijze klei,zeer roestkleurig, grof prismatisch-klompig (4-6, 3cm),
met vele fijne porien.
20 cm, zandige klei, met zwarte grove roestplekken ( 2 x 3 cm),overgang*
10cm, roestkleurig leemhoudend zand.
op 90 cm zuiver zeer fijn klapzand.
Type: door bebouwing verbeterd griendprofiel
IV. Als III, 150m uit weg, in boomgaard.
3 cm, zode (A$A|)
10cm, grijze fijnkruimelige zode Av
17cm, geelgrijze klei met donkere vlekken, kruimeHg,A2*
15cm, als boven, nog kruimelig, doch minder humeus, (wortels vooral
-30, baksteen-45 (omgezet!),wortelgangen -40).
25 cm, vooze, bruine, fijn kruimelige tot klompige klei, met schelpen en
roest (ABG).
15cm, zeer bruine klei, rijk aan glei,iets prismatisch.
15cm, zeer fraaie, blauwe kniklaag (laklaag).
op 140cm iets meer ijzer, kniklaag als boven.
Goed tot zeer goedtype:door cultuurverbeterde, grijze griendgrond.
De kniklaag op deze diepte is onschadelijk.
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V. Middenkamp, 230m uit weg.
6 cm, matig kruimeligezode*
20 cm, nog niet geheel omgezet door kalk, hoekig prismatisch, 1 x 1 x 2
cm,iets grijs, goed vochthoudend, nogvrij sterk doorworteld*
34 cm, door schelpgehalte, zeer rulle, bruine klei, kleine aggregaatjes
1 x 1 x 2 cm, met veel porien, bruine glei, goed doorlucht, met
vrij veelwortels(ABG)*
20 cm, overgang, nog iets schelpen;grijzer, ook zwarteglei*
40 cm, blauwe kniklaag, met weinigroestglei*
op 120cm zwartveen*
Graswortels: onder, meest 50cm*
Type:Bruinegriendgrond,overgangnaargrijzer type,dochbeter (Brauner
Auenwaldboden, Uebergang zum Grauen Bruchwaldboden)*
VL Heteren, Nijburgh.
35cm, kruimelige, bruine klei,Ax*
20cm, kruimelige, bruingrijze klei, AB*
5 cm, nog kruimelige klei, met gelestrepen,AG*
13cm, grijs zand,C2G*
30 cm, zandhoudende leem, met roestgele gleiC3G*
20 cm, grijze klei met roestgleiC4G*
20 cm, zeer grijze, egaalblauwachtige grijze kleiG, tot2 m*
op 140cm water, op 2 m blauwgrijs klapzand*
Type: diep gekruimelde bruine griendgrond (Brauner Auenwaldboden)
opgrijzegriendgrond (auf Grauer Bruchwaldboden))*
Voorts reproduceeren wij twee kaarten van TH* WITTEROOS (1569?) en
van L v* GEELKERCKEN (1668), nl* no K 250 en 251,welke men met de
kaart van dezen tijd, b*v*met het kadaster, gelieve te vergelijken* Fraai
geeft 250 nog den ouden breeden Rijnloop* Men begrijpt dan waarom
Manenswaard tot Wageningen behoort, ziet tuinen als waarover in de
Renkumsche buurtboeken sprake is, ziet hoe zoo'n arm verlandt en als
„gors"in gebruik was*Opdemoderne kaartzietmen hoealdemoeite der
landbouwers te niet wordt gedaan door de steenovens* Daarom is het
karteerenvanden bodemineendergehjk gebiedvanweinignut; hij wordt
toch „versteend"*
Verder geven wij een kaartje, waarop enkele „£ossiele" waterloopen in
de Haar gekarteerd zijn*Voortseen kaartje van Heterenmeteeneindeeling
der kleibodems aldaar (ziebiz*79en78)*
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DE GRONDEN, WELKE ZOOWEL ONDER INVLOED STAAN VAN
PODSOLISATIE ALS VAN HET GRONDWATER
ZANDGRONDEN

De kleigronden zijn reeds beschreven in een afzonderlijk hoofdstuL De
groote anderegroep isdie der gronden van het laagterras,welkeingedeeld
kunnen worden in twee groepen: de meest lager gelegen graslanden (weien hooilanden)en dehooger gelegenbouwlanden,zgn*hoogeenken,welke
gedeeltelijk omgevormdzijntotgraslandenboomgaard,
Het lage deel is voortgekomen uit de griendgronden, welke wij zullen
parallelliseeren met „Bruchwaldb6den'\ Wij zullen deverschillende voormalige boschtypen niet nader analyseeren en laten zulks gaarne over aan
de plantensociologen en fytopaleontologen* Een bodemkundig verschil
maakt de bedekking met fijne deeltjes van alluvialen oorsprong* Dit type
isreedsbij de besprekingder kleigronden aangeduid*Een aantal perceelen
is kunstmatig beboscht geweest, Kv*de Werfften (het Wilgenbosch), het
Ezelshout, de Loesemer, enz. en wel met elzen, berken en vooral ook
eikenhout, terwijl men dit laatste oplageperceelen niet zouverwachten*
Sommige peiffceelen zijn ook in hout verwilderd geweest*Na 1880is de
waardevan eikenhout door deprijsdaling van deschors (kunstmatige looistoffen), zeerverminderd, hetgeen hierna 1900merkbaar werd*Bovendien
hebben de zandboeren zich meer gericht op het produceeren van dierlijk
product,zoodat erbehoefte aan meer grasland ontstond enishet bezit van
al cfan niet adellijke uitwonende eigenaren overgegaan op kleine landbouwers,vooralnadeFranscherevolutie (44)*Iederelandbouwerstreeft in
zijn bedrijf naar een zeker afgerond geheel van verschillend grondgebruiL
Dit ook iseenderredenen,waarommenhoogenenkgrondtotgrasmaakte*
Waarmennogveelhoutvindt,isdegrondinhetbezitvaneenrijk geslacht
enspeelt dejacht eenrol,zooalshet Nergenasche Boschen deBorn,waarvan Mevr. Insinger-Everwjn Lange eigenaresis*
De lage landen zijn vooral 's winters zeer nat en daardoor min of meer
pikkerig (D*anmoorig)*De meeste veenvorming in het lage land is te verwachten in de kommetjes tusschen heuvels en aangezien het ruggen-dalen
karakter in het Noorden meer overgaat in een kommen-wallensysteem, zal
dusin het Noorden en benoorden het kaartblad depikkerigheid toenemen*
Vroeger werden dan ook daar de meeste plaggen geslagen en het polderkarakter der achttiende eeuw geeft daar het meeste „plagveld" aan* Dikwijls heeft men vroeger deze lage landen bemest met grondmest uit de
schapenstalkn, althans indien zij gelegen waren nabij een hoogen eng,
waarzandafgegraven werdvoordeschaapskooL In dedalentusschen deze

m

rugvormigeenkenkandaaromeennoemenswaardigeophoopingdoordezen
mest voorkomen* Omgekeerd zijn groenlandplaggen ook weer gebruikt in
den stalen alsmest op gras- en bouwland gekomen*Een zeer ingewikkeld
rouleeren dus van de bovenlaag, in wisselende eenheden gebonden aan
groepen gronden in eigendom of pacht aan &£n bedrijf verbondfen, nog gecompliceerder door familieverhoudingen, onderlinge hulp van familie en
gebuurten bij het afstaan van grond voor graven en plaggenslaan* Een
andere merkwaardige grondcirculatie treedt in dit gebied eveneens op*
Het is de eigenschap van de lage graslanden om door den tred van het
weidende vee in horizontalen zin uit te zetten*De slootkanten bieden gelegenheid tot expansie, de slooten vernauwen en van tijd tot tijd moeten
zij weer op diepte en op breedte gebracht worden. Het er uit opgewerkte
materiaal komt ter verweering op de pluishoopen en dezeworden weer als
mest over het grasland gespreid. Zookomt de bovenlaag viade slootweer
terug, verrijkt met organisch materiaal en slakkenkalk Eenzeerhumeuze,
min of meer pikkerige „roof" van 6k 7cm is het resultaat*Ook deze laag
past al heel slecht in het schema der ABC-nomenclatuur!Het duideUjkst
en gemakkelijkst definieerbaar komt men deze laag tegen op de kleiige en
Zavelige gronden.
Het aanleggen van bosch op wallen en ruggen en het slechten is weer
een omvorming en omwenteling van den grond, die tot zonderlinge profielen leidt. Onder invloed van het grondwater en de periodieke luchttoetredingen wordt eenmerkwaardig bodemtype geschapen.De greppelgrond
is via de ruggen wttr gedaald, verrijkt met humus, afgeloogde korrels en
omgezette gleivormingen* Oude greppels zijn in droge tijden weer terug
te vinden, dikwijls door beteren grasgroeL
In het algemeen is vroeger terecht in het lage gebied uitgegaan van de
overweging, dat voor den grond water gezond is, mits het kan bewegen,
Daarom heeft men zooveelmogelijk slooten en greppels gemaakt.Men zal
nu zeggen:in Hollandsche polders en droogmakerijen iseen constant peiL
Dit isjuist, maar hier ishet gewas aangepast aan dat peiL Veelwater voor
genpoosisverkeerd,voortdurend water niet. In het eerstegevalwordt een
evenwicht verbroken* Het is als met de vele zieke jonge vruchtboomen in
1931 in de Betuwe. De zeer natte zomer deed het wortelgestel, dat op
droogte ingesteld wasen diepingedrongen, verdrinken en in een reduceerende omgeving versterven*
De nieuwereinzichten en bedrijfsmethoden, het meerder beweiden met
rundvee en het toenemend gebruik van landbouwmachines heeft een verslechtering gebracht. Greppels en slooten zijn op deminstgeschiktewijze
gedicht. Wallen zijn geslecht en in de bijbehoorende slooten geworpen,
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hoogere deelen afgegraven en in slooten gestort* Hierdoor is het gebruik
der maaimachine gemakkelijker geworden* De toestand van het grasland
verslechtert steeds meer, hetgeen nog in de hand gewerkt wordt indien de
maatschappelijke vooruitgangookweermeer waterophetlandbrengt,zooalsb*v*onderBennekom,doorde rioleeringvandatdorp,geschiedis*Indien
bij het verwerken van grond en egaliseeren niet gezorgd wordt voor voldoende uitzuren, is een hardnekkige biezenflora het gevolg*Na het rooien
van hakhout wordt soms gerioold; het toch al verstoorde profiel omgekeerd*Dikwijls ookis bij den aanleg het profiel reeds gerioold,.getuige de
zwarte band op 1m diepte, die op vele plaatsen in het laagterras in het
wittezandaangetroffen wordt Het gebeurt, dat men dezelaagweer boven
brengt en later weer onder*Lage plekken zijn menigmaal bezand met van
hoogeplekken afkomstig materiaal, soms met oerhoudend zand, soms met
humeus zand der engen* Allemaal bewerkingen, die het profielonderzoek
niet vergemakkelijken*
In hetalgemeen bezienvertoonen debeboschte zuiverezandgronden het
volgende profiel, indien zij niet tot de allerhoogste koppen behooren* Een

•nh of meer pitterige. duideffik «di» hag, b e h o o v e to,he, podsol
van strooisel en ondergroei, vooral boven pikkerig en gemiddeld l_£dm
dik Hierop volgt een grijze tot bruine laag, welke sterk doorworteld
is en min of meer getijgerd, doordat een nieuwe generatie wortels in de
oudehumus invreet* Een tweede laag vertoont ditzelfde, verzwakt* IJzersdppels en kokers om worteltjes zijn in den regel aanwezig* Dieper volgt
meer wit zand, waaronder dan een geletot oranje, vlekkige tot meer egale
gleilaag* Dringt de gleilaag hooger door, m.a*w» ligt de grond t.o*v* het
water lager, dan kan deze reeds onmiddellijk aansluiten aan de „B-lagen,t
van het boschprofiel enzijn dezelagenooksterker doorspikkeld met roest,
terwijl ookin degrijze A-lagenderoestplekken talrijker zijn*Zijn deelzen
sterk vertegenwoordigd en is de Hgging zeer laag of door water begrensd,
dan is het geheele profiel meer zwart*Voor al deze profielen geldt, dat de
vochtige aard zich doet kennen aan een sterke verloodzanding der „Blagen"*
Het is nL een bekend verschijnsel in de bodemkunde, dat onder den
invloed van het grondwater een sterke vorm van verloodzanding op kan
treden. Isdit het geval,dan ishet loodzand rijk aanijzerconcreties en oerpijpjes* Men vindt dit b*v*bij begraven profielen, zooals nabij de boerderij Harseloo,merkwaardigerwijs juistopeenzeerhoogpunt*De„grondwater^-verscMjnselenajn daarsterk —alisgeenechtphreatischoppervlak
aanwezig—doordateendikhumeusprofielrustopeenvasteloopzandlaag,
welke zich twee meter boven het grondwater verheft* Een zeer fraai voor* - f
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beeld vindt men nabij een uitgestoven laagte aan den GinkeL
In hetalgemeenoverheerschen in debesproken profielen degrijze en de
roestige kleuren, die geconcentreerd voorkomen, voor een niet geoefend
oog over de meer vlakke, bruine humustinten, zoodat de determinatie
„grijze tot roestkleurige griendboschbodem" met het praedicaat „matig
uitgeloogd" (massig gebleichter grauer bis rostfarbiger Bruchwaldboden)
voor de hand ligt. Wij zouden het liefst spreken van „grijsbruine griendhoutgrond"* Het „matig uitgeloogd" heeft vooral betrekking opdenbovensten decimeter en dat is volgens onze inzichten dus meer op het oppervlakteprofieL
Aangezien praktisch overal grasland voorkomt en slechts op enkele
plekken bouwland, moeten wij dezgn*„degradatie"van het profiel, welke
vooralophetoppervlakteprofiel betrekking heeft, bespreken*Weverzetten
ons tegen den term „degradatie" en gebraiken liever het woord „hervorming",reformatie,daarbijinhetmiddenlatendofzulkseenverbeteringofeen
verslechtering is, doch in geen gevalhetlaatstezondermeersuggereerend*
Eigenlijk isgewenscht het beschrijven van het typische profiel der grasses Detailleering der grasprofielen zou te ver voeren, want zij vereischt
voorafgaande botanische analysen*
Zekeris.dat verschillende grassen verschillend reageeren. Het eene gras
wortelt diep, het andere minder diep; het eene gras is een bossenvormer,
het andere een zodevormer; het eene gras is meer een gras, dat vele aren
levert, het andere meer blad;er zijn grassen, dievocht minnen en grassen,
dieop drogerplekkenaangewezenzijn;erzijngeilegrassenenmindergeile
grassen* Het hangt van de omstandigheden af, welke grassen er zijn en
mede van de grassen, welke omstandigheden er zijn volgens het bekende
principe der wisselwerkingen, zonder welke de natuur in zijne schijnbare
evenwichtige beweeglijkheid nietzijnzou*
Wat doen nu de grassen in hoofdzaak? De bodem omvormen tot een
graslandpodsol, in vochtige ligging ook wel genoemd „Wiesenglei", graslandglei*De bovenlaag, tot maximaal 14cm, wordt zeer humeus en sterk
doorworteld;in zuren toestand gaat dit gepaard met aflooging der korrels*
Om de graswortels, die gestorven zijn en in hunne kanalen zet zich ijzer
af* Indien dit ijzer de humaatbinding passeerde, is het rood, in andere
gevallen meer geeL In de zode is het ijzer rood gekleurd* Bereikt het de
bovenste wortelzone, de zoden, niet, doch welde diepere etages,danishet
meer geel tot oranje gekleurd* Dit netwerk van ijzerdraden kenmerkt het
graslandprofiel, gesuperponeerd op het griendboschprofid.
Op hoogere ruggen is natuurlijk de ijzerophoopende invloed van het
grasland minder zichtbaar*Bij behoorlijke bemesting zorgen dan de regen63

wormen bovendien voor een sterke grondvermenging*
Nu kan het gebeuren, dat in de natte periode zich boven den oranje
gleihorizont in het witte zand weer een gleihorizont vormt, ja zelfs meerdere dergelijke lagen komen voor, met somszeer sterke reducties, kenbaar
aan groenkleuring van den ouden grond en groenkleuringin meer gereduceerde plekken dichter bij het oppervlak* De ijzerverbindingen welkeniet
gereduceerd zijn, zijn onder meer oranje, in dehumuslagen meer rood van
kleur*
Des zomers wordt de groene kleur na uitdrogen van het zand vuilgrijs*
tot wit*Hetzelfde verschijnsel doet zich voor —dit naar analogie der verloodzanding parallel opgemerkt —op het hoogterras in de diepere gangen
van vergane wortels* Schitterend zag ik deze verschijnselen ook in het
Tertiair, in een diepe groeve in het Rijngebied* Ook in putboringen is het
niet zeldzaam. Op eene bijzonderheid zij nog gewezen* Om een humuskern ziet men meestal een vier tot meervoudig dikke mantel kleurloos tot
groen gereduceerd materiaal en daaromheen een oxydatiezone* Over
diffusie en filterwerking, microbenwerking, oxydatie-reductiezones kan
hierinditverband nietverder uitgeweidworden*Defeiten echterzijnvoor
ieder onderzoeker gemakkelijk te constateeren*
De hooger gelegen gronden zijn Voorgrasland welwat te hoog naar den
zin der landbouwers, vandaar dat men nu nog „zakt", dat is den ondergrond (C, CG) weggraaft, en den zwarten grond weer in de „gruppen"
stort* Het gevolg is een kunstmatig AC-profiel, dat niet zeldzaam is*
Veelvuldig iswaar te nemen hoe men deze bewerking herhaalt, Niet altijd
isdeomvormingtotgraslandofhetverbeteren vangrasland het hoofddoeL
Soms heeft men hoogzand noodig en verkrijgt dat door zakken, dikwijls
van gepachtengrond*
Eenandereredenvoorafgravenisdeaanwezigheidvanoerofdeaanwezigheidvanwitzand* Indemeestegraslandenishetoervergravenennogslechts
pleksgewijs aanwezig* In vele graslanden is de ondergrond min of meer
leemig*Elderskomenzgn*zandbankenvoor*Zeerfraaigekleurdzijndeprofielendaar,waardehumeuzezodehetoranjegeelgevlekte,wittezandbedekt*
Een groep graslanden is gelegen op oude, laag gelegen bouwlanden*
welkedan alofniet tijdelijk weermet eikbepoot geweest zijn. Een dekvan
zwarten grond komtvoor,evenalseenvrijwelvolslagen afgegraven zijn*
Inenkelegevallenishetgrasgegroeiddirectopeengeprononceerd heidepodsolprofiel. De meeste graslanden zijn sterk bemest met slakkenmeel,
zoodathet procesderverzuringvandezodegestuit is.Het loodzandmadct
echter niet spoedig plaats voor een andere grondsoort* De bouwlanden in
hetbedoeldegebiedzijn meestalhooggelegen,zoodathet afzetten van ijzer
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uit grondwater pasinde C-laagplaatsgrijpt* Het profiel issteedsgesuperponeerd op een boschprofiel, hetwelk slechts bij uitzondering geen loofhoutprofiel is* In het laatste geval is humusoer meestal aan te toonen en
treedt de den als gewas op, met geelkleuring van den grond*Meestalisde
kleur der bouwlanden alsmede de rulheid, in verband te brengen meteen
eiken-berkenvegetatie, soms is de grond duidelijk „Ucht", dat is weinig
humeus, met in ieder geval een nog sterke scheiding tusschen humusdeeltjes enzandkorrelsenheetdan„lichteboschgrond". Ditismetnamehet
geval bij afgelegen hooge koppen. ~
* ~
Gezakte plekken enoudewegen zijn als„zandharenff in bouw- engrasland 's zomers duidelijk te herkennen, terwijl in het voorjaar bevriezen
sterker optreedt (grooter uitdroging der gewassen)*Nattebouwlanden vertoonen eensterke verloodzanding in dezwartelagen en pikkerigheid*
Overigens gelden voor de bouwlandprofielen de eigenschappen, die zij
ookin het hoogere gebied vertoonen. Zoodra degronden rijk zijn aan fijne
deeltjes, doch zeer zandig blijven, dus gerekend worden tot ^zaverig"
Zand,vertoonen zij een roode kleur, welkeveroorzaakt wordt door gleien
mede toe te schrijven is aan het omwerken der gronden, door mensch en
dier, met menging van humus- en gleilaag*
Omtrent deveengronden kunnen wij kort zijn*Het veen rust opkki, op
Zand,of op leem*Voor een groot deel moet het als afgegraven beschouwd
worden* In de hooge koppen ligt een al dan niet gereduceerde zandlaag
onder het veen* Soms is de zandlaag wit, soms groen, soms bruin, meest
doorsneden door verveende wortels.
Ten slotte zij nog iets medegedeeld over het voorkomen van humusoer*
Dit is volkomen gelocaliseerd tot de ruggetjes, aldaar kunnen gleilaag en
humus (B) elkaar ontmoeten* Op vele, de meeste, plaatsen is het oer verdwenen* Daar waar het bleef, is het gras- en bouwland in den regel niet
oud*HetbestgeconserveerdvindtmendeoerbankonderoudeeikenwaUen*
In de Craats zijn nog zeer oude wallen aanwezig, waarschijnlijk van omstreeks 800n* Chr*dateerende,waaronder dealdan niet vergraven oerlaag
aangetroffen wordt(45)*
BOUWGRONDEN OP ZAND

Bouwlanden in idealen toestand hebben een profiel, dat het profiel der
steppen benadert* Men streeft er naar een tschernosomachtigen toestand
te bereiken, een diepgekruimelden en humusrijken bodem* Vandaar dat
gesproken kanwordenvancultuursteppen ofvansteppenachtig hervormde
bodems*
5
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Dit ideaal wordt op zandgronden zelden benaderd, laat staan bereikt*.
Uitloogingtreedt op,vooralopdeoudeenggronden iszijsterk opgetreden,
terwijl door plaggenbemesting bovendien loodzand met afgeloogde korrels
ingebracht werd* Verdichting treedt op, al ware het alleen maar door het
voortdurend op gelijke diepte ploegen*
Een bouwgrond is gekenmerkt door een zwarte tot bruine bovenlaag
van 10-15 cm, waaronder een laagvan een tot meerdere decimeters vaste
grond voorkomt met vuil-grijze korrels en een prismatisch-nootvormige
structuur, welke AB-laag gewoonlijk ploegzool heet* Naar onder wordt
dezelaagbruiner, omten slotte,aldan niet viaeen okerkleurige laag,over
te gaan in den ondergrond* Onder de verdichte lagen, daar, waar de nog
weinigveranderde boschbodem optreedt, isdegrond plotselingveellosser,
om geleidelijk weer vaster te worden* De strtictuur maakt hierbij plaats
voor fijner aggregaaties, welke nogal hoekig zijn*
Het ideaal wordt vrij sterk benaderd in de leemhoudende oude tabaksgronden, die sterk bemest geweest zijn met schapenmest, roejjt en andere
stoffen; basenrijk geworden zijn, tevensrijk aanwormenenmollenen diep
omgewerkt*
Dergelijke gronden vindt men in den Wag*Eng, b.v*aan de Z.W*-zijde
van den Diedenweg en in den Drouw* Zij behooren tot de allerbeste
cultuurgronden*
Ook veel schraler gronden komen voor en vooral de voortdurende bemesting met kunstmest heeft geen goed gedaan aan de gronden, die daardoor humusarm en „droog" worden*
Naarmate de bouwgronden ouder zijn of sterker bemest, is de kleur
donkerder en gaat de donkere kleur dieper in den grond. De practijk zegt
dan: er is meer „zwarte^» In de engen kan men derhalve vanaf de wildgraaf eentoenemend gehalteaanzwarten grond constateeren in de richting
derbrinken,ofvananderedorpskernen*
Indien debouwlanden in het laagterrasliggen treedt eengleihorizont op
ensomsgaatdeinvloedvan het grondwater tot debouwvoor. In dergelijke
gevallen treedt een sterke verloodzanding op*Door vergraven ontstaat een
AC-profiel, waarbij al spoedig weer humus in de C-laag gaat dringen,
terwijl zedoor wortels en wormen losser wordt*Alsvergraven tot eenzeer
vochtigen toestand leidt, treedt na enkele jaren sterke verdichting vande
dieperelagen,benevensverloodzandingop*
Velebouwlandenzijnontwikkeldopeenbruinentotgrijzenofeengrijzen
tot roestkleurigen loofhoutbodem, zoowel in het hooge als in het lage
engengebied* Daar, waar de grond leemrijk is, treden zeer bruinekleuren
op*Aan den zoom van het laagterras kan de invloed van het grondwater
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zoosterkworden,dat roodeijzerafzettingen directindeAB-laagoptreden.
Ookondiepeleemlagenkunnenditverschijnsel teweegbrengen,dat duidelijk waarneembaar is langs den Ouden Bennekomschen weg.
In hoofdzaak verschillen de bouwgronden door: a. diepte der zwarte
laag; b. mechanische samenstelling van den bovengrond; c. aard van het
profiel waaruit zij ontstaan zijn; d.stand van het grondwater; e.behandeling, bewerking, bemesting. De diepte der zwarte laag hangt samen met
duurderbebouwingenintensiviteit derbemesting;demechanischesamenstelling met geologische vormingswijze en eenigszins ook met bemesting*
Eenniettehooggrintgehaltegeldtalsindicatievooreennietsneluitdrogen.
Een vrij gelijkmatige fijne korrel gaat gepaard met snel uitdrogen, voornamelijk op de oostelijk van de nederzettingen gelegen gronden, b.v. de
Bergakker, Selterskamp, te Bennekom; de Melm te Wageningen. Liggen
de fijne zanden in een dal zooak Diepenoort, dan is de toestand beter.
Grintlagen onder bouwland zijn ongunstig; worden zij gebroken of door
den bouwgrond gemengd, dan wordt de toestand veel beter. TeRenkum
isdit laatste duidelijk te zien,b.v*nabij den Hoogekamp.
Leemlagenkunnendebouwgronden tevochtigmaken,doordatnaregenbuien hetwatereropblijft staan.Ookgevenzijaanleidingtot het optreden
van veel heermoes, zooals in de Kolkakkers. Een jong bouwland op een
okerkleurig profiel (den!) geldt als prima aardappelland. Bouwlanden op
heideprofielen zijn in Renkum zeer verbreid, waarschijnKjk was de hei
weer ontstaan op bouwland.
In de bouwlanden is het bodemprofiel op allerlei manieren verstoord.
Vele bouwlanden liggen op grafvelden, terwijl nagenoeg steeds bij het
rooien van oorspronkelijk bosch bodemprofielverstoring plaats vond. Verder is voor het graven van bieten- en aardappelkuilen veel grond verzet,
vooral in het midden en aan de uiteinden der akkers, reden waarom men
aldaar liever geen profielen maakt. Soms is de zwarte bovengrond afgegravenenverkochtdoordenpachter,ofopanderlandgebracht (viadenstal).
Meermaleniszand ofgrint onder het bouwland weggegraven,ookin het
hooggelegen landschap. Na ontgrinten ontstaat een kastanjebruin gekleurden grond. Aan den Zuidkant van den Diedenweg kan men dergelijke
gronden vinden, ook nabij Irene.De bovenlaag der enggronden is dikwijls
blijvend vemield door testerkebekalkingof composteering.Aan het eerste
is de vroegere leerlooierij schuldig, aan het tweede de Amsterdamsche
stadscompost,uit de oorlogsjaren.
Als beste bouwlanden gelden de bouwlanden, die rijk zijn aan nog niet
geheelafgebroken organisch materiaal,dusmet stalmest of groenbemesting
°P peilgehouden. Ander land wordt veelal „korenland"genoemd en werd
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vroegerweeroppeilgebrachtdoorbemestingmettabakssteelen*Het groote
verschil in vruchtbaarheid der bouwlanden houdt mede verband met
eigenaars engebruikers.
Voor den landbouwchemicus zijn interessante vergelijkende studies te
maken aangaande de vruchtbaarheidsverschillen* Hetzelfde geldt voor een
fytopatholoog, ten aanzien van de verbreiding der ziekten, vooral der
aardappelziekten en voor den kweeker ten aanzien der verbreiding der
aardappelkwaliteiten.Wij kunnen daar echter nietopingaan*
Een pas geploegde bouwgrond lijkt zeer bruin, na enkele dagen echter
wordt het beeldgrijzer, doordat de kwartskorrels blootkomen en zichtbaar
worden* In de bovenlaag der bouwlanden komen, evenals in de bovenlaag
der bosch- en heidegronden, vele blanke afgeloogde korrels voor en de
bouwlaag gelijkt derhalve op een podsol, een aschkleurige laag* In sterker
mate zijn de witte korrels zichtbaar in de AB-laag, de ploegzool*Bankvorming onder het bouwland door het bouwland is mij niet bekend. Wei
sterke.inspoelingen dichtslibbing op plaatsen, waar de ondergrond vast is,
b*v*ter plaatse van de Hessenwegen in de voormalige Renkumsche heide,
waar de vorming van bankjes in de bouwvoor zeer sterk is en de emelten
sterkoptreden,zoodat dekraaien,alemelten etende,dejongeroggeplanten
juist op die plaatsen vernielen*
Tevasfeploegzolenmakendeverteringvanstalmestvooralindrogejaren
moeiHjk* Er kan een verschimmeling ontstaan en een jachtveld zoo rijk
aan mollen,dat de bouwvoor teloskomt te liggen*Staan op een dergelijke
grond bieten of wortels, dan zijn zij zeer misvormd en ter plaatse van de
ploegzool vertakt*Tediepploegenkaneenzelfdebeeldtevoorschijnroepen*
Vroeger werd, indien bouwland te veel uitgeboerd was,weleens „uitgesmeten", hetgeen daarin bestond, dat zeer diep geploegdwerdenwitten
ondergrond in het bovenstezandgebracht*Indien een grond geen normaal
profiel onder zich heeft, kan men dat aan de gewassen waarnemen,zoowel
aan gras en koren, als aan hakvruchten* Be boer wildandoorbemesting
verbetering brengen, doch zulks is niet wel mogelijL
Men ziet de ondergraven bouwvoor, het A-C-profiel, benaderd en de
sterke vorming van AB-laagjes in den zwarten grond, benevens de achterlijkheid van het —miskleurige —gewaster plaatse*
Dit is een voorbeeld uit vele* De landbouwer is nog boos, omdat hij
geen bemestingsadvieskreeg*
Zeer bruine kleuren, iets in het roode spelende, kunnen wijzen op een
nog niet lang geleden gerooide eikenbegroeiing* Men kan dit waamemen
nabij kruising Bennekomsche Boschweg en Diedenweg, ten N*der Hazeakkers* Voorts langs vele bouwlanden, waar de wallen gerooid zijn* Ge68

durende eenaantaljaren,vooraldeeerstedrie,doet de„ekerigheid"schade
aan de gewassen, ook aan vruchtboomen*
Tuinbouw wordt ophetzand weinigbedreven,het meestnogdaar,waar
de grondwaterspiegel nabij het oppervlak ligt*Wij kunnen niet zeggen dat
de plaatsen ideaal gekozen zijn, op andere voor tuinbouw beter geschikte
plekken echter is de ligging ten aanzien der wegen minder goed* Boomgaarden komen meer en meer voor* Door verkeerden aanleg, verkeerde
soortenkeuze en verkeerde bemesting, snoei- en onderhout leveren zij niet
op, wat zij op zouden kunnen leveren en treden vele kwalen, ziekten en
vroege veroudering op*De kwaliteit der kersen is minder dan die van de
klei, zij zijn zuurder, behalve uit die boomgaarden, waarin de boomen op
goed doorkalkte walletjes geplant zijn* De houdbaarheid der appels is
minder dan van die uit de Betuwe* Onmogelijk is het niet dat hierbij de
kalirijkdom der kleien een rol speelt.
In alle zandprofielen onder bouwland vindt men tot onder een zeer
sterkebeworteUng*In desterk verdichte lagenisdevertakking der wortels
gering, men vindt daar min of meerverticale wortels en onder echter weer
een sterke horizontale verbreiding* Wij laten aan chemici over na te gaan
of de onderste wortels vooral water opnemen, dan wel daar andere toestandenlevensmiddelenzoeken*
DE WAGENINGSCHE ENG

Over de geschiedenisvan den Eng moeten wij kort zijn* De gereproduceerde kaarten spreken overigens voor zich zelf*Wat de geologie betreft,
vermelden we het groote dal, den naar het Oosten dringenden inham,
mogelijk in oorsprong negatief van een ijslob, later smeltwaterdal* Om
dezen inham*boven, loopt het duidelijk gestuwde Praeglaciaal*Wij vinden
de zgn* „gereduceerde moraine"'* een aan N*-gesteenten rijke afzetting,
Zooals CAPELLE reeds aangaf tusschen de 20 en 40 m hoogtelijn, vooral
nabij de 25 en 35 m lijn* Naar onder volgt dan de fluviogladale mantel*
Wij houden het ervoor, dat dit Fluvioglaciaal sterk omgewerkt is, in een
periglaciale positie, dus tijdens het Wurmgladaal en mogelijk het begin
YgPhet Alluvium* Er heeft dan een uitetuiving en een opstuiving plaats
gehad, mogelijk over een door opdooi en weer bevriezen spiegelgladden
grond, waarover zich dan ook grint kon bewegen* Verder zijn er waarschijnlijk lagenafgegleden naar beneden (Solifluctie)* Dalenzijn opgevuld,
nieuwevankleinerformaat ingespoeld*Tegengrintrijke praeglacialeresten,
b*v* gestuwdPraeglaciaal, is het stuifzand in de laagten afgezet; als rugjes
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(de Melm) ziet men het liggen, dalen zijn er mee opgevuld (Diepenoort)*
Fraaie doorsneden zijn aan de gaten aan Hamjesweg en Jagertje te
zien* In 1 kan men de „pseudofibers" determineeren als fossiele oppervlaktesuitdestuifperiode enduidelijkorganischeresten,o*a* Cenococcum,
waarnemen; in 2 zijn diverse leemlagen te zien tusschen de fijne zanden,
de bovenste vertoont duidelijk brodeling* Het allerbovenste laagje, de
laatste afzetting, is steeds min of meer grinthoudend.
Er is een aansluiting tusschen deze zanden en die van het laagterras I P
en zelfs grijpen leemlaag en grinthoudend zand boven in het laagterras,
zelfs boven deveenlaag* De leemlagen komen hier en daar zeer dicht bij
het oppervlak, vooral in de buurt van kruising Diedenweg-Geertjesweg,
men kan dit vinden door het optreden van heermoes (Equisetum)* Langs
Diedenweg (ben* Geertjesweg) en Asfaltweg vindt men den leemop 1,5h
2 mdiepte*
In de Kolkakkers vindt men een keienvloertje op den leem* In de
fundeeringsleuven van het lab*voor Landbouwscheikunde waren de grintrijker,min of meer hellende,wellicht gestuwdelagenvan het jonger, fijner,
min of meer grintrijke zand der bovenlaag gescheiden door een keienvloer* Deze vloer zal wellicht het best verklaard kunnen worden als
uitblazingsrest, welkelaterweeroverdekt is*Langs de hellingen der akkers
spoeleninperiodenvanzeersterkenregenvalnogvelefijne mineraaldeeltjes
en organische bestanddeelen naar onder, de zgn* „drift"*
De bovenrand van den Eng is± 35 m, zij daalt tot beneden 15m,enis
zoowelinhet Z* alsinhet (Xhoog*
InvloedvanhetvoorkomenderNoordelijkegesteentenopdevruchtbaarheid isnietbekend*
Bodemgesteldheid.
De Eikelenberg is niet blijvend bouwland geweest* Dennen en eikenhakhout hebben er gegroeid, het laatste werd ± 1870gerooid. In een perceel aan den Diedenweg is tot en met 1900 wit zand gegraven voor de
panovens* De grond is licht humeus, iets leemhoudend, met een niet te
grootgrintgehalte*DeGoudsbergisbij hetKlootpadzwaarderdan bij den
Diedenweg, waar door het ontgrinten soms het humusarme zandondiep
aanwezig is*Over het algemeen zijn de oosteHjke akkers het lichtst en het
armst aan steenen* De Doorneboom ligt onregelmatig en is „vlechterig"*
In Kerkendelkomenzeergoedeenminder goedegrondenvoor*Men vindt
er gronden met grintlagen, ontgrinte gronden, leemrijke gronden* In de
Hamelakkers vindt men nogal wat ontgrinte gronden en dus ook weer
vlechterige akkers* Beoosten het Hamelakkerpad zijn de akkers het best,
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middenin rijk aan steenen. In dat blok vindt men een grinterige rug met
slecht gewas.DeKlootheeftveelfijn grint.PerceelE697isin 1880afgegraven en op het Spijk gebracht. De grond is goed, mits behoorlijk bemest
wordt en zeer vochthoudend.
De Breyen zijn beter dan de Kloot, hellen naar het W. en bevatten in
den regel minder steenen.
Aanden Harnjesweg isdegrond matiglicht,gemengd grinthoudend.De
Dellen zijn matig tot goed.
De lange akkers der Dellen heetten de Legt, zij waren vooral aan het
Kerkhofpad zeer goed*
De Rotisnogeenduidelijke boschgrond, ongelijk licht,dochnietslecht*
Het zand isvrij fijn, iets grinthoudend. Er isveel vuur inde aardappels.
Het Boschje isvrij slechte,lichteboschgrond*
De Brummelstukken, met inbegrip van „de Haar" en „het Bijltje"
zijn zwaar en hebben een diepreikende humeuze laag. De kop bij VAN
DMEVENislicht, het midden der hellingisgoed omdatde„drift" daar blijft
hangen. Sommige akkers zijn door te alcalische bemesting (leerlooierij afval) bedorven.
De Drouw is in het Noorden lichter dan elders, over het algemeen
bestaat zij uit iets rood, fijn, zwaar, vooral in het Westen leemhoudend
Zandenis,behoudensindegrinterige rugjes, zeer vruchtbaar.
De Pootakkers hebben een „bastaard grond", veel steenen, zijn licht
gekleurd, vrij grof, matig humeus, middelmatig vruchtbaar, slechte structuur,lagedeelen met ondiepe leembank, rugjes metgrintbank. Het bovenste deel,zonder grintbank, ishet beste deel.
DeJagerskamp gelijkt opdePootakkers.De Diepenoort heeft eenmeest
fijnzandigen, roodachtigen, spoedig uitdrogenden grond, met vooral in
de hooge koppen een ondiepe C-laag.
In den Korten Diepenoort komt zeer veel vuurvoor in de aardappels.
Langs denGeertjesweg in de hoogere deelen rust een grover zand op een
leemlaag,gescheiden door een keienvlcertje.
De Melm bestaat uit droog, licht, fijn, weinig vruchtbaar zand, nabij de
Geertjesweg is de grond beter, nabij den Dolderweg slechter. Aan de lage
kanten komt heermoes voor.
Het Weerkruis is matig vruchtbaar, met heermoes (leembanken) en
sotnszeer diepehumeuze laag.Eendeel wordt ingenomen door grafvelden
*at ± 700v. en ± 700 na Chr. Enkele akkers zijn totaal overkalkt. De
structuur isookelders slecht.
Over het algemeen zijn de Kolkakkers goed, de grond iszwaar, er groeit
v
^ l onkruid. Op 1m diepte komtlangsde Doldersteeg leemvoor,evenals
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elders in delagedeelen. In de hoogestukken komt grint voor.
De Bovenste Klinkenberg is beter dan de Onderste, hoewel de laatste
zwaarderis.Plaatselijk veelvuur.Naarbovenneemthetgehalteaansteenen
vandenKlinkenbergtoe*
TusschenKlinkenbergenHollandschewegligtvrijlichte„boschgrond",
van minder goede kwaliteit, met grintruggen. Vuur in de aardappelen is
aanwezig*Het Schaetzebosch is nog niet lang bouwland. Hessenberg, Dei
en andere deelen van den „Leve-Enk" (Leeuwer-Eng) zijn vrij goed, doch
dikwijls te weinig bemest. De grond tusschen Boschweg en Hollandsche
weggelegen in N.Z. gerichte akkers is licht en vrij slecht.
De Kraaienakkers zijn vrij rood, ze hebben groote mestbehoefte en een
duidelijk grintgehalte. De Ritshoek tusschen Buissteeg en Diedenweg is
vrij goed; de „Breyen vm Snackers" zijn op peil gebracht; de akkers van
„de Driest" zijn schraal. Zwarte Stuk, Zandschulp en Hazeakkers, voor
zoover niet gezakt, vrij goed. In de Zandschulp komt rood zand voor*
Tegen het hout zijn enkele dwarsche akkers zeer schraaL Het Noordelijkst
deel tot de grens van Zuidereng vertoont nog duidelijk den invloed van
eiken begroeiing, soms recent verwijderd, zoodat de grond roodbruin is.
De gronden bewesten den Diedenweg, ten N* van den Geertjesweg, zijn
zwaarder dan hooger gelegen gronden en staan in den regel reeds onder
invloed van het grondwater.
Er zijn duidelijke leemlagen tusschen 1en 2 m diep in den regel. Door
de nabijheid der woningen isde grond nogalzwart en bevat veel scherven
en de bodemtypen gaan behooren tot die, welke voor het laagterras beschreven zijn, bevatten echter meer grint.
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HOOFDSTUK IV

GEOLOGIE VAN BLAD WAGENINGEN
De geologische kaart van Wageningen zal bij het verschijnen van deze
verhandelingwelreedsverkrijgbaar zijn*In 1932wasDr*TESCH ZOOvriendelijk mij inzage te geven van zijn kaart en tijdens den bodemdag van het
Nederlandsch Genootschapvoor Landbouwwetenschap,demonstreerde ik
dekaartvanDr*TESCHenmijnopname,welkevrijwelovereenstemden(46)•
Voortgezet onderzoek heeft Dr*TESCH enkele wijzigingen doen aanbrengen, evenals de schr* dat deed* Vooropgesteld moet worden, dat de
kaart van TESCH volkomen beantwoordt aan de eischen, welke aan een
dergelijke kaart te stellen zijn* Natuurlijk brengt een meer gedetailleerd
onderzoek, zooals de Schr* dit verrichtte, op den duur andere gezichtspunten naar voren, vooral omdat daarbij zooveel aandacht besteed moest
worden aan morfologie en aan de bovenste grondlagen* Het is echter ook
mij niet mogelijk een kaart tevervaardigen, volkomen in overeenstemming
met deze opvattingen, daar zulks nog te veelveldwerk zoueischen*
De verschilpunten zijn vooral gelegen in de karteering van denfluviogladalen mantel* Inderdaad komen over de geheele Veluwe mantels van
meerfijnzandig materiaalvooromde groveregrintrijker*Jiooger§„hmmlz.
ruggen* Terecht zal men deze heuvelruggen, zooals TESCH doet, moeten
beschouwen als al dan niet gestuwd PraeglaciaaL Dat om dit Praeglaciaal
^MJ^ogla^^^
envolgtookuitboringen,en
m het verloop der grondmoraine* Maar: nadere beschouwmg van het
gebied, dat morfologisch tot den Sandr gerekend wordt, toont aan, dat er
dikwijls vele meters stuifzand op liggen (zie Wageningsche Eng)* Het is
met aan te nemen, dat dit stuifzand is uit het Rissglaciaal, aangezien deze
Zmdtn zichvoortzetten tot in het laagterras.De gelaagdheid der zanden is
mettoeteschrijven aanfluviogladalewerking,dochaanperiodiekestuiving
^Lvorst- en opdooiperioden, alsmede aan *.uitloopen"* Bodemkundig gesproken verdient het daarom aanbeveling de aanduiding fluviogladale
mantel door een andere te vervangen*
Dit doet niets a£aan de waarde der geologische kaart, aangezien wij er
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reeds aan gewend zijn aan het begrip fluvioglacialen mantel het karakter
der stuifzanden enlicht stuifbare zanden teverbinden*
De vormingen*die wij overwegend aantreffen alsbovenste laagvan den
•tfluvioglacialen mantel", komen ookvoor binnen het gebied, dat alsPraeglaciaal aangeduid wordt. Ook daarom is het ajjrogeologisch beter ze af te
zonderen*Dit maaktechter eenzeergedetailleerde opnamenoodig,voorafgegaan door een morfologische opname* Verder dan dit laatste zijn wij
niet gekomen, althans niet voor grootere gedeelten*
Het isgewenscht,dat een dergelijke opnamevoor blad Wageningen alsnog afgewerkt wordt. De besproken zanden liggen tegen hellingen, soms
op ruggen en vullen dalen op* Wij meenen ze te mogen rekenen tot de
postglaciale dalopvulling, welkeechter in dit geval niet door rivieren werd
volbracht*
Het „Praegladaal" is het gebied van bosch en heide* Het is voor den
groei van het hout lang niet onverschillig of men te maken heeft met een
fijnzandigen bodemofmeteenscherpzandigen, grintrijken bodem, dikwijls
met banken*Daarom is de agrogeoloog geneigd om in het praeglaciale gebied postglaciale vormingen afzonderlijk aan te geven* De moeilijkheid is
nu de grens van Praegladaal en Sandr (fL mantel) te vinden alsde fijne
dekken beide bedekken*Indien men den heuvelrug bestudeert, welkezich
van Belvedere over kruising Molenweg-Papepad voortzet naar Fransche
kamp,dan ziet men aandewestelijke zijde eenduidelijken zachtglooienden
mantelAandeOostzijde isdezemantelminder duidelijk,dezachteglooiing
iserniet*dehellingkorterensteiler,gevolgddooreenzeerzwakkeafhelling
naar het beekdal.
Moet men nu Westelijk een fluvioglacialen mantel aannemen en veronderetellen, dat zij tijdens het Postglaciaal stand hield, enOostelijk geen
dergelijken vorm vinden en stellen dat deze dcK>rhet groote dal, dat zich
als „ongestuwd praegladaal schildff vertoont beoosten de beek^ weggespoeld is?
De fijne zanden zijn er niettemin en het fijne technische gevoel onzer
v<x>roudersheeft ook hier, evenals in het Westen de engen aangelegd*Al
zijn van deze dingen nog slechts restjes over,de wildwallen en de bodemprofielen bewijzen, dat het bouwland er was (zie Renkum)* Zelfs tot den
Straatweg naar Amhem vindt men de fijne zanden*
Indien de geoloog deze vorming terecht niet brengt tot den Sandr*
waarom zulks dan wel gedaan aan de Westhelling van den heuvelrug?
Slechts,omdat hij meent, dat de diepere lagen zijne determinatie moeten
beheerschen*
Als wij nu nog een stap verder gaan en de Oostelijke helling van het
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beekdal betreden, vinden we weer de fijne zanden en kunnen wij haar
volgeninhet„praeglacialeschild'\Ditiswedereenmotiefomdekarteering
als fluvioglacialen mantel van de zachtglooiende westelijke helling agrogeologisch niet teaanvaarden*
Of er dan geene fluvioglaciale vormingen aan de oppervlakte treden?
Inderdaad kan zulks niet anders* Wij moeten deze zoeken aan de grens
van het grootere geheel, dat alsgestuwd Praeglaciaal aangeduid wordt en
meenen haar te vinden in het zandgat nabij Weltevreden, in sommige
gaten langsden Wageningschen Eng. Er zijn evenwel zeer weinig ontsluitingen, zoodat men eene kartografie zou moeten baseeren op morfologie
en boringen*Alsmen den Heelsumschen wegafgaat komt men bij Zuidereng aan dit Fluvioglaciaal terecht en eigenhjk is men bij het Groenewoud
er doorheen*Dit allesis slechts verklaarbaar door aan te nemen, dat er na
het Rissglaciaal of in het eindstadium en daarna nog een vrij intense verplaatsing van materiaal plaats gegrepen heeft. Het Praeglaciaal vertoontop
vele plaatsen duidelijk een sterke afspoeling in een koude periode. Grintruggen steken in de strekking der glaciale stuwing uit*Men vindt er in de
naar onder gedooide groote Zuidelijke zwerfsteenen* De dalen, welkedoor
het fluvioglaciale water gevormd werden, zijn weer bijgevuld met spoelen stuifzanden.
AandenvoetvandenWageningschen bergvindtmengroote Noordelijke
Zwerfsteenen in het fijne zand boven een kemlaag, welke zich in het laagterrasvoortzet.Dit moetduseenjongeverplaatsing zijn.
Inde„gereduceerdemoraine"vindtmendeNoordelijke steenen dikwijls
alskeienvloer,zondereentypischemorainestructuur*Opzeerveelplaatsen
van het gestuwd Praeglaciaalvindt menkeknvloertjes, welkedealdanniet
gestuwde lagen daaronder bedekken en beschouwd moeten worden als
ondergrens eener afstuiving, Het is deze afstuiving, die geleid heeft tot
de dalopvulling en helling-dekken, die het postglaciale dekzand leverde.
Later zijn dezevloertjes weerdooreenofmeerlagenoverdekt,Het zandgat
Jagertje in den fluvioglacialen mantel is wel zeer instructiei Daar vindt
mendeverschillende grootere perioden in defijne zanden weer gescheiden
door leemlagen van verschillende dikte, waarop soms grintlaagjes rusten,
De bovenlaag ismeestal grinthoudend en rust op een grintarm,somskriskr^-gelaagd zand,
Het zou te veel ruimte vergen deze verschijnselen nader te beschrijven,
Zeker is dat ook betrekkelijk jonge dalen aanwezig njn, ingeschuurd in
oudere dalen. Men kan in een profiel soms op het gestuwde praeglaciaal
e
^n zandlaag zitn, welke in de richting der helling omhoog loopt, daarop
weer een laag,welkein die richting daalt
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Over het beloop der grondmoraine wordt bij de behandeling der drinkwaterboringen gesproken* Boven vindt men geen keileem, wel graniethoudendenleem,bijSanoerb*v*,doch hetleemgehalte aldaar kan secundair
zijn* De duidelijke grondmoraine treedt pas op op ± 30m A*P*>± daar
waarde12§mhoogtelijn naarbenedenoverschredenwordt*Opde 15-20m
lijn vindt men op ± 10m- A*P*gewoonlijk enkele granieten, welke misschien een rest der grondmoraine vertegenwoordigen* In het hoogere gebied en ook in de Betuwe vindt men er een soms op keileem gelijkende
grondsoort, welke gerekend moet worden tot de prae-Riss-afzettingen en
mogelijk, althans gedeeltelijk, te beschouwen zou zijn als een verspoelde
oudere keileem*Een oudere moraine wordt hier echter niet aanwezig geacnt*
Oude leemen en kleien komen in sterk gestuwden toestand aan den Z*
kant van den Wageningschen berg, welke kant als sterk afgebroken beschouwdmoetworden,nabijdeoppervlakte*Deeeuwenoude„santkuijlen"
enleemgatenaldaarzijn thansvervallen,dochdoorv*CAPPELLEbeschreven
en afgebeeld (47),
Bezien wij nu de hoogtelijnen van Wageningen nog eens, dan blijkt,
dat tot 10mhet terrein vrijvlakis,behoudensdein hoofdstuk Morfologie
beschreven ruggetjes. Er treedt daneengeringestijging op,welketusschen
12| en 20mtoeneemt*Vanaf de20m hoogtelijn tot de30mhoogtelijn is
destijging zeer sterk, daarboven wordt zij minder, behalve in de nabijheid
vanenkeletoppen,maarblijft vrijsterk*Bovende40miseenkleinestijging
met kopjes*Bij de kruising Molenweg-Papenpad is de kop niet sterk ontwikkeld,maarvlak* Dit watbetreft den Westkant*
De Zuidkant is een steile rand* Aan den Oostkanttreffen wij hetzelfde
verschijnsel aan, met sterkere hellingen, doch ook deze trappen* Hierdoor
wordt het begrijpelijk, dat LORI£ gedacht heeft aan terrassen* Een zeer
duidelijke onderbreking isten Z* van den Molenwegaanwezig,correspondeerend op het groote dalvan den Enk, tusschen Geertjesweg en Dolderweg* Een dergelijk dal moetwelvan Rissglacialen oorsprongzijn*
Als men de kaart goed bekijkt, blijkt dat de dalen lcx)fhout dragen, de
hoogere ruggen naaldhout, hetgeen zeer verklaarbaar is*
De vlakte der Renkumsche hei, het praeglaciale schild, is door diepe
geulen doorsneden, die van Rissglacialen oorsprong zullen ^jn, doch
later alswaterlopen nog dienst deden, zelfs nog dienst doen*De Renkumsche heide toont zeer duidelijk het keienvloertje, doch er onder liggen
fluviatiele zanden en grint, mogelijk van synglacialen oorsprong, wellicht
ookouder*
Stuwing is niet waar te nemen, zoodat men te maken heeft 6£ met
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synglaciale afzettingen, of met een voorsiander, dan wel met ongestuwd
PraeglaciaaLVeiligheidshalve worde, zoolang nader onderzoek niet anders
uitgemaakt heeft, gesproken van het laatste. Nabij de Hank, dus aan den
Z.O.-hoek, vindt men sterke verschuivingen en verzakkingen. Deze
mogen niet aan stuwing toegeschreven worden. Hierop ligt een grintlaag,
daarop een meer fijnzandigen, grinthoudenden bodem.Ditprofielvinden
wij terug in den Hoogenkamp. De juiste uitbreiding is mij niet bekend.
Nabij Rijnzicht, ten Oosten, ishet plaatselijk eveneensaanwezig*
OpdeRenkumscheheidevindtmenenkeleNoordelijke gesteenten,doch
Zeer weinig. Onmogelijk is het niet, dat zij door den mensch aangevoerd
zijn, Een enkele grintkop steekt omhoog uit de hei en doet toch weer
denken aan stuwing. Op een dezer koppen vond ik dioriet, graniet en
Oostzeeporfier. Echter ookhier kande mensch aangevoerd hebben.Onder
den bodem, onder het keienvloertje, vindt men in grintlagen en snoeren
afgeronde granietjes, gelijk aandievan het Rijngrint.
Bodemkundig, agrogeologisch, is vooral het dek op het keienvloertje
van belang als zetel der bodemvorming. Het is gemengd, meer fijnzandig
met een sterk wisselend grintgehalte.
De Noordberg is een vorming, die aan die der Renkumsche heide herinnert. Er komen verscheidene, ook grootere, granieten in voor, hetgeen
te verklaren is door aan een voorsander te denken. De granieten op het
bouwland kunnen aangevoerd zijn. Hun aantal isniet groot.
De dalen waarin de Heekumsche beek en de Renkumsche beek loopen,
%ijn van glacialen oorsprong, doch sterk nagevuld. In de beekdalen komt
Hei naar binnen, verder zijn zij te beschouwen als min of meer veenhoudende afzettingen. De grens van al en niet gestuwd Praeglaciaal is bij
gebrek aaningravingen niet gemakkehjk vast testeUen,te meer daar uit de
begroeiing geene gegevens volgen, aangezien aan de W.-zijde der beek
bouwland geweest is en dikwijls diep omgewerkt, bovendien plaatselijk
overdekt door een dikke,fijnzandige laag.Hetbeekdalvormt waarschijnlijk
de grens,met eenWestelijke indringing bij het Kinderhuis, ter hoogtevan
den Suurenk.
KeerenwijnunaarhetWesten,danzoudenwijhet„Fluvioglaciaar weer
willen beknibbelen, door het laagterras Oostelijker te schuiven, minstens
hoover als de veenlaag nabij de oppervlakte doorloopt, dat is ongeveer tot
den Tramweg.
Het veen, de klei op laagterras en op veen zijn zeer fraai aangegeven.
Watdegeologischekaart„kleioplaagterras'*noemt,komt landbouwkundig
vrijwel overeen met denzavelmanteL
De laagterraszanden doen hun invloed nog Westelijker geldenenmaken
77

de klei„zaverig",zooalsb,v*ter plaatsevan het Scheepsbouwproefstation.
De kleiopveen iszeergoed aangegeven,evenals hetveen*
Inwerkelijkheid zijn degrenzen ietsgrilligen Omditinkaart te brengen
zouden echter zeerveleboringen vereischtworden*Hetzelfde geldtvoor de
klei*Het geheelegebied der kleiiseenvormig,behalve het afgebakken zandigestuk uiterwaard teHeteren.
Agrogeologisch is een andere karteering gewenscht welke verband legt
tusschen bodemtypen en geologische factoren op den beschreven grondslag.Ook hetvervaardigen van een dergelijke kaart istijdroovend en duur,
landbouwkundigstelligverantwoord,dochvoor een enkelonderzoeker een
tegroot object
Samenvattend achten wij het niet noodig in dezeverhandelingeen kostbare geologische kaart op te nemen, aangezien de Rijkskaart toch gelijktijdig of eerder zalverschijnen envolstaan metde bovenstaande opmerkingen en enkele kaartjes die een grootere detailleering doen zien.
Wij zouden er nog aan toe kunnen voegen, dat de leemen op de geologische kaart zeerschematisch aangegeven zijn, evenalsdebeekbezinkingen*
Alzal dan de aanvoer van materiaal door het beekwater niet zoo groot geweest zijn als elders, de typische elementen, moeraskalk, ijzeroer, leem
ontbrekenniet*
Hetiseentaakvoordetoekomstindezerichtingde oppervlakte-geologie
verder uit tebouwen*
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Grondsoorten ten W. van Wageningen. Men lette op oude (droge) strootnloop in het Z., welke mede in kaart gebracht is, zie biz. 30.

HOOFDSTUK V

HYDROLOGIE
Een studie van honderden grondboringen op een kaartblad leidt tot
vele vermeldenswaardige gegevens, welke ook geologisch van belang zijn*
Helaas moeten wij ons beperken tot slechts enkeleopmerkingen*
In de eerste plaats deze, dat nog bij vele landbouwers drinkwater gebruikt wordt, dat van een slechten invloed is op den gezondheidstoestand
van den mensch (48). Wij kunnen deze uitspraak chemisch illustreeren,
door vermelding van twee anaiysen, welke wij danken aan de welwillendheid van Dr, MOIRBURG. De vergelijking van het water der bestaande put
met dat der door JAN DE NOOY gestagen pomp behoeft geen nadere toelichting:
PHYSISCH ONBERZOEK

ONDIEP

1. Kleur (platinaschaal;mgPlatina)
0m^bepaien
2* Reuk
geen
3* Helderheid
troebel
4* Geleidingsvermogen voor electr* bij 18° C
(x 106)
880
5* Waterstofexponent (pH) (berekend nit C0 2 en
HC0 3
8,05
CHEMISCH ONDERZOEK

6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Vastestoffen, gedroogdbij 180°v.(ongef*water)
Idem (gef*water)
••.
Zwevende stoffen
Gloeiverlies van no 7
• • • ••
VerbruikaanKaLperm*(KMn0 4 )(ongef•water)
VerbruikaanKaLperm*(KMn0 4 ) (gef*water)
Chloor-ion (CIO
Salpeterigzuur-ion (NO20
Salpeterzuur-ion (NO30

mgr/L*
774
774
spoor
151,6
190
176
71
spoor
120

DIEP

3
geen
troebel
95*

mgr/L,
75,6
75,6
spoor

3,6
1,0
0,7
8/8

0
spoor

CHEMISCHONDERZOEK

15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
31
32
33

35
36

mgr/L.

Zwavelzuur-ion (S0 4 , / )
80,3
Hydrocarbonaat-ion (HC0 3 ')
330
Vrij koolzuur (C0 2 )
7,0
Carbonaat-ion (C0 3 ")
0
Fosforzuur-ion (PCY")
spoor
Kiezelzuur (Si0 2 )
31,6
Zwavelwaterstof (H 2 S)
0
Ammonium-ion (NH 4 )
0,18
Organisch ammonium (NH 4 )
1,55
IJzer (Fe)
1,25
Mangaan (Mn)
0,08
Calcium-ion (Ca )
95,9
(Calcium, berekend als CaO)
134
Magnesium-ion (Mg )
11,5
(Magnesium, berekend alsMgO)
19,2
Alkali-ion, berekend alsNatrium (Na) • • • • 125
Alkali-bicarbonaten, berekend alsN a H C 0 3• •
0
Vrije zuurstof (0 2 )
Temperatuur ingraden Celsius bij de zuurstofbepaling
Agressiviteit t.o.v. Calciumcarbonaat • • • • negatief
Totale hardheid in D,gr ( C a Q +f*Mg°)
. . 16,r
TijdeHjke hardheid in D*gr (berekend) . • • 15,1'

mgr,L.
5,4
42,7
0
6
spoor
10,2
0
spoor
0,08
0,1
0
15,3
21,4
1,1
1,9
0

2,4'
2,4'

Te veel komt het nog voor, dat ook voor het vee ondeugdelijk water gebruikt wordt* Niettemin is overal in het onderzochte gebied de mogelijkheid aanwezig,om eengoedwater leverende bron teslaan. In het laagterras
tan het water onttrokken worden boven en onder den keileem,voorzoover
deze aanwezig is*Wij troffen keileem o.a*aan in de vierkanten (top* kaart
1 : 50.000) 68-52, 70-31, 70-32, 71-30, 71-31, 71-32, 72-30, 72-31,
72-32, 75-31, 76-30, meest een halve meter dik,op ongeveer 30 m -A.P.
^n overdekt door fluvioglaciaal slib, De Zuidelijkste keileem werd
^angetroffen onder het laboratorium van ProL QUANJER en onder de wasscherij van den heer VAN DRUTEN, in het laatste geval was het voorkomen
a
bnormaal, nl.van 17,2-22,6 m keileem,danvijf meterzand,daaronder den
gewonen halven meter keileem.
Blijft deterreinshoogte beneden 9 m - AJ?.,dan ishet onderden keileem
°&ttrokken water artesisch*
6
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Zeer vele landbouwbedrijven in dit gebied zijn door de Fa* DE NOOY
voorzien van water uit de diepe laag, waarbij dan en waterleiding in de
gebouwen en in de wei aanwezig is*
In den Sandr dergeologischekaart iseveneenseengoed water aanwezig,
nl.onder deondergrens der vermoedelijk fluvioglaciale afzettingen*
In het Gestuwd Praeglaciaal kan het water opverschillende diepten onttrokken worden*Een zeer goed water is aanwezig beneden de laag.die de
Mindel- en Riss-vormingen scheidt* Onder de Mindel-Riss interglaciale
leemlagen wordt hier b*v*door 0*N*0* en door de Wageningsche Drinkwaterleiding water onttrokken* In het ongestuwd Praeglaciaal is het water
dikwijlsreedsopgeringediepteaanwezig,afhankelijk vandeterreinshoogte*
In de Betuwe vindt men op geringe diepte een ijzerhoudend water*
Komt men beneden de leem- en kleilaag, welke op ongeveer 30 m-A.P*
aanwezig is en niet met den Riss-keileem, doch met de reeds genoemde
Mindel-Riss interglaciale afzettingen gerekend wordt, dan komt men weer
indegroverezanden,metgoeddrinkwater, dattot ± 9m + N.A*P*stijgen
kanendusartesischwaterkanzijn*
Velekleineboerderijen hebben nogwelputten. Tegenwoordig treft men
ook het graven van putten aan*waarbij een electrische pompinstallatie in
deputruimteopgesteldwordt enzoonoodigdoormiddelvanbuizen dieper
geboordis.
Veelvuldig worden boringen verricht zonder behulp van stalen voorboorbuizen, waarbij in vele gevallen de zuinigheid de wijsheid bedriegt*.
Ook bij putboringen geldt dikwijls, dat duurkoop: goedkoop is.
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HOOFDSTUK VI

MORFOLOGIE,
BEZIEN IN HAAR SAMENHANG MET GEOLOGIE,
BODEMKUNDE EN LANDSCHAPSKUNST
Bij de bestudeering der morfologie kon geen gebruik gemaakt worden
van de 2 | m hoogtelijnen van de topografische kaarten, daar deze destijds
niet ingeteekend waren* Een welkome vervanging was te vinden in de
welwillend ter beschikking gestelde hoogte-Iijnenkaart van Gem* Werken
Wageningen,welkevoordenWageningschenEng enBerg hoogtekrommen
met intervallen van 1m geeft en de hoogtemetingen der rioleeringswerken
van Ede en Bennekonu Een zeer bijzonder woord van dank aan de heeren
directeuren VAN BLITTERSWIJK en WEENER is hier op zijn plaats* Met behulpvaneerstgenoemdekaartmaakteikeengipsmaquettevanWageningen,
welkemethetoogopeeneventueeledetailleeringsterkverhoogduitgevoerd
werd, Deze maquette (ziefoto)isvoor de demonstratie van bepaalde verschijnselen zeer bruikbaar* Opvallend is hierbij het grooterelief,de RissBorfolofie.
Gemeentewerken Ede maakte ztli twee fraaie kartonmaquettes, welke
ten doel hadden aan de Gemeenteraadsleden de moeilijkheden der rioleering te demonstreeren.Juist het gestelde doel: rioleering, wasoorzaakvan
eenegedetailleerde visie, Zoodoende is dit materiaal geologisch belangrijk,
ookvoor de studie van detailverschijnselen*
Indien wij in de eerste plaats de groote lijnen uit het Edesche materiaal
afleiden,valtonsop,dat deloopderhoogtelijnen van25-20meendoorgelijkmatigheid afwijkend beeldvertoonen.Zijbenadereneenstelselongeveer
N*Z. gerichte evenwijdige lijnen* Hooger treedt een ander, heuvelachtig
beeld op, lager eveneens. Zeer duidelijk zijn m Bennekom de geulen en
rttggentotuitinggebracht,Het hoogstedeelvertegenwoordigthet Gestuwd
iJBttlariaalt het middelste deel den_Sand&JietJaagste deel het bewogen.
£ggldvanhetLaagterras*Dttidelijkis zichtbaar,dat deruggen en dalenvan
het Laagterras samenhangen met die van den fluvioglacialen manteL
Reeds op andere gronden was ik tot de overtuiging gekomen, dat de
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grens van het Laagterras Oostelijker getrokken zou kunnen worden dan
volgens de methode van opnemen door den Geologischen Dienst gevolgd,
zougeschieden*HetwarendeEdeschegegevens,diemijnopvattingdermate
steunden, dat ikbesloot dekartografievan delaagtefr^grensop-grond van
het optreden van ondiep veen als juist te beschouwen en den samenhang
dermorfologischevormenvan Sandr en Laagterras door een gedetailleerde
opname nader te onderzoeken* Hierbij stond mij slechts een hulpmiddel
ten dienste, nl* het praktisch geschoolde oog* In de jaren 1923 tot 1926
werden met den heer P*J. KRAAL,eenbekend landbouwer te Papendrecht,
verschillenderuggetjesindenAlblasserwaard inkaartgebracht. In verband
met de studievan VINK (49) werden deze onderzoekingen nietvoortgezet,
De daarbij opgedane ervaring was mij van grootnutbijdeonderzoekingen
inhetGelderscheLaagterras en geheelop dezelfde wijze werd dan ook het
hoogere deel van blad Wageningen gekarteerd,
Een dergelijke kartografie op grond van hoogtemetingen is praktisch
onuitvoerbaar,Immerszijvereischt nietalleeneentegedetailleerdemeting,
maar ook baakhouders, die zelve een kijk op het terrein hebben, die niet
van een ter zake ongeschoolde verwacht kan worden,
Eenzeergewaardeerde hulphad ikbij dit werkindenoud-opzichter der
Heidemaatschappij SIIEENK, zonder wiens medewerking de opname ook
op mijn eenvoudige wijze te tijdroovend zou zijn geworden*
De techniek was deze: het terrein injyeischillende-rkhting€nnafkx>pen>
kernenvanheuvels,ruggenendalen,alsmedehunne begrenzingen inmeten
met behulp van het wegennet en de kadastrale of andere pereeelsgrenzen*
Hiertoewarendevooraf gemaaktebosch-enveldkaarten (schaal 1: 1250 1 : 5000) van groot nut, ja zelfs onontbeerlijk Hoogteverschillen werden
dus zuiver op het oog vastgesteld, zonder rekening te houden met hunne
grootte* Ook werd, zooals vanzelf spreekt, geen rekening gehouden met
hunneverhouding ten aanzienvanN*A*P.
Men bedenke, dat het eigenlijk te doen was om een relief, dat zeer gedetailleerd is, een microrelief, hetgeen gesuperponeerd, opgelegd en ingebracht is,in een krachtiger relief, welksdimensies dikwijls zeervelemalen
grooterzijn, Zooalslaterzalblijken, heeft mentedoen met een microrelief,
ontstaan na uitwerkingdergrooteglacialeenfluvioglacialekrachtenvanden
Riss-IJstijd engestempeld openin'het reliefvandieperiode*
Wij komen nu terug op de hoogtelijnenkaart van Genu Werken Wageningen, Duidelijk isook hier deafscheiding van het Laagterras naar boven
waartenemen,HetGestuwdPraeglaciaalverheft zich ingrilligevormen, de
Sandr is kalm van uiterlijL Doordat de Eng een groote inbochting heeft
Noordelijk om den Wageningschen berg naar den „tweeden Berg**, den
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heuvelrug Wageningen-Lunteren, is de lijn N*-Z* in het Zuidelijk deel
vervangendooreenminofmeer(X-W*gerichtelijn*Hetheefteralien schijn
van, dat de inbochting in de hoogtelijnen van den Eng, die hier het groote
dal Dorschkamp-Wageningsche buurt aanduiden, in eerste instantie het
negatief aangeven van een mogelijk uit de Geldersche VaUei ingedrongen
ijslob, welke zijn stuwende werking op het Praeglaciaal uitoefende* Dat
deze negatiefvonn een dal is, sluit in, dat dit dal en door smeltwater
fluvioglaciaal) en door later zich bewegend water gebruikt en vervormd
kan zijn.
Ook de groote Noordelijke gesteenten, aangetroffen aan den voet van
den Wageningschen berg bij Hotel de Wereld, moeten naar mijn meening
tot verplaatste bestanddeelen van het Fluvioglaciaal gerekend worden.
In het Oosten, nabij het beekdal, gelijkt het relief niet in alleopzichten
op dat aan de Westzijde van den heuvelrug*
Het terrein daalt naar de vlakte van het Renkumsche heidegebied, dikwijls over betrekkelijk korten afstand, met inschakeling van het dal der
Renkumsche beek, hetwelk niet door deze beek uitgeslepen gedacht moet
worden, doch beschouwd wordt als een smeltwatergeul, met resten van
een natuurlijk beekje en met resten van oude kunstmatige beken en nog
bestaande kunstmatige beken (50)*In het Z*(Xdeelvanhet kaartblad komt
het soortgelijke dal der Heelsumsche beek voor,
Het gebiedder Renkumsche hei-enbouwlanden, alsvlakte daartusschen
gelegen, is doorsneden door zeer diepe smeltwatergeulen, zooals het dal
van den Fluitersmaat endoor minder diepegeulen*Zij dragenhet karakter
van een niet gestuwde afgetting# waarop een fluvioglaciaal of jonger dek is
afgezet* De geringe diktevan dit dek iseen der oorzaken van het optreden
van deoerbank.
De hoogtelijnen der Wageningsche kaart zijn m-hoogtelijnen, Indien
echter een vergelijking gemaakt wordt tusschen een meer gedetailleerde
hoogtemeting endezelijcen,blijkt alspoedig,daterteweinigovereenstemming is, om de lijnen te kunnen benutten tot het uitzoeken der ruggetjes
en dalen, Ook meer gedetailleerde hoogtemetingen hebben echter bezwaren,omdatmengewoonlijk slagenmaaktvaneenvoorafvastgesteldelengte,
enzichnietricht naar defeitelijke hoogteverschillen.
Inhet Laagterras der Geldersche VaUei had ik de beschikking over de
waterpassingen der Geldersche VaUei-Cbmmissie en die van het Ruilverkavelingsplan*Vooral bij het laatste plan zijn vele metingen verricht,
met het oog op afwijkende terreinshoogten. Inteekenen van hoogtelijnen
met klein interval in een dergelijk gebied is ondoenlijk, tenzij men over
Zeerveel punten zou beschikken en zulks mede op het terrein ten uitvoer
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zou brengen*Geen der beide kaarten bevat dan ook hoogtelijnen*
OokinhetLaagterraszijn deruggen en dalen opde door mij beschreven
wijze ingeteekend*De hoogtecijfers zijn een welkome aanvulling, waarvan
echter bij het veldwerk geen gebruik gemaakt werd*Wei bewezen zij b.v.
goededienstenbijhetverwerkendercijfers vanputboringen*
Een zeer belangrijk punt in de morfologische studie van het terrein is
dit: HangendeLorie'sche ruggen in het Laagterras samen met het hooger
gelegen landschap? De morfologische kaart geeft hiervan duidelijk blijL
Hieruitvolgtdus,datderuggen nietzijnoeverwallenv^jgenRinargudoch
dat m het gevolgzijn van werkingen, welke zoomLh§Lh^Etmm^MhJM
hoogerjiggende^j^sgkdd
Sommige ruggetjes in Laagterras en Alluvium kunnen ook verband houden met_pude
bgeWwpen*.
Deze werkingen kunnen slechts zijn jong-diluviaal of oud-alluviaaL
Slechts een duidelijke uitspraak der onderzoekers over den ouderdom van
het onder deruggenvoorkomendeveensalhierzekerheid kunnen brengem
Indien men de grootere verplaatsingen van materiaal als voor-alluviaal
beschouwt, sal men dus het besproken kleinere relief, in het bijzonder de
ruggen in het Laagterras, moeten beschouwen als diluviaal en welWilrmglaciaaL derhalve als periglaciale verschijnselen. Volkomen hiermede in
overeenstemming is het optreden van hoogteverschillen in het Laagterras,
welkeonmogelijk teverklaren zijn alssedimentatieverschijnselen van diluvialerivierloopen*ReedsLORIEweesop hoogteverschillen in hetLaagterras
der Geldersche ValleLIndien men het Laagterras —ookoud-alluviaalkan
nog periglaciaal zijn —• op de moderne Geologische Kaart des Rijks in het
veld naar hoogteligging bekijkt, vallen de hoogteverschillen welop,
Welke zijn nu de geologische werkingen in een periglaciaal landschap?
Zij zijn te wijten aan de volgende oorzaken: bevriezing en opdooL drogen
en smelten. In droge perioden is een stuiving mogelijk, in natte perioden
een verspoeling* Verspoelde zanden zijn wederom zeer vatbaar voor verstuiving*Deverstuivingen behoeven in een bevroren bodemnietdiepin te
grijpen* Vooral sneeuw, die in dunne laag versmolten en opnieuw bevrorenis,levert eenbeschuttend dek,waarover zanden indunnelagenseer
beweeghjk zijn,
Uit den aard der zaak zijn fluvioglaciale zanden zeer vatbaar voor stuiving,,Hun aanwezigheidisechternietbeperkttothetgebiedvandenfluvioglacialen mantel* Immers ook in het praeglaciale gebied hebben de smeltwateren ingewerk*, en als zij dan al geen duidelijke asruggen nagelaten
hebben, hebben ze toch in kleinere depressies, in de „inwendige holten"
vanhetPraeglaciaal,fluviogladalezanden afgezeLwelkein karakterweinig
°
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of niet verschillen van de zanden van den fluvioglacialen mantel. Voorts
bevat het praeglaciale zand naast een overmaat van scherp materiaal nog
steeds een merkbaar gehalte aan fijne korrels,van de afmetingen, die men
in het Fluvioglaciaal en lager aantreft.
Het zou te ver voeren in het als Praeglaciaal aangeduide gebied al de
fluvioglaciale vormingen te gaan karteeren. Onmogelijk iszulksechter niet
en de morfologische kaart biedt den sleutel daartoe.Het moetwelverwondering wekken, dat in kaartblad Wageningen geen „stuifzanden" I 13in
den fluvioglacialen mantel aangetroffen worden.Verklaarbaar isdit slechts
door aan tenemen,dat destuivineen 113elderseigenlijk meestvan recenten datum zijn, een veronderstelling, die geen tegenstand zal ontmoeten.
Dat in het bestudeerde stuifzand geen stuiving optrad is dan te wijtenaan
een doorloopend begroeid zijn der akkers, heide en boschgronden. Dat
het zand der engen vatbaar is voor stuiving blijkt wel tijdens de wervelstormen in voorjaarsvorstperioden en uit wat men waarneemt aan zanden,
dieietsdieperuitgegravenzijndande„zwarte"grondreikt.Bijeenmatigen
wind stuiven zij reeds. In Februari 1930 was hetvergraven terrein hoek
Geertjesweg-Diedenweg tin rimpeligestuifvlakte enookelderswasstuiving
in de engen waar te nemen. De daarop volgende regenbuien en groei der
gewassen zette de stuiving stop. Merkwaardig isin dit yerbandbezkniigt
sterke stuiven der akkersin Amerika,nudeggdmLtmlMmtkm^Mkt meer.
bebouwdworden eninwijdeomgevingopakkers.steden enwegenwaaien.
De mogelijkheid eener meerrecentestuiving mogeapriori niet geheel uitgesloten worden.
Dat echter de groote stuiving in het lagere deel ver van recent isblijkt
materiaal.Datgrinteveneensstuivenkaniszeker,nLindienzulksgeschiedt
over de gladde vlakte van een ijsdek, ontstaan door herbevriezen van gesmolten sneeuw. Zoo zijn dan ook de grintlaagjes verklaarbaar, welke in
een stuifzanden-paket voor kunnen komen. Het profiel aan den Harnjesweg, zooals dat in het Hoofdstuk Geologie van den Wageningschen Eng
isbeschreven, isin dit verband zeer karakteristiek en bewijskrachtig.
InhetLaagterras bewesten de lijn Wageningen-Ede zijn diepe ontsluitingen zeldzaam. Het gat Achterstraat aan den Veenderweg, dat wit voegzand levert, is eigenlijk het eenige en wel door de hooge ligging van het
terrein (in 1856 bleef dit punt boven water). Beoosten deze lijn zijn de
ontsluitingen bij keldergraven en rioleeren veelvuldiger geweest en daarbij
isherhaaldelijk eengelaagdheid tevoorschijn gekomen,welkeovereenkomt
met die der dekzandenfhetgeen weer klopt met onze eerder uitgesproken
veronderstelling.
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Indien men nagaat waar fijne zanden tevinden zijn op kaartblad Wageningen bewesten de Beek, blijkt, dat alsregelde geulen opgevuld zijnmet
fijne zanden, dat CK>k tegen de heUingen der ruggen fijne zanden aanwezig
zijn ehtenslottesommigeruggen eendergelijk dek dragen en dusalszandvanger gefungeerd hebben. Enkele ruggen bestaan geheel uit fijn zand,
zooalsde„Melm"indeWageningsche Eng. Over het algemeenechter zijn
de ruggen teTBeschouwen als uitragendej)ude resten vandikwijlsGestuwd
Braeglaciaal, erosieresten, welkedoor hetsmeltwater uitgeprepareerd zijn,
of later blootgespoeld.
Het groote ruggen-dalen systeem van het Rissglaciaal is gereduceerd
tot een stelselvan kleiner formaat. Dalen zijn opgevuld tot ondiepe dalen,
nieuwe dalletjes en ookruggen hebben zich gevormd. Zijn de ruggen fijnzandig, dan behooren zij tot deze categorie.
Hetisduidelijk datineendergeUjkeperiodedeoorspronkelijke morainedekken,z<x)zijnietreedsbijhetafsmeltenvanhetLandijsverplaatstwerden,
onderhevig kunnen zijn geweest aande klimaatsinvloeden tijidens.het post
glacialeDiluvium, zoodat zij heel sterk gereduceerd kunnen zijn en vooral
langsde hellingen, derhalve vooral Westwaarts verplaatst,vergleden. Hetzelfde geldt voor onder het oppervlak aanwezige leemlagen, welke van
boven naar onder verplaatst gedacht kunnen worden.
Er is, oppervlakkig bezien, geen reden om een scheiding te maken tusschen deleemuit de moraine,die uithetFluvioglaciaalendieuithetLaagterras^Zij hebben denzelfden habitus. Men kan bij het zoeken naar leem
demorfologische kaart alsleiddraad gebruiken. De leem zalmen praktisch
altijd vinden in de aangegeven dalen en kommen en tegen de hellingen,
tenminste in het gebied beoosten de lijn Wageningen-Bennekom-Ede.
Eveneens kan men het voorkomen van grint aangegeven vinden op de
geomorfologische kaart• Met uitzondering van de weinige fijnzandige
ruggen, welke men beoosten den Grintweg nog aantreft, geven de ruggen
deplekkenaan,waarhetvoorkomenvangrintverwacht magworden. Zelfs
in het zoolaaggelegenlandschapvan dePootakkerszijn deruggen rijk aan
soms zeer grof grint.
Dat de ruggen niet N.N.W.-Z.Z.O. loopen, volgens de grintgraversde
richting der grintaren, is duidelijk. Het veelvuldig optreden van deze
richting isverklaarbaar, doordat de grintlagen gestuwd kunnen zijn uit het
Westenen de gestuwde lagen derhalve in hun „lengterichting" ± N.Z.
loopen. Dit is derhalve juist binnen de kleine begrenzing van een
grintgat. In grooter verband bevindt het grint zich in de aangegeven
ruggen.
fenruggen en dalen ontspringen op de hoogste punten in het landschap
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en daar, waar ,,een duidelijke gereduceerde moraine" is waar te nemen.
De ruggen worden veelvuldig door dalen doorsneden en daardoor tot min
of meer vlakke „koppen", soms met meerdere neuzen en vele kammen.
Er zijn gedeelten in het terrein, zooals b.v. het hooge oorsprongpunt
Fransche Kamp, vanwaar de dalen en ruggen radiair uitstralen, er zijn
plaatsen,waardedalen langgerekt, N.-Z.zijn. Verderzijnerplaatsen,waar
het relief korter van vormis*
InheteigenlijkeLaagterraszijn de dalen slechts markant langsde groote
ruggen.Eldersishetlandschapaldaarvooralgekenmerktdoorkommenmet
minof meer rugvormige wallen eromheen,welkedoen denken aan zuiverder vormen in de Drentsche vlakke heidezanden. InhetLaagterraszijnhet
de ruggen, die het bouwland en de bewoning dragen, terwijl de dalen het
grasland vormen*Hier hebben de ruggen de beteekenis, diezij ook elders,
b.v*in het Rijnland, vertoonen ten aanzien der nederzettingen (51). Maar
het zijn ook de ruggen, die in hun lage kanten en voor zoover zij overhet
geheelniettehoogbovenhetgrondwater oprijzen, deplaatsenvormenwaar
humusoer optreedt. Deze kwestie wordt echter uitvoerig besproken in de
bodemkundige beschouwingen, zoodat we hier er niet verder op in behoeven te gaan. De ruggen in het bouwland van het Laagterrasdragenvooral
in het midden en langsdekanten onvruchtbareplekken,waarvoooral'szomers uitdroging en 's winters bevriezing (= uitdroging) optreedt* Hier is
echter het bodemprofiel door afgraving verstoord en meestal is een oude
schaapskooi aanwezigof de resten daarvan.Uitdrogen en bevriezen vinden
hun oorzaak dus in later geschapen omstandigheden, welkeslechts indirect
op het wezen der ruggen zijn terug tevoeren.De dalen echter zijn belang^,
rijk als de lagere plekken, waardoor de koudere lu^ht gi^hJ)fweest, a^ls,de
voerbanen van nevels. Des avonds zal men, vooral in het lage landschap,
de dalen zichzien afteekenen door dewitte nevels,die zichverheffen langs
de ruggen. Maar ook in de hoogere deelen volgen de nevels de aangegeven
dalenenmenzalb.v.inhethakhoutvandenDorschkampde morfologische
kaart kunnen ijken op de v^st^hid^JklLeikeii, in een voorjaarsperiode
van nachtvorsten.
Tenslotte „weet niemand, waar een nevel zal vallen", d.w.z. een windvlaag kan een koude nevel verplaatsen, doch in het algemeen volgen de
nevels de door de dalen aangegeven banen.Vooral in verband met boschen tuinaanleg en met het aanleggen van boomgaarden is het van belang,
met deze kennis rekening te houden. Wie des Zomers, in voor- of najaar
's avonds laat een wandeling maakt vanaf Hollandscheweg, over Grint(asfalt)weg langs Tol naar Neder-Veluwe, vandaar naar Groenewoud en
dan langs den Bennekomschen Boschweg terugwandelt, leert deze nevels
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kennen*Beruchtzijn denevels,welke„yande Schietbaanvallenenop den
Tol aanzakken"* Welke verwoestingen ^en vorstnevel in een boomgaard
teweeg kan Erengen, bleek in 1929 bij den landbouwer VAN BRAKEL aan
denTol*Wemoetenhierbij echtervermelden,datdebodemtoestand aldaar
niet de geschiktste isvoor een boomgaard.
Dat de boomen van het bosch, evenals de akkergewassen seer weinig
dankbaar zijn voor grintlagen in den grond, is duidelijk* Het fraaist kan
men zulks waarnemen, indien men de dennen op Wageningen-Hoog langs
den Hartenschen weg bekijkt* Hetzgn*„pratterige"of,,stroeberige"uiterlijk der toppen wijst op grintbanken*
OokkanmenindebeukenlangsdenDorschkamp,nabijvanOmmerenskamp, ten Z. van het Papenpad, duidelijk verschillen waarnemen* In het
algemeen reageeren de boomen op grintbanken door een niet rechten stam
te vertoonen, dus een zijdelingsche afwijking van de verticale as van den
groeispiraal des stams*
Waar de mensch door riolen of horren de bank verbroken heeft, is een
grintgehalte van den grond vooral uit fysisch oogpunt zeer gunstig; en
hetzelfde vak,dateertijdsslechtwasdooreengrintbank, kanzeergoed zijn
na het verbreken derbank*
Zooalsreedsvermeld treft men in dalen enkommen,in het bijzonder in
het hoogere deel van het gebied leem aan*Het zijn deze leembanken, die
oorzaak zijn van een groote vruchtbaarheid van den grond en een betere
waterhuishouding,danmenoppervlakkigzoumeenentemogenverwachten*
In het algemeenisdelaagsgewijze opbpuwvanhetbovenstedeelvanhet
Diliviuminverband met dewaterhuishoudingzeer belangrijL
Vroeger heeft men op de leemplekken, dus indedalen, vooral beuken
aangeplant*
De oude indeeling in boschvakken van 40 en 60 m maakte differentiate
in dezen gemakkelijk, aangezien bij het opmeten der morfologische verschijnselen deze getaUenook veelvuldig voorkomen*Aandacht verdient de
invloed der leemlagen op de vochtigheid van den grond,in verband met
woningbouw* Op de leemlagen kan zich zeer veel water verzamelen. Zoo
kunnen op den HuUenbergdekeldersvolloopen en de huizen zeer vochtig
zijn* Merkwaardig is, dat een verlaging der duikers in den polder droogte
en schade aan de boomen van den HuUenbergteweegbracht, welke schade
door verhooging der duikers weer ophield (52)* In Wageningen werd in
een bijzonder geval voorgeschreven een mede tegen druk van het grondwater beveiligde waterdichtevloer*
Merkwaardig is de aanpassing van de oude wegen aan de besproken
morfologische verschijnselen* De bochten naar binnen en naar buiten
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volgen nauwkeurig devermelde ruggetjes en dalen*Op de kadastrale kaarten zijn de wegen als regel nog schematisch aangegeven en op de topografische kaarten vanzelfsprekend nog schematischer* Bij het teekenen van de
kaarten is door mij, met het oog op het vele werk en op de uiteindelijke
schaal, het slingeren der wegen niet opzetteUjk aangegeven* Iederkanzich
echter in het terrein van dit verschijnsel overtuigen* De vroegere vakman
hadookinditopzichteenzuivergevoeLMaarookpraktischwashetnoodig
en nuttig de wegen aldus te leggen, aangezien men zoodoende het voorkomenvan „knippen" ( = h»lten) enkoppen in de wegenjgooyed.niQgdiik
vermeed. Overigens geeft de stedebouwkundige literatuur daarvoor als
redenen op, het meest regelmatige lengteprofieL
In grooter verband beschouwd werden vroeger de wegen in het gebied
met ondiep gelegen grondwaterspiegel geleid over de ruggen en in het
hoogere landschap door de dalen, vaak langs de ruggen, dus niet in de
diepste deelen*Moestenruggengekruistworden,dangeschieddeditdoorde
dalen in die ruggen*FraaikanmenzulkszienopdekaartvanGEELKERCKEN*
Tegenwoordig construeert men eerst een Rijkswegenplan, daarna een
provinciaalplan,vervolgenseenstreekplan,tenslotteeengemeentelijk plan*
De wegen worden derhalve in het algemeen niet aangepast aan het landschap*Vooropstaat derechtelijn,alszijnde dekortsteverbinding tusschen
twee punten*Op destreekplannen isdeschaal der kaarten nog 1: 50*000,
in de gemeentelijke plannen wordt zij aanvankelijk kadastraal* Maar^d,
liniaal bliift wel...erg,iggggfeg*Welkegroote nadeelen tengevolge van egalisatiekosten en optredende wegerosie dit met zich medebrengt, wordt nog
te weinig beseft*
Maar niet alleen kosten van aanleg en onderhoud zijn van belang* Ook
het aesthetisch element wordt geschaad* Men stelle naast elkaar de oude
weg, in volkomen harmoniemet het landschap en de nieuwe,smakelooze,
aan motorsnelverkeer aangepaste lijnen* Gaarne zij toegegeven, dat de moderne tijd moderne wegen eischt, doch de vraag is of men het goede van
oude methoden niet te gering geschat heeft of zelfs geheel vergeten, ofook
hier het werktuigelijke en „economische"den Menschniettezeerverdrongen heeft* In ons gebied wordt gewerkt in overeenstemming met deze
beschouwingen en met waardeering mag b*v*gewag gemaakt worden van
de wijze waarop te Wageningen den Ginkelschen weg verhard werd, hetgeeninditgeval,waarheteenlandeHjkewegbetrof, mogelijkwas*Overigens
ishet zeer te betreuren, dat in het algemeen de schoonheidsbemoeiing der
overheid zich beperkenmoettothetontzaglijkewerk omuitdeiuhoudlooze
bouwplannen van beunhazen de grofste fouten weg te werken en ze tot
drageHjke uitingen op te werken* De schoonheid in eigen scheppingen
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kan dan door overheersching der techniek te gemakkelijk teruggedrongen
worden (53),
Vooral in zeer kleine gemeenten, waar geenwerkelijkdeskundigeleiding
is, wordt veel bedorven. Ten aanzien der in het bestudeerde gebied voorkomende gemeenten kan gelukkig opgemerkt worden, dat aldaar een zeer
deskundige technischeleidingaanwezigis*
Eenzelfde verschijnsel trekt onzeaandacht bij deindeelingvanhet landschap en bij de agronomischeverkaveling*
Laat ons beginnen bij het lageland*Hier vindt men bij de jongere perceleeringen een overheersching van de rechte Hjn* HARTOGH HEYS laat
zulks beginnen in den tijd der veenontginning door de Bennekomsche
monniken (54)* Dat in Bennekom
Mm^jyAmMm^^^mxdmSS^
voorkomen, zij het in klein verband, is zeker*Het fraaist en meest overtuigend is zij te vinden in het NoordwesteUjk deel dezer gemeente, daar
waar het aan Giethoorn herinnerende bruggetjes-landschap denweg wijst
naarVeenendaaL
De fraaie kaart uit de zestiende eeuw (Archief Rekenkamer K 242) demonstreert het wezen als Veenkolonie treffend* De zich tusschen Bennekom en Wageningen bevindende stegen loopen over ruggetjes, hetgeen in
een betrekkelijk dras gebied wel noodig is*
Dit kan toeval zijn* De afstanden tusschen de verschilleride stegen zijn
merkwaardig gelijk en komen overeen met die der stegen ten W* der
Edesche Benedenbuurt*
De perceelsgrenzen tusschen de Slagsteegende Grift, hetveenland, _ ^
rechtHjnig* Vroeger waren er minder (zie Perceelsindeelingen)* Tusschen
Rijnsteeg en Grintweg zijn de perceelsgrenzen anders* HARTOGH HEYS
VAN ZOUTEVEENvat dit laatste op als een oude, Germaansche verkaveling*
Hier zijn de perceelen dusdanig aangebracht, dat zij in harmonie zijnmet
de morfologie van het landschap, waarbij dan vooral rug als bouwland of
bosch en dal als grasland in gebruik is*De als tuinaanleg (landgoedarchitectuur) bedoelde achttiende eeuwsche verkavelingen vallen hier buiten*
In het hoogere gebied vinden we in oude indeelingen een aanpassing
aan het landschap ook in begroeiing*
De tegen de helUngenvan het heuvelland gelegen akkersvertoonen eene
groepeering.dieduidelijkaangepast isaanhetmicrorelief (zie morfologische
'*
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Indebosscheniseenpogingtoteendergelijke aanpassing waarneembaar*
DekaartvanWITTEROOSgeeft eenzeerlandschappelijke boschvakindeeling,
waarbij de boschvakken door wegen omzoomd zijn*
Bij deverkaveling der domeinbosschen indenegentiende eeuwzijn deze
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verdeeld in rechtlijnig begrensde stukken en het is de praktische boscheigenaar en boschbaas geweest, die, temidden der mijnhoutplantages en
hakhoutheggen,vooralmethetoogopdeklimatologischeenbodemkundige
correlaties,welkemet demorfologie samenhangen, hier endaar natuurlijke
aanpassing, derhalve kunst gebracht heeft* Latere boscheigenaars hebben
in hun zucht naar verfraaiing het landschap meer en meer aangepast*Zeer
fraai zijn de scheppingen van Mr A*C.VAN DAALEN en de omvorming
van Oostereng door den bekenden tuinarchitect LEONARD SPRINGER (deze
projecteert in hetterrein,vandaardat deafmetingen vanzijn perceelenniet
door meters, maar door passen bepaald zijn), terwijl in de toekomst het
werkvanDr WOUTERS (deDriest, metdefraaie uitzichten)en KNOTTNERUS
(Oranje Nassau's Oord), stellig de aandacht zullen vragen en het bewijs
zullen leveren, dat in de technisch georienteerde periode van geestelijk
verval ook in de landschapskunst, evenals in de bouwkunst de nieuwe tijd
reeds het hoofd omhoogstak (54a)•
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HOOFDSTUK VII

DE PERCEELSINDEELINGEN
Indien wij blad Wageningen overzien, dan blijkt het W*stuk buiten de
Slagsteeg en benoorden den Haarweg dermate verdeeld te zijn in kleine
perceelen,dat degedachteaanruilverkaveling voor dehand ligt, Overigens
zijn wij het indit gevaleensmet deboeren, die ernogniet aanwillen*
Vergelijken wij de perceelsindeeling met die van een kaart van tweehonderd jaar geleden, dan blijkt er betrekkelijk weinig veranderd te zijn.
Het aantal perceelen is iets toegenomen.
Volkomen hetzelfde geldt voor den Wageningschen Eng* Ook hier is
slechts weinig veranderd. Een aantal perceelen moge gesplitst zijn, het
algemeene beeld blijft gelijk (55)*
Het bosch isvergeleken bij vroeger over het geheel genomen in kleinere
perceelen verdeeld, waarbij de oude landschappelijke verdeeling plaats
heeft gemaakt voor een min of meer rechtUjnige kadastrale en in detail
voor de 40 h 60 m rechthoeken der boschwachters (voor oude indeeling
ziekaarten der Moft),
Delandhuizenbouw doethieraan geengoedenmetbelangstelHngziende
makelaars den tijd tegemoet dat zij de nog resteerende landgoederen kunnen versnipperen, met of zonder officieele hulp* Ook de bouwlanden zijn
niet veilig meer, omdat de stedebouwkunde de concentrische uitbreiding
leeraart* Hoewel er andere oplossingen zijn, worden die niet gezocht of
aanvaard, en de eeuwenoude bouwlanden met hun voorraad aan humus en
voedsel, hun dikwijls prima structuur worden vernield, in hetzelfde land
dat zooveel moeite besteedt aan landaanwinning* Men kan het den landbouwer nietkwalijknemen,dathijzijnlandtegeneengoedenprijsverkoopt,
maar hij werkt eraanmedehetbestaanvanzijnstandterplaatsetevernietigen.
Ten aanzien der akkerligging in den Wag*Eng willen wij er op wijzen,
dat deze voor een groot deel verband houdt met de morfologie van het
terrein, met de ligging dus van ruggen en dalen*Of er groepen zijn in den
zin van MEITON (56) (zie ook H* H*v* ZOUTEVEEN) (54), zullen wij niet
nader onderzoeken* Naar het Oosten weerspiegelt hetakkerbeeld duidelijk
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den geringeren ouderdom der bebouwing* Bewesten den Grintweg vindt
mennogrestenvaneenaanleg,aangepastaanhetterrein,nl/hoogestukken:
bosch en bouwland, lage stukken: grasland, begrenzing dikwijls volgens
hoogteliggingen van den grond*
Bewesten den Dijkgraaf is de meesteverkaveling recht, hetgeen volgens
H*H* v* Z*aan de monniken is toe te schrijven* Het voormalige landgoed
Nergena vertoont een jong bosch, geplant op een voormalig Sterrebosch*
Voor de typische architectuur van Nergena en omgeving in de achttiende
eeuwziedeoude polderkaart.
1
De engen evenwijdig aan den Veenderweg geven weer een aanpassing
aan het landschapskarakter te zien, die noodzakelijk was en zelfs door
monniken met Romeinsche opvattingen niet veronachtzaamd konworden*
Het dorp Bennekom met zijn landbouwgronden er om heen geeft een
typisch „Frankisch" beeld, dat oudere vormen overdekt* Hetzelfde geldt
voor Renkum*Het bosch bewesten debeek behoort meer bij Wageningen,
iseendeelvan hetMoftbosch;het gebied beoosten debeek,voortgekomen
uit de voormalige heide, heeft een vrijwel geheel jonge verkaveling^ Het
aantal boeren te Renkum is zoo onbeteekenend, dat van een duidelijke
indeeling van een engenlandschap niet meer gesproken kan worden* Hier
heeft debebouwingookalveelveranderd engrooteboeren teltmenerniet*
InBennekomgaathetnietbeter*
Dekleigronden lateninhun perceelsindeeling nogietszienvan hun ontstaansgeschiedenis, Soms,zooalsin de Betuwe, herinneren veel perceelen
enindeelingen aan dieder oudeBatavieren enRomeinen*
Namen geven dikwijls inzicht in het wezen der perceleering*Bij gebrek
aan ruimte zullen wij niet bij de namen de plaats-aanduiding en afleiding
geven, wel echter een aantal in alfabetische volgorde opsommen, meest
Wageningen betreffende:
Aaljes akker, Achtakkers, Alderkampen, Balyekamp, Beken, Benedenbuurt, Benedenste bosch, Bergenck, Berghlanden, Bierboom, Binnenveld,
Blauwe Kamer, Bongerd (oude), Bongertjeskamp, Boschje, Bovenbuurt,
Braakakkers, Brakel, Breyen, Brienenskamp, Broek, Born, Brummelstukken,Bultebeken,Buysse,Byltje, Capoenekamp,CleffofClyfft, Clevereng, Clingenberg, Cloot, Coerberg, Cronenburger Slag, Dammetje, Dassenbosch, Dellen, Diepenoort, Dolder of Dolre,Donkere laan,Doodekoe,
Doode Steeg, Doorneboom, Doorneheg, Dooven, Dorschkamp, Dreyen
Dreyers akkers, Driehoorn, Driest, Drouw, Drown, Droevendaal,Duiveakker, Dwarsakkers, Eem, Eemwal, Egelkampen, Eikeleberg, Eikelen hof,
Elzenpas, Elzeheggen, Eng, Felgertpad, Fierkenswei, Franschekamp,
Frankenhof, Gagelkamp, Ganzeakkers, Geboomt (Lang), Geer, Gemeent,
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Goor, Goudsberg, Gravinnekamp, 's Grevenhoeve, Groeneweg, Groote
weg, Haaff, Haarwal, Haasekamp, Haaversteeg, Halve kampen, Ham,
Hamelakkers, Harten, Haverlandeh, Hazeakkers, Hekerenskamp, Hessenberg, Heuvel, Heymaten, Hinkeloord, Hoef, Hoeveslagen, Hoevestein,
Hoff van Nijmegen, Hondepad, Hongerkamp, Honigblok, Hoofd van den
ouden dam, Horsjeskamp, Jagerskamp, Jagertje, Jerrevesche Gat, Kalverkampje, Kempke, Kerkendel, Kerstkamp, Kerverswei, Keyenberg, Kiephaan, Kierkkamp, Kiezelberg, Kleikamp, Klinkenberg, Kloot, Koebongerd, verbrande Koepel, Kolkakkers, Kortenburg (bergh), Kraaienakkers,
Krollekampje,Kronenburger Slag,Kroppen,Laeckweg,Lakeveldscheweg,
Lauwik, Leemkuil, Leeuwen, Leeuwer Brink, Legt, Leve-Enk (Leeuwer
Enk),LeverWiltgraaf,Lieskampen, Livonia,Loesemer, Looyen, Looyensteeg, Maassenkampje, Maneswaard, Maten, Melkweg, Melm, Mennonietenbuurt, Meyberg, Mofheg, Molenblok, Mompelierskamp, Mortheg,
Moutweg, Muggenberg, Mulderswei, Naald, Nes, Nol in ft Bosch, Noteboom, Nude (Nooy- of Neuylanden), Nyland, Oorden, Oostereng, Ossenkampen, Oud-Wageningen, Paardekamp, Paardewei, Paaschwei, Papegat,
Papekamp,Papepad,Peppel,Peterskamp,Pik'sGat,Plaggenwegh,Plasserij,
Polsslag, Postje, Pootakkers, Pruimebongerd, Reinderveen, Rietkampen,
Ritshoek, Rot, Rouwenhof, Rustenburg, Rutgershul, Ruwenoort, Saris
Boomgaard, Schaatsebosch, Schaatseplaats, Schapendriest, Schens Goor,
Schonkelkamp,Schoonehul, Schoonhoven,Schraaljammer,SevenHeuvels,
Simson,Slangengat,Slangenpad,Slangenweg,Sneppenval,Sparrepad,Spijkerskamp, Staart, Steeneburg, Steenekamer, Steenweg, Stek, Stippeneng,
Stobbe, Styfselbosch, Tarthorst (Tak- of Tekhorst), Tien Schepel, Tolsteeg, Torentje, Triangel, Troost, Ungardt, Engels,Valentijnskamp, Valt,
Veenkampen, Veldhuyserkamp, Vergert of Vergt, Vette waard, Vierhoek,
Vierhuherbrink, Voile vaag,Voorburgten, Vrouwenpad, Vuylweide, Wagenburgh, Oude Wal, Walmorgen, Weerdsche bosch, Weerkrtsis, De
Werfften, Westerhof, Wildekamp, Wildwal, Willighe kampje, fs Winters,
Wolfskuil, Wrangen, Zamsche kamp, Zandenburg, Zandhoekje, Zandschulp,Zuidwal,ZwarteStuk, Zijdvang,
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HOOFDSTUK VIII

BODEMKUNDE EN OUDHEIDKUNDE
Met verwondering heeft men zich wel eens afgevraagd, waarom Schn
dezes zich bezig hield met onderzoek der historie en prae-historie, Hetis
daarom nuttig dit uitvoerig toe te lichten* Zooals bij de bespreking der
bodemprofielen steeds weerblijkt, isieder bodemprofiel tebestudeeren als
een samenstel van bodemprofielen, welkegesuperponeerd zijn, doordat de
^ n e bodemvormeticiiJia^,steeds weer door een andere gevolgd werd>
Oorzaak was vooral verandering van vegetatie en wel meestal niet door
natuurlijke „plantengeografische" factoren, dochvooralookdoor ingrijpen
van den mensch,door anthropogene of om een leelijk woord te gebruiken:
sociaalgeografische factoren.
Het scheuren van grasland b,v*tot bouwland, zooals dit nu traag plaats
grijpt, brengt een sterke verandering in het bodemprofiel teweeg. Men
scheurt liefst niet het beste grasland en na verloop van tijd zal het gescheurde land weer gras worden*Er zijn graslanden die in de vorigeeeuw
gescheurd werden, tijdens den wereldoorlog nog eens en dienuwi£r tot
bouwland zullenworden*Hun profiel weerspiegelt deeconomische belevenissen der bevolking* Er is armoede en daarom juist — hoe moeilijk zal
zulkslatertebeseffen zijn —ishet uitvoeren vankostbarewerkeninwerkverschaffing mogeUjk*Er wordt op groote schaal ontgonnen en ontwaterd,
het bodemgebruik wordt gewijzigd en daarmede het bodemprofiel
Hetbodemprofielbewaart inzicheenslechtsvoordeningewijde leesbaar
schrift van deze geschiedenis* Niet alleen dit, ook de eigenschappen van
weleer zullen hun invloed blijven doen gelden, zelfs als de bevolking geen
heugenismeerheeft vandevroegeretoestanden,Teneindehetverband der
verschijnselen te leeren kennen, moet de onderzoeker nauwkeurigdieprofielen bestudeeren welker geschiedenis hit kent en omgekeerd steeds weer
trachten van zijn profielen de geschiedenis na te vorschen,
De kunstmest heeft geleerd hoe men nieuwe vruchtbare gronden kon
scheppen en is oorzaak geweest van een groote verandering in bodembruik Men heeft zich nedergezet, daar, waar tot voor kort geen mogeHjkheid tot landbouw enveeteeltwas*
7
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Maar ziet: bij het omploegen der heidevelden komen de grafheuvelen
bloot uit het grijs verleden* Gezaaid liggen de scherven over het land, ten
bewijze dat heelveelvroegerookhierdemogelijkheid eenerbewoningwas*
Want waar zoovele dooden rusten, moeten even zooveel levenden geweest
zijn*
Niet alleen de grafsteden komen bloot, doch ook de haardsteden vertoonen zich aan het opmerkzaam oog, als een bewijs te meer voor het feit,
dat woonsteden en akkers met wildernissen afwisselen en dat de mensch
terugkeertopdeplek,diehijeensverliet*Mogelijk is,datdebodemkundige
oorzakenvindtvoorditwisselen,zooalsklimaatsverandering ofverandering
van grondwaterstand* Moeilijk op te sporen zijn de epidemieen welke
mensch, vee of gewas vernietigd hebben, moeilijk ook is na te gaan of
economische factoren, oorlogen, verloren gaan van afzetgebieden, of het
ontdekken vanvruchtbaar land in minof meer verre oorden tot kolonisatie
en verlaten der nederzetting geleid hebben*
Waarbewoningwas,wasvruchtbare grond aanwezigenvoorden met de
oudheid vertrouwden bodemkundige is het vette, ietwat roode, zeer humeuze zwarte zand van vele Veluwsche heiden geen raadsel, sinds hij er
zoovelerestenvondderzgn* Frankischebewoners.Hijbetreurt hetalsdeze
gronden met hun rijk gehalte aan humus, fosfaat enz* niet naar hunne
waarde geschat worden*
Ieder volk heeft zijn eigenaardigheden, ontleend aan den grond, waaraan het eens gebonden was*De kleibewoner kan de kleislecht missen, hij
zal, op zandgronden aangeland, de leem zoeken, wat klei meevoeren*Hi>
zal niet nalaten zijn vaatwerk zoo mogelijk van deze klei te bakken en hij
zal ook op het zand kaf er doorheen mengen voor het bakken* Nog vindt
men op deVeluwe de scherven der „kleibewoners"met ingebakken kaf en
graankorrels.De lossbewonersal,eveneensomtechnischeredenen, humus
en scherp steengruis door zijn potten mengen* Men vindtditverschijnsel
bij het zgn*Klokbekervolk duidelijk terug*
Deze overeenkomst zou kunnen wijzen op een verband tusschen lossbewoners en Klokbekervolk*
Menvraagtzichaf, ofdezemenschenbijdekeuzehunner nederzettingen
en landmerken niet gebonden zijn geweest door het zoeken en volgen van
gebieden, soortgelijk aan hunne bakermat* fin bodem en vegetatie zijndan.
hun richtsnoer geweest bij het trekken*De bodemonderzoeker wildan hun
graf en haardsteden in kaart gaan brengen, in detail en in groote Ujnen,
want hij ziet daarin een parallel met de bodemkaarten en een mogelijkheid
te meer tot een doordringen in de geschiedenis van het landschap* Hij wil
ook hunne akkersterug vinden en denkt dan b*v* aan de mc^elijkheid, dat
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een deel der roode gronden, welke op de Veluwe aangetroffen worden,
wel verband kunnen houden met zeer oude akkergronden. Hij probeert
de oude bodems terug te vinden* Immers door het opwerpen van grafheuvels hebben de vroegere bewoners met hunne dooden, hun vaatwerk,
hunne wapens en sieraden soms ook het bodemprofiel begraven en ter
kennisneming en bestudeeringvoor het nageslacht bewaard*
Reeds VAN GIFFEN, een der niet slechts litterair, doch gelukkigookbiologisch geschoolde oudheidkundigen, heeft gewezen op de verschillen in
Steentijd- enBronstijd-graven* Inden overgang van Steentijd en Bronstijd
worden dezen,koepelgraven (Aeneolithicum) geplaatst*Zijvertoonen dikwijls een merkwaardigen rpodengrondalsinhoud,waarschiinliikeenminof
meerverweerde restvan den toenmaligen bodem. Maar men vindt in het
algemeen geen humeuze plaggen alsrestendervoormaligeA-lagen.In den
Bronstijd ishetanders*Danverschijntdeheideplag in degrafheuvels*Men
zou nu aan kunnen voeren dat inden^klokbekertip^deoppervlaEkigelaag
bijdengrafbouwverwijderd isgeworden, in den vollen Bronstijd niet Aan
den bodemkundige staan minutieuze hulpmiddelen ten dienste om; in
samenwerking met den archaeoloog, dergelijke belangrijke problemenopte
lossen*
De terpen, mededoor Dr*VANGIFFEN op zoovoorbeeldige wijze onderzocht, leveren een zeer uitgebreid materiaal op, dat ons een inzicht geeft
in landbouw enveeteelt in de eerste eeuwen onzer jaartelling*
In de Betuwe zijn het de woerden, reeds door HELDRING ZOO aardig
beschreven (57), die ons leeren hoe daar in denzelfden tijd tot aan de
Middeleeuwen een soms armelijke landbouwersbevolking zetelde* Zonder
kennis dezer nederzettingen is het inzicht in de bodemkunde der Betuwe
onmogelijL Met dezekenniswordt het inzicht nietweinigverhelderd*
Iedere vestiging heeft zijn „bodemassociatie"« Germaansche scherven
in overvloed, meestal met nog vele Middeleeuwsche resten en duidelijke
Romeinsche voorwerpen, kenmerken de omgeving der oude woonplaatsen
en gaan gepaard met het bodemtype „zwarte moorgrond". Tschernosomachtigebodemsvandeallerhoogste cultuurwaardevindt menindit bodemtype en het isgeen wonder, dat aldaar eens de tabaksbouw bloeide*Daarnaastvindtmendeveenachtigevelden,deBroeken,deDriesten,deBinnenvelden,deSchapenakkerstnz.; delaterbewoonbaarenbruikbaar geworden
lagerekleigebiedenOude stroomloopen verbinden de hoogere woonplekken uit oertijden*
Ookopdezandgronden treft men een merkwaardig samengaan van nederzetting en bodemtype* De hooge zandruggen in het veen der Geldersche
vallei zijn tevens de vindplaatsen van vele vuursteenen voorwerpen uit
99

Mesolithicum en Neolithicum. Men vindt er enkele klokbekerscherven,
veel Germaansch, Frankisch en Middeleeuwsch aardewerk, en nog heden
zijn in de Vallei de ruggen de plaatsen, die voor bouwland en bewoning
uitgezocht worden.
Maar ook in het hoogere deel van het Landschap heeft men voor bewoning de ruggen uitgezocht. Nog vindt men in de Geld.Vallei eenvoorHefdevoor het blijven wonen beneden de 20m hoogtelijnen. Wantalsmen
voorlandhuizenbouwomhooggaat,ishetlangsdezelfdebanenover dezelfde
ruggen, waar men ook de resten der praehistorische bewoners vindt. Men
vergelijke b.v. de uitbreiding van Bennekom, via Vuurpijl, Keltenwoud,
Eker, Born, Panoramahoeve en omgeving.
Nu wij in dit gebied aangeland zijn, moeten we even stilstaan bij de
merkwaardige oudheden ter plaatse. De „Laar" was rijk aan La Tene
vaatwerk en begravingen; Hullenberg en Selterskamp bevatten Aeneolithicum; de genoemde landhuizenrug is rijk aan Jong-Germaansche bewoningsresten; Panoramahoeve leverde bij ontginning veel hunnebeddenaardewerk op; ten Z. daarvan werd een betrekkelijk Jong grafveld (Gallische voeturn Bellen) vernield; de heide beoosten dit gebied is rijk aan
klokbekerheuvels en bevat een Hallstatt-La Tene grafveld. Ten W. van
Panoramahoeve liggen verschillende klokbekerheuvels,door Dr. VAN GIFFEN
en Schr. ontgraven (58).
Als al deze culturen er voorkomen moeten de bewoners hun invloed op
het landschap hebben doen gelden, zij moeten er hout gekapt hebben en
landbouw en veeteelt beoefend en daarmede den bodem beinvloed.
Het moet in de toekomst mogelijk zijn ookbodemkundig dit allesnauwkeurig en wel sociaalgeografisch tebegrenzen,alzalzulksnietzooeenvoudig zijn alsin het jongere gebied der Betuwe.
Reeds in 1927meende Schr. een oud akkergebied gevonden te hebben.
Dr. HOLWERDAkonzichdaarmedeaanvankelijk nietvereenigen,dochbleek
laterineenpublicatietochooktotdezeconclusiegekomentezijn (59).
Thans zijn in het Noorden des lands weder oude akkers blootgekomen,
onder een praehistorische nederzetting, hetgeen voor den bodemkundige
een dankbaar studieobject brengt. De oudheden stellen ons in staat een
bodemprofiel te dateeren en men kan dan later in gevallen, waarbij de
oudheden dungezaaid of met die van andere perioden gemengd voorkomen, dergelijke standaard-gevallen als beoordeelingsmaatstaf bezigen.
BEYIRINCKheeft naar aanleidingvanvondsten in het Noorden deslands,
nl. artefacten uit den ouden Steentijd, getracht verband teleggen tusschen
de ouderdom dezer vondsten en die van de oerbanken der heidevelden,
mede aan de hand van stuifmeelonderzoek der bodemhorizonten (60). Bij
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debodemkundigebeschouwingenoveroerbanken iseenenanderbesproken*
Interessant is,dat degrafheuvels vanBoschbeek (Oostereng) (Bennekom
Sectie D) geen oerbank hebben (overeenkomstig mijn theorie),terwijl het
jongegrafveld „La Tene" ingekit isin een zeer hardeoerbank*Hier levert
de archaeologie het bewijs, dat de oerbank aldaar jong is en niets met een
toendrabank te maken heeft* Te Elspeet komen over groote uitgestrektheden. artefacten uit deze mesolitisch-jong-palaeolithische periode voor*
Bij het bestudeeren van het bodemprofiel aldaar bleek mij, dat op deze
voorwerpen een laag fijn zand voorkomt en daarboven een zwerfsteengezelschap behoorende tot de gereduceerde moraine* Het is duidelijk, dat
de Noordelijke zwerfsteenen, evenmin als het fijne zand. afgezet kunnen
zijnopdegeologischjongeartefacten*Niettemin isergeologischenbodemkundigditprofielbelangrijk*Menkaneruitafleiden,datnahetdeponeeren
der bewerkte vuursteenen, het dek afgezet is en heeft derhalve houvast bij
het dateeren dervormingvan dehellingzanden, enmeteen een aanwijzing,
hoe voorzichtig men moet zijn met het trekken van glaciaal-geologische
conclusies uit het voorkomen van Noordelijke zwerfsteenen op een bepaalde plaats*
Merkwaardig istevens,dat de ateliers uit den ouden Steentijd ofvroegMesolithicum, hier — evenals elders b*v* te Harderwijk jongere ateliers
— samengaat met het voorkomen van groote, voor werktuigenfabricage
geschikte, Noordelijke vuursteenen*
Een vraagstuk van eveneens groote beteekenis is dat der oude wegen,
meestal bekend als zgn* Hessenwegen* De Hessenwegen, zoo genoemd
naar de Hessen, welkemet hun koopwaar nog tot in het begin dezer eeuw
dwars door de heide gereden kwamen met hunne met „wilde hengsten"
bespannen Hessenwagens, gelden gewoonlijk voor Middeleeuwsch* Indien
men echter let op het voorkomen van praehistorische heuvels en velden,
grenzend aan deze wegen,wordt den indruk gewekt, dat veledezer wegen
veel ouder zijn* HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN heeft een merkwaardige
kaart gemaakt van het oude wegennet (54)* Hoewel deze kaart, ontstaan
door vindplaatsen van oudheden teverbinden,om herzieningvraagt en de
gegeventoelichtingonvoldoende is,moetzijzeerbelangrijk geachtworden*
Uitbreiding van een dergeUjke kaart tot Europa enverder,moetzeermerkwaardige uitkomsten leveren* BEYERINCK heeft aangetoond dat vele Steentijd-vindplaatsen door Hessenwegen verbonden werden* Merkwaardig is,
dat Hessenwegen dikwijls uit reeksen, naast elkander liggende, wegen bestaan*Men tracht dit teverklaren door aan te nemen, dat men alsde eene
weg slechter werd, een weg daarnaast inreed* Daarnaast moet echter een
andere verklaring gezocht worden, nl* men moet niet spreken van trek101

wegen, maar van trekbanen, d,w,z, strooken die dcK>r hun begroeiing
(boomarmoede) en door de aanwezigheid van aantrekkelijke plaatsen voor
pleisterofnederzettingdaartoeuitverkorenwerden,Scheidingder Hessenwegennaar ouderdom ennauwkeurigekartografie der trekbanen zalmogelijk kunnen leiden tot belangrijke bodemkundige parallellen, "
Natuurlijk zi]n vele Hessenwegen omgevormd tot moderner primaire,
secundaire of tertiaire wegen, Deze zijn het eenvoudigst terug te vinden
door historische pleisterplaatsen te gebruiken als aanknoopingspunt, nL
de ouderwetsche herbergen.
Evenstippen wij aan hoehet komt,dat deHessenwegen 200diepin den
grond liggen, waardoor leeken zoo dikwijls meenen met „fossiele beken"
temakentehebben,De „vastheid"vanden bodemisopdedieptevan den
natuurUjken, niet humeuzen ondergrond ± 25°, naar boven wordt zij
door humus, wortelwerking, kortom door bodemvormende, meest biologischeinvloedenveelgeringerb,v,3°,Degrondis„gaar",„gere2;en".Door
het berijden wordt deze gerezen grond weer ingedrukt, zoodat de vaste
wegen geulen vomien, Nu wij toch over vastheid spreken, moet 00k even
aangeduid worden, dat men ideale voorbeelden heeft voor de studie van
devastheidvandengrond enhetbezakken,indegrafheuvels,De theorieen
vanSchr,aangaandehetoptredenvanzgn,„fibers",roestkleurigeof bruine
„banden',eigenlijkplaten, kunnen getoetst worden aandefoto's van grafheuvels,De afbeeldingeninVANGIFFEN'S„Einzelgraber"(34)biedendaartoe een bijzondere gelegenheid,
Anderzijds levert de bodemkundige den oudheidkundigen graver een
oplossing voor verschiUende problemen, De roestkleurige fibers ontstaan
slechts dan, indien de vastheid 13° overschreden wordt, Een grafheuvel,
in hetPraeglaciaal met een doorlatenden grond en een vastheid van maximaal 6° in het heuvellichaam, zal dan 00k geen banden vertoonen,
Komt men daarentegen in het sandrgebied of in het Laagterras, waar
zachteloopzanden voorkomen, dan gaan de heuvels een duidelijker teekeningvertoonen,Hetzandplemptgemakkelijker vast,00kinhetopgeworpen
heuvellichaam en er gaan zich reeds boven den oorspronkeliiken grond
fibers vormen. In het algemeen zullen de grensvlakken daar duidelijker
vastheidsverschilknhebbenendeteekeningvanverschijnselen isdusdanig,
datdeheuvelbeterleesbaaris,dandieinhetPraeglaciaal,
Humusbanden behoorende bij heide vormen zich reeds bij vastheid 8°,
deze komen 00k herhaaldeHjk in grafheuvels voor,
Terugkomendeophetoudewegennet,dienendeoudekaarten besproken
teworden,Alsregelstaanslechtskaartenvangrooteregebieden ten dienst,
waarop de hoofdwegen tut dien tijd aangegeven zijn, Bij uitzondering is er

een gedetailleerdere topografie aanwezig, zooals b,v, voor de omgeving
van Dordrecht op de fraaie schilderingen van den toestand voor den St,
Elisabethsvloed,
Voor Gelderland is er de oude kaart van Schrooten (16e eeuw),die van
v*DEVENTER(23)enverscheidenejongerekaarten,pondermeerdanglobale
beteekenis, Belangrijker zijn de kaarten der domeinbosschen uit de 16een
17eeeuw,voor onsgebied met namedievan WITTEROOS (1570) en de herziening van GEELKERCKEN (1648)*Duidelijk blijkt uit deze kaarten, dat de
begroeiing bestond uit meest laagen verspreid eikenhout, Dit volgt uit de
teekening van de boomen en uit dekapdata, welkeop dekaartvan WITTEROOSaangegeven zijn,
Voortsblijkt hieruit, dat er destijds reeds een regelmatigen boschexploitatie was,zij het dan ook, dat deze exploitatie veelvan roofbouw weghad,
De kaart van WITTEROOS laat duidelijk boschvakken zien, omgrensd door
wegen, Het wegennet op de tweede kaart is geheel anders,
Een verder belangrijk punt op deze kaarten is de „Wildwal" of Wiltgraaf als begrenzing van bouwland en bosch. Deze grens valt samen met
de bodemgrens: bouwlandprofiel en boschprofieL In Bennekom komt nog
een duidelijke goed bewaarde wildwal voor in de perceelen D 428/472
In tegenstelling met den wildwal van de besproken kaarten, die bij de
bevolking als zoodanig niet meer bekend is, is laatstgenoemde wal nog als
wildwalbekend,
Uit het Bennekomsche Buurtboek blijkt, dat de Bennekomsche wildwal
298 roeden 7voet lang is, Hieruit blijkt, dat dit de walvan de gereproduceerde kaarten van WITTEROOS en GEELKERKENwas,
De andere,denu nogbekendewildwal,looptlangseenaantal klokbekerheuvelsenwordt door Hessenwegen gekruist. In verband met de oudheidkunde en praehistorie zal op te lossen zijn, welken ouderdom en welke
beteekenis deze wildwal had, Beveiligde hij in het bosch weidend vee?
Was ook zoover buiten het dorp bouwland?Behoorde zij bij een andere,
oudere of jongere nederzetting?
Deze wildwal loopt langs eenige aeneolithische grafheuvels. Mogelijk is,
dat dezeheuvelsalslandmerken voorgrensgebezigd zijn. STARING spreekt
over „Saksische" grafheuvels als merken van oudemarkegrenzen(61),Dat
alle grafheuvels, zelfs alle klokbekerheuvels, grensheuvels zouden zijn is
onjuist, Dat er verband bestaat tusschen heuvels en steeds weer langs
heuvels loopende Hessenwegen is wel zeer waarschijnlijk (62),
De oude kaarten brengen vele oude namen, welker kennis van nut kan
zijn, Een voorbeeld illustreere dit, Een boschbaas vertelt over een merkwaardigen bodemtoestand in een traa en zegt dat traa is berkensingel, De
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oude kaart geeft een oplossing. Deze singel is gepoot op een oude weg:
deKoetraa ( = Koe-pad).
In een perceel in het Renkumsche beekdal komen zeer veel Frankische
en Middeleeuwsche scherven voor. Dit wijst bodemkundig 6f op een oude
woonplek 6f op een kapel. Ook enkele tufsteenen worden gevonden. De
kaart geeft bevestiging. De onbekende „Hartensche Kapel" is er op geteekend.Zoozijn uitdeoudekaartenveledingenaftelezen,b.v.ouderdom
vanzandverstuivingen en het aloude bodemgebruik.
De naamVlasroot voor deRenkumsche beek duidt op het telenvanvlas
in den tijd der kaart Het verbod om in een dorp vlas te rooten bevestigt
dit (zie PLEYTHI,63)*

Het samenkomen van wegen op verschillende punten van de benedengrensvan den Wageningschen Eng duidt er op, dat er inWageningen verschillende buurtschappen waren en het feit, dat de Wiltgraaf tusschenWageningen en debuurtschap Manen vierledig is, nl.Wageningsche Wiltgraaf, Lever Wiltgraaf, BennekomscheWiltgraaf en Manensche Wiltgraaf,
tcx>nt aan, dat in dien tijd de buurtschap Leeuwen nog als zoodanig bestond.
^ e n o S op het kadaster vermelde Leeuwer Enk is bodemkundig anders
dan deBergEnk,denEng.
Over de beken als niet natuurUjke waterloopen heeft MOERMAN op een
prijzenswaardige manier geschreven, ook al op grond van oude kaarten,
mede de door mij genoemde kaarten van de Moft (50)*
Bodemkundig iszulksvan belang in verband met de waterhuishouding.
Keeren wij nu weder terug tot de practische bodemkunde, dan is het
belangrijk optemerken,dat,terwijl dearchaeoloogbijvoorkeurdaar graaft,
waar „dankbare objecten" zijn die een rijken oogst aan museummateriaal
opleveren, de bodemkundige bij voorkeur aldaar niet graaft. Het net van
zijn gravingen isregelmatig,gelijkmatig somsverdeeld over het landschap.
Ook de bodemkundige ontmoet oudheden, hij vindt zedaar, waar zij door
grondverzet aan het oogonttrokken zijn. Hijkandaardoordenarchaeoloog
op het spoor brengen van belangrijke verschijnselen. Als voorbeeld diene
het ontdekken van een woonplaats met typisch Woodhenge aardewerk,
hetwelk het verbandvanhetNederlandscheklokbekervolkendeEngelsche
WcM3dhenge-cultuur fraai bevestigt.
Het geoefend oog van den grQndonderzoeker, die ieder bodemprofiel
belangstellend waarneemt, vermag een scherf te ontdekken,die aanleiding
kan zijn tot waardevolle vondsten als boven aangeduid. Het gehjkmatige
net van gravingen van den bodemkarteerder geeft inzicht in de verspreiding der oudheden van verschillende tijdperken.
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De archaeoloog kent slechts het opvaUendeoptreden vanoudheden, de
bodemkundige vindt nagenoeg overal urnscherven, Uit hun relatieve verspreiding maakt hij op waar woonsteden en graven waren. Schr, komt, althansvoor het onderzochte gebied tot deovertuiging, dat inpraehistorische
tijden op schieralleplekken menschengeweest zijn, getuige denagelatenschervenenmeent opgrond daarvan gerechtigd tezijn tot de waarschuwingt toch
vooral den menschelijken invloed op landschap en vegetatieniet te onderschatien. Hetvinden van dateerbaar vaatwerk ofmetaal is belangrijk,
wanneer men daardoor een begraven bodemprofiel kan dateeren, zooals
b,v, een jonger Ueidek op zand (Achterhoek), klei op veen (Wageningen),
Indien op „de Haar" inhet strakke veld (blauwgrasgebied) vele Middeleeuwsche scherven, houtskool, hoefijzers e.d, onder dezoden gevonden
worden (perc, 151),valtdaaruit af te leiden,dat dit^natuurlijke grasland"
eigenlijk verwilderd, „uitgepierd"bouwlandis,
Dikwijls blijkt uit de veld- en akkemamen iets over het aloude grondgebruik, Deze namen moeten zorgvuldig verzameld worden en gekarteerd,
De namen op de top,kaart (de„stafkaart") zijn dikwijls verkeerd en eveneens menigmaal op verkeerde plaatsen aangebracht.
Op het kadaster komen soms ook fouten in de naamgeving voor, doch
veel minder dan in de top, kaart, Echter zijn er veel meer veldnamen dan
hetkadaster aangeeft. Schr, heeft develdnamen verzameld door aanwijzing
en door raadpleging van oudebescheiden enkaarten.Van veel belangwas
een fraaie polderatlas uitde 18eeeuw,uit hetpolderarchiefteWageningen,
Verder waren natuurhjk ook dekaarten van WITTEROOS en GEELKERKEN
van belang, alsmede koop-, verhuur-advertenties in oude couranten.
In grootetrekken geven deoudetopografischekaarten eenbeeldvan het
grondgebruik indelaatsteeeuw.Echter hetfeit, dat steedsgedeeltelijk herzien werd enwordt, maakt dateeringen onmogelijk, Eveneens dewijze
waaropherzien wordt,
Veel wat tot de geschiedenis behoort, moet uit oude beschrijvingen gelicht worden, De bodemkundige bemoeit zich hiermede terloops, doch in
den regelgrondigerdanveleanderen.Hoezalhijdezwarte,diepdoorwoelde
bodemsbegrijpen zoo hij niet weet, dat het stedeliik roet, ten behoevevan
den tabaksbouw,aangevoerd werd uit de groote steden en de schapenmest
zelfs van Texel naar Wageningen kwam? Hoe zal hij destructuur der
Engen en bosschen begrijpen, zoo hij de schapenteelt, het zandafgraven,
hgt leemdelven, de eekwinnerij niet kent. Hoe zal hij iets verstaan van de
oppervlakte der lage landen, wo hij niet ingelicht is over de vervening en
het plaggen slaan?Wij zouden dcx>rkunnen gaan met het beschrijven van
het nut van oudheidkundig onderzoek voor den bodemkundige, dochlaten
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het liever over aan den lezer om zich ook uit andere hoofdstukken een
oordeel daarover tevormen*Men kan zich afvragen of dit onderdeel dezer
studiedan niet meerligtophet terreinvanden sociaal-geograaf,
VergeUjking van dit geschrift met de studie van REGELING, leidt tot de
gevolgtrekking,dat desociaal-geograaf,opgeleid aan literaire faculteit, zich
inditgevalnietgeroepenvoelde,dezezakenzooteontwikkelenalsvoorons
doel gewenscht is.
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IETS OVER DE GESCHIEDENIS VAN WAGENINGEN,
RENKUM EN BENNEKOM
L BUURTEN EN OPBOUW VAN WAGENINGEN

Wageningen heeft zich ontwikkeld aan den voet van den Berg, aan den
zuidwestelijken kant* Dit is Oud-Wageningen* MARTENS V* SEVENHOVEN
veronderstelt,dat destad zichvormdein deoudeHofmark (64)*
De meer Rijn-waarts gelegen wijk heeft zich blijkbaar bemoeid met
handel en scheepvaart en is tot stad geworden*Een stad met grachten kon
niet oostelijker liggen*Zij moetin dedertiendeeeuwgedateerdworden.Bij
deze nederzetting behooren de bij de huizen gelegen, als tabakslanden
gebruikte akkers en tuinen en de akkergroepen van het Meulenblok, dus
de akkersbezuiden den Harnjesweg,
Een tweede elementvoegt zichonder het regiemvan destad,dat zijn de
zuiveragrarischegemeenschappen,debuurten.Noginde19deeeuwisereen
stadsschutterij en een boerenschutterij* Dit tweede element is meervoudig.
Deboerenbuurtschappen, beginnend bijWageningen aanden Rijn, rijen
zich aaneen door de Geldersche vallei, in hun typische bodemassociaties*
De eerste ligt nogalwestelijk, doordat de bergvoet zich daarheen voortzet*
Zij draagt den naam Benedenbuurt en is misschien wel tweeledig, nL bestaand uit een oostelijk en.een westelijk element* Het oostelijk deel zou
dan bij de stad kunnen behooren, dus de boerenbuurt zijn van NieuwWageningen*Het heet dan ook in den volksmond debuurt* Het westelijk
deel is de buurtschap Brakel, reeds dcx>r MARTENS VAN SEVENHOVEN genoemd, maar niet nader aangeduid* Een soortgelijken opbouw, men beschouwe slechts het wegennet, vindt men ten W*van Ede (Doesburg)*
Naardezetweebuurten concentreerenzichdewegen,zooalsreedsHARTOGH
HEYS VAN ZOUTEVEEN opmerkte (54)•
De buurtschap der stad had een brink, de zgn* Stadsbrink, nabij het
Dammetje, diein het terrein nog te herkennen is* De buurtschap Brakel
had een zeer fraaie brink, waarvan tusschen Dijkgraaf en Sportpark (de
Dijkgraafsche dwarsweg) nog een restje over is, dat met de oude boerderijen een schilderachtig geheel vormt*
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Een brink is een grasveld met hooge boomen en dikwijls eenkolk*
NoordelijkervolgtdebuurtschapBolder dfDolre*De daarbij behoorendebrinkisnog2eerduidelijk aanwezig,nl.opkruisingGrintweg (asfaltweg)
en Tarthorsterweg. De Dolder heet nu Bovenbuurt* De buurtschap Dolre
wordt gevolgd door een buurtschap, welke den naam Leeuwen draagt*
De Leeuwerbrink isaanwezig,nLbij het brandspuitenhuisje O*tegenover
kruisingGrintwegenHoogsteeg-Boschweg*DebuurtschapLeeuwen wordt
opgevolgddoordebuurtschap dePeppeld,welksbrinkje gelegenisaanden
Wildekampschen weg en diegerekend wordt tot de buurtschap Leeuwen•
De drie laatste buurten vallen weer samen in detegenwoordige Bovenbuurt Indien nu Atzt buurtschappen agrarische eenheden zijn, moeten
daarvan nog aanduidingen zijn in de groepeering van het grondgebruik
en denamen*
Laat ons dit in omgekeerde volgorde bezien*Naast den Wageningschen
Eng ten N*ligt de Leeuwer Eng, die ook tot een afzonderUjke tiend behoorde (zie tiendkaarten)* De eng der buurtschap Dolre heeft mogelijk
gelegen ten N*van den Dolderweg, met akkerrichting W*0*(Honigblok)*
Tusschen Dolderweg (nu Kleikampslaan op top*kaart) en Harnjesweg ligt
dan de hooge Eng van de Benedenbuurt, waarschijnlijker nog die van de
buurtschap Brakel (het Bijenblok)*De Geertjesweg loopt door akkers en is
althans gedeeltelijk niet oud* Mogelijk is het jonge deel aangelegd om de
boerderij van zekere Geurt met bouwland en bosch te verbinden, vandaar
deonverbasterde naam Geurt aan ft Hekkensweg*
Tusschen Harnjesweg en Veerweg ligt de eng van Wageningen, waarschijnlijk van de Benedenbuurt en van Oud-Wageningen* De weinige
boerderijen in de stad Wageningen zullen dan hierbij gerekend moeten
worden* Deze bouwlanden behooren tot het Meulenblok* Merkwaardig
zijn de namen Honingblok en Bijenblok, welke zouden kunnen wijzen 6f
op een schraal boekweitland df op heidegrond naast bouwland*dat dan in
hetMeulenblok gezochtzoumoetenworden.Deontwikkelingdezer buurtschappen kan men goed volgen, indien men begint met de kaart van
JACOBVANDEVENTER (16eeeuw) endan viadievan PASSAVANTE (17eeeuw)
en die van M. BEIJERINCK (18e eeuw), de 19de en 20ste eeuwsche kaarten
beziet* Een gedeelte van het bouwland is reeds besproken (zie de
Wag*Eng)*
In de lagegraslanden vinden wij op de tegenwoordige kadaster-kaart in
het Noorden nogde Bovenbuurtsche weilanden, dus een groep graslanden
toegeschreven aan een buurtschap*
De bovengenoemde associates bestaan uit hooiknden (hetBinnenveld),
weilanden (maten), nederzetting met tuinland, bouwlanden, wildgraaf
—
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(wildwal) als afsluiting en bosch en heide, waarheen de schaapsdriften
leiden en waardoor de groote verkeerswegen gaan. De nederzettingen liggenongeveeropde 12|m hoogtelijn.
Op de kaart der Moft van GEELKERKEN ziet men deze buurtschsppta
aangegeven. Alleen de Wageningsche buurt isdaarop benoemd. De schtiding tusschen Wageningen en Leeuwen komt zoowel op deze kaart als op
de oudere (16de eeuw) van WITTEROOS tot uiting.
Leeuwen heeft een aparte wildgraaf, gelegen tusschen de Bennekomsche
en Wageningsche in*
Wij verzuimden nu nog iets mede te deelen over de uiterwaarden, de
Nude, de Haar en de Ossenkampen. Nog in historischetijdenheeftdeRijn
anders geloopen. De overlevering zegt dat het Cafe Verbruggen op de
plaatsvan het aloudeveerhuis staat. Ten Z.en W* wasmoeras,met enkele
hoogten.Bij de rioleering inde Hoogstraat en bij fundament-graven elders
b*v.in Bowlespark en omgeving kwamen steeds weer paaltjes en betuiningen tevoorschijn. Ook SLICHTENHORST spreekt van den veranderden Rijnloop (65).Bij den Wolfswaard is er van een oude Rijnloop nog iets te zien
en de vraag isof de oude haven welgegraven is*Een tweetal oude kaarten
doen de toestand van den Maneswaard in vroeger eeuwen duidelijk zien*
Men ziet ook hoe zoo'n oude arm dichtgepoot wordt met elzenpas en dan
tot land wordt*De tegenwoordige Grebbedijk lag bij „den Dooven" in de
18c eeuw nog veel zuidelijker* Daar ter plaatse zijn meerdere doorbraken
geweest*De kleivan de Nude moet toegeschreven worden aan oude Rijnarmen, die echter niet het Noorden inliepen, doch bij de Grebbe naar het
Zuiden bogen* In de Nude komenveenbeddingen voor*Op dit veen vond
ik twee ijzeren speren, welke nognietmetzekerheidgedateerd,dochwaarschijnHjk Middeleeuwsch zijn. Dateering dezer vondst zalmede leidentot
dateering van het kleidek. In den Koebongerd was ruim 1m klei afgezet
op 18deeeuwsche doofpotten, daar was de klei dus zeer jong* IndeVeenkampen lag de klei op Frankisch tot Middeleeuwsch aardewerk* Het is
duidelijk, dat de ouderdom van een kleidek plaatseHjk zeer wisselen kan*
Nudebeteekent m.i* moerassigelaagteeniseenanderwoorddanNodam*
Het riviertje, waarover in de literatuur (65) sprake is, moet terug te
vinden zijn* Op detailkaart 4vindt men eenwaterloopje gekarteerd* Op de
oude kaart van SCHROOTEN (16de eeuw) vindt men dit en andere waterloopen aangegeven* Ook de verdwenen Oude Wetering is aangegeven*
Benoorden Bennekom is zij nog aanwezig en tot Lunteren te volgen (zie
biz* 30).In de Geeren, nl*bij den Staart ten N.vande Haarwal isdeOude
Wetering ernog.
De Eemwal loopt langs een ouden Eemloop. De Bisschop Davidsgrift
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is op Utrechtsch gebied daarlangs gegraven. Waar de Eemwal bochten
maakt kunnen vroeger zijwatertjes ingemond hebben. De naam Bultebeeken herinnert aan een dezer watertjes. Een dergeUjke beek werd langzamerhand land,dikwijls door samenwerkingvan tweebelendende eigenarenvNogvoor enkelejaren werd in deBultebeeken eendergelijk stuk land,
welks opbrengst gedeeld werd of om het andere jaar geoogst, uiteindelijk
verdeeld (perc.253en254,zie66).
DemoerassigeNudeenomgeving,derhalvehetgebied tusschen Grebbedijk enNieuwekanaal,werd eerst bepoot met elzenhoutenwilgen, waarbij
door wortels en humusafzetting de grond zoodanig omhoog kwam, dat zij
voor gras- of bouwland geschikt werd*Dit bouwland isdan welweer eens
verwilderd tot strakgras,zooals op de Haar bij het scheuren wel blijkt uit
Middeleeuwsche scherven en hoefijzers in den grond*
De boomgaarden in de Nude dateeren van ni 1800*Op de polderkaart
van 1755vindt men ze niet*Wel vindt men daarop veel meer passen,d,z*
de elzen-wilgenboschjes* De naam Pasmaten (made = weide) wijst ook
hier op* Over Hoeveslagen, zie v* ITERSON (66).
Onder invloed van de rivier zijn in de Nude zandbanken ontstaan, die
door kleioverdekt zijn, b*v* in Middenkampen enHeymaten. In hetlaatste
geval zijn de ruggen uitgegraven en gebruikt om kleiputten te vullen.Benoorden het Nieuwe kanaal en beoosten de Binnenhaven treedt laagterraszand op alsondergrond*
Het Nijland iseenoud poldertje, buiten den Ouden Dam. Iswellicht de
Nidam, de Nieuwe dam geweest om dit poldertje, of beteekende Dam van
oude dam slechts damsluis? Dit laatste is onwaarschijnlijk. Immers de
plaats bij deze sluis (de nu gevallen Lindeboom, hoek Binnenhaven-Law.
MUe)heette Hoofd vandenOuden dam.
Is de weg Wageningen-Rhenen wellicht oorspronkelijk een dijk, een
dam door de Nude geweest? Of de Haarweg tot de „doode Haar". De
dam om het Nieuwland kan tegen het watertje, dat daar naar het Westen
in deEemliep,bescherming geboden hebben, hetgeen klopt met mededeelingenvan SLICHTENHORST(65).
Bewerking van het archief van het Polderdistrict — het Wageningsch
oud archief is in 1662 grootendeels verbrand en het kerkelijke archief te
onvoUedig —kan op dezevragen een afdoend antwoord geven.
Wat betreft de oudheid van Wageningen zij vermeld, dat naar de meening van den schrijver nog veel archaeologisch-bodemkundig werkgedaan
zal moeten worden om tot een oplossing te komen. Dat in praehistorische
tijden Wageningen bewoond wasisvastgesteld. De vroegste resten werden
door schr. gevonden, nl. Moustierartefacten, uit den ouden Steentijd (67).
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Neolithische voorwerpen zijn in klein aantalaangetroffem Nietbeschreven
zijn Neolithicum (groene bijl en kleine artefacten) nabij Droevendaal en
hamerindeWesterhof•
Overgang Steentijd-Bronstijd komt voor langs den Diedenweg, o,a* in
de omgeving van het Jagertje (bijl, klokbeker, Woodhenge gebruiksaardewerk). Ook in Bennekom vond ik dit laatste met vuurhaarden aan dezen
weg,De 15mhoogtelijn isongeveer deW* beneden grensvandevondsten
uit deze cultuurperiode.
Opden berg nabij deRenbaan enop O.N.O*tot hetbeekdallagenzeven
aeneolithische heuvelstusschen40en 12| m* In hetlandgoed deDorskamp
is een heuvel van dit type aanwezig op ±""40 + A,P*Grof Woodhenge
aardewerk vond ik in het Heidepark nabij Ginkelschen weg(68)*
De Steen-Bronstijd moet dus vooral gezocht worden in het Oostelijke
deel, nLhet boschgebied;het gebied der leemige zanden.
Hallstatt-LaTeneaardewerkisingrafveld aanwezigopkruising Diedenweg-Straatweg, verder in een tweede grafveld aan de Kleikampslaan*
WaarschijnHjk alsgebruiksaardewerk trof ik het aan ten Z*der Hazeakkers
aan den Diedenweg, voorts aan de Dassenboschlaan, zoowel als gebruiksaardewerk als grafurm Jong Germaansch aardewerk uit de Volksverhuizingstijd trof ik aan in den Eng, achter het Arboretum; inzeer groote hoeveelheden onder de Ambachtsschool;voortsop de Driest nabij de Schietbaan waar ook ouder aardewerk (La Tene) gevonden is en in van Rijn's
bosch*
Op 0*N.O, isindertijd een grafveld afgegraven nabij de boschwachterswoning* De heer J. VAN SCHERRENBURG bewaarde daaruit een fraaie urn
uit de La Tene periode*
Dewestelijkste La Tene pot vond ik in den hoogen Eng aan de Bornsche Steeg t,Q* de Hoogesteeg. „Frankisch" gebruiksaardewerk is reeds
aanwezig onder de Ambachtsschool, men vindt het in den Eng, tusschen
Geertjesweg en Dclderweg, verder aan de berghelling nabij den Holleweg (69)• Een duidelijk Frankisch grafveld was gelegen in de omgeving
Geertjesweg-Diedenweg, zuidelijk aansluitend aan het La Tene veld,
rustend op Aeneolithicum,
Pfingstdorf grafurnen zag ik ook van de Dassenboschlaan en het Lab*
voorLandbouwscheikunde;Karolingschaardewerk wasnabijWeltevreden
aanwezig. Middeleeuwsche scherven vindt men zeer veel in de Hamelakkers en in de landerijen, gelegen tusschen Geertjesweg en Dolderweg,
bewesten den Ouden Benr/ *omschen weg en beoosten den Grintweg.
Overigens vindt men door J• : geheelen Eng verspreid aardewerk uit
Germaansche en FranMsche Hen*
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Middeleeuwschekogelpotten kwamenuitdehaardvurenvaneen„schot"
nabij den Hartenschen weg,verder werden zt gevondenbijde stad Wageningen o.a. de Grintweg.
Indien mendezegegevensbekijkt, blijkt daaruitwel,dat hetniet aangaat
den Wageningschen Eng als oeroud bouwland te beschouwen en de verkavelingen te dateeren als oud-Germaansch. Onmogelijk is het natuurhjk
niet, dat het bouwland afwisselde met bosch, Dit is zelfs waarschijnlijk.
Maar de continui'teit zalwelontbreken. De Diedenweg^hoewel plaatselijk
verlegd,kan ouder zijn dan den Buurtweg,den Grintweg.Men kan hierbij
denken aan een ouderdom teruggaand tot den Steen-Bronstijd.
Het lijkt er op alsvormdede Diedenweg eensde begrenzingvan boschen bouwland, gelijk nu de uit den Wildgraaf voortgekomen Zoomweg. De
Wildgraaf is aangegeven door WITTEROOS en GEELKERCKEN, ook door
PASSAVANTEop den tiendkaart en komt zeer duidelijk uitopdentiendkaart
van BEYERINCK.

In hetveld vindt men meerdere wildgraven, vooral in deomgeving van
het Schaatsche bosch en noordelijker daarvan. Een mooie wildgraaf met
wal,waarschijnliik begin 17de eeuwsch, loopt alsscheidingslaan,W.langs
deDorskamp,slaat dan bij het Schaatsche bosch naar het Westen envolgt
dan den wegnaar Weltevreden. lets ten Z.van het Schaatsche bosch loopt
doordit„bosch"eenwildwalnaardenN.hoek,eenandereloopt er oostelijk
langs. Uit den N. hoek loopt er i£n 200m W.en dan weer N., een andere
kronkelt zich O. om de Schietbaan en ontmoet de vorige ten W. daarvan.
Zij loopen dan naar het Groenewoud en vervolgens westelijk langs Boschmeesterskamp, langs Selterskamp naar de Laar. Bij Weltevreden ligt ook
nog een Oostelijke wal.Dit verschuiven van wildwaUen ontmoet men ook
bij den HartenscheEng.Dezeisgelegenonder detegenwoordige gemeente
Wageningen,doch hoort bij eenbuurtschap,diedaar weinig meetemaken
heeft en later gedeeld is.
Eigenlijk moet men, om de bodemkunde historisch te zien, ajn studie
niet afgrenzen naar kaartbladen of gemeentegrenzen.De eenheden worden
gevormd door de nederzettingen en deze hebben de eigenschap zich naar
denbodemterichten.
WaartoediendedeWildwal?Tot bescherming derakkerstegenhetwild.
Hij had door hekken afgesloten doorgangen naar het bosch.Dit diende tot
schaapsdrift (65) en tot varkenswei, verder tot plaggensteken en maaien
en tot het verzamelen van strooiseL Nog worden de oude plaggenwegen
daartoe gebruikt.
De uiterwaarden hebben natuurlijk cx>khun gebruik gehad:voor weiden
van jong vee, voor strooiing winnen in de gaten en voor rijshout. Tegen112

o
o

I
«

c
in

N

o
o

•—

a;

^

c
>
^

Vr
G
<u

W

N

0

lH

nj
nj
4-*
(-4

o
o
C
3

o
a)
4-J

nj

,*****"

J
"

woordig worden zij hopeloos vernield door afbakken. Uiterwaarden en
binnenveld hebben ditgemeen,dat hetwater eengratis bemesting brengen
kan, die door geen door menschen opgebrachte mest te vervangen is.
Er zijn nog vele oudheidkundige vragen te bespreken. De plaatsruimte
laat zulks niet toe.
II. RENKUM

Renkum iseen eigenaardige nederzetting. De GemeenteRenkumomvat
meerdanhetvoormaligekerspelvanRincum,waarinhetdorpRenkumligt
en grenst o.a. aan Ede en aan Arnhem.
MARTENS VAN SEVENHOVEN vermeldt een en ander over de grenzen der
Renkumsche mark. SLOET vermeldt, dat de 300 bunder heide door de
Markaangekochtwerdeninde19eeeuw.De Meent lagten Z.vanhet dorp,
aan de beek en bestond uit wilgenhout en grasland (70).
Merkwaardig is,datookRenkumzichoplostinmeerderenederzettingen:
de dubbele nederzetting Renkum (het dorp) en de nederzetting Harten,
welHcht nog een derde. M.i. zijn deze oorspronkelijk gescheiden geweest.
Renkum heeft gelegen ten Oosten van het beekdal,doch bij den Rijn en
hadzijn bouwland ten Oostenderbeek,o.a.deHank,terwijl debuurtschap
Harten zijn bouwland had in den Hartenschen Enk, bewesten de beek.
Terwijl RenkumeenkloosterbezateneenkerknabijdenRijn,juisttegen
het beekdal,hadHarten eenkapel,veelnoordelijker, nl.ter hoogtevan den
Kwadenoord. Niet alleen het begeleidende Middeleeuwscheaardewerken
bouwsteenen vond ik terug, doch ook een afbeelding der kapel, nl. op de
kaart der Moft van WITTEROOS (zie 63,69).
De Hartensche Enk is plaatseEjk zeer humeus en rijk aan Frankisch en
Middeleeuwsch vaatwerk.Men moet,gezien deenormehoeveelheid scherven,welaannemen,dat hierof eengrafveld vernield is,hetgeenvanwegede
uitgestrektheid en de topografische verbreiding, niet waarschijnlijk is,dan
weldat hier eensterkebewoningwas,terwijl deafval alsmestopdeakkers
kwam. Bij de bodemkarteering komt de oude Hartensche Enk duidelijk
naar voren en de grens der kaarten van WITTEROOS en GEELKERKEN, de
wildwal dus, is nog duidelijk zichtbaar, zelfs in zijn verschillende verleggingen in O.W. richting of omgekeerd. Nabij de beek is de grond het
Swartst.Kennelijk hebben wij hier te doen met een nederzetting, dielangs
eendalontwikkeldisenmetscheepvaart enhandelweiniguitstaande heeft..
De kapel is waarschijnlijk op een oude heiHge plek geplaatst. Althans
bij den kapelleheuvel vond ik klokbekerscherven en de heuvel draagt
uiterUjk een aeneolithisch karakter.
8

113

Onsgebiedomvatslechtseengedeeltederburgerlijke gemeenteRenkum*
Merkwaardigis,dat mendaarin nuzooveelaeneolithische heuvels aantreft*
De Hoogekamp, met zijn merkwaardige wal, heeft nog zes dergelijke heuvels;tenOostendaarvan liggenin deRenkumsche „heide"direct zichtbaar
vier heuvels; in het dennenbosch, vlak bij den weg Bennekom-Heelsum,
ziet men er twee,in het beekdal een of twee*Het landgoed Boschbeek bevat minstens twintig klokbekerheuvels, welke meerendeels door een liefhebber van oudheden op houtskool onderzocht envan hun bekers ontdaan
zijn* Het Museum te Leiden heeft van hem bekers uit dit gebied gekocht*
Een La Tene veld vindt men nabij het Sanatorium 0*N*0*mogelijk behoorende tot het oudere Harten*
Waar deMiddeleeuwsche en deoudere begraafplaatsen, behoorende bij
het dorp Renkum, zich bevinden is mij niet bekend*
Aangezien men vroeger onderscheidde Wageningsch- en Renkumsch
Harten, is dit een reden te meer om Harten te zien als een oorspronkelijk
niet tot Renkum behoorende nederzetting*
Renkum zelf is weer duidelijk tweeledig* V*r>. AA (71) geeft aan twee
buurten, dewestelijke omklooster envroegere kerk en de oostelijke buurt,
welke wel ouder zal zijn* Het klooster dateerde van omstreeks 1400 en is
sindslangverdwenen*In dekloosterweidewachtendefundamenten opden
tijd, dat zij nieuwe muren zullen dragen*De Renkumsche heide,vooralin
deze eeuw ontgonnen, had een zeer intensief wegennet, te intensief voor
eenheide*Ookdegrafheuvelswijzen erop,datdeheidegeenoudeheideis.
Wij houden het er voor, dat in de La Tene tijd, het bouwland aldaarverlatenisentotheidegeworden.Naderonderzoekzalmoetenleerenofzulks
een goede suppositie is*
Deheuvelsengrafvelden vanBoschbeek en Oostereng (72,73)behooren
tot de Gemeente Ede* Waarschijnlijk hebben dezemet debuurtschap Harten niets te maken, tenzij het grafveld van 0*N*0* bij Renkum hoorde,
hetgeen onwaarschijnlijk is*
De oerkorst opdebegravingen in het La Teneveld Boschbeek zou kunnenwijzen opeenheidebegroeiing,sindsdien*Mbgelijk isditnaderinovereenstemming te brengen met het verlaten en verheien der Renkumsche
hei*
De naam Fluitersmaat wijst op voormalige weide* Er zou een beekgeloopen hebben,welkssporen aanden Rijksstraatweg nogzichtbaar zijn*
De Schaapsdrift, een fraaie Hessenweg, was de weg, dien de schepers
volgdennaardeheide*HetismijnietbekendofereenHartenscheSchaapsdrift is naast een Renkumsche, zooals er een Bennekomsche is naast een
Wageningsche*
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De Renkumsche hei bood als heide een ondoorlatende oppervlakte en
daardoor stroomde veel water af naar de slenken en naar den weg, welks
lagepunten onder water stonden na sneeuwsmelten ofveel regen. De ontginning heeft hierin zeer veel verbetering gebracht. Het water zakt in den
grond. Hiermede is ook de verplaatsing van humus naar de dalen afgeloopen. Vroeger werd deze heidehumus zelfs als bladaarde verkocht aan
de Landbouwschool te Wageningen.
Omtrent deRenkumsche mark, hetgrasmaaiene.d. isnogietstevinden
en enkeleoudenvan dagen kunnen er nogveelvanvertellen.
De ontginning der heide heeft den ontginners niet steeds voordeel gebracht* Een laatste stuk wordt nu, Dec* '35, onder den ploeg genomen.
Een deeliszelfs grasland, boomgaard enkweekerij geworden.
III. HET DORP BENNEKOM

Wij zullen ons in hoofdzaak moeten beperken tot het gedeelte van
Bennekom, dat gelegen is binnen kaartblad Wageningen.
Onmogelijk is het niet, dat Bennekom in ouder tijden tot hetzelfde geheelbehoordealsWageningen.Dezeoudetijden zullendangezochtmoeten
worden in ieder geval in de voor-Christelijke periode.
De Bennekomsche Mark was sterk gebonden aan het geestelijke, doordat grenzen van mark en kerspel samenvielen, zoodat dezelfde personen
en markelieden en kerspellieden waren (74),
In de markeboeken, de Buurtboeken, komt zulks duidelijk uit, daar de
Buurt de pastorie (de Wheem) verzorgt, bij de buurtsprakenpredikanten
kerkmeestersaanwezigzijn;degeerfdensteldendenkosteraan(gagevaneen
vol erfeenschepelrogge,vaneendrielingdriespint,vaneenhalferfeenhalf
schepel,vaneenvierdeerf ofkaterstede 1 spintof4stuivershetspint;voor
het overluiden van een ouden doode mocht hij drinken een vaan, van een
jongen doode 2 kannen). Ook de kerkmeesters werden door de Buurt aangesteld en de Buurt beheerde de in de kerk voor de armen gegeven giften.
Zij kocht in 1650voor f697.— een nieuwe klok;zij beheerde en verkocht
degraveninenomdekerk(75).HetmarkeboekvanBennekomnoemtdeze
mark herhaalde malen het kerspel van Bennekom; in een bepahng echter
van 1656wordt zijomschreven als„de markvanBennekom, gelegenin het
ambt van Ede in het kerspel van Bennekom*'. Voorts „Geen markeboek
geeft meerbepalingenoverdebetrekkingtusschen markendekerkdan dat
van Bennekom" (I.e., biz. 125).
De oudste resten vindt men te Bennekom vooral in „het Laag", geologischhetLaagterrasII8, gelegenbewestendenhoofdweg Wageningen-Ede,
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zijgaanterugtothetMesolithicum,datbijhetbodemonderzoek herhaaldelijk aangetroffen werd*Ook neolithische vondsten zijn niet zeldzaam*Vermeld zij hierbij de fraaie hamer en de bijltjes welke typisch neolithisch
zijn* BELLEN heeft verscheidene vondsten beschreven (76), Zij alien zijn
terug tebrengen tot deruggen enruggetjes in hetLaagterras*
Klokbekerheuvels zijn mij in Bennekom bekend in den Sandr, in het
fraaie bosch van den Hullenberg (vroeger Hulsenberg) en in de omgeving
van den Dikkenberg* Nu wij deze combinatie noemen is het interessant te
wijzen op de verwantschap,welkezou kunnen bestaan tusschen Dikkenberg en Hullenberg* TEUDT (76) geeft een kaartje, waarop men eveneens
dezetweenamenaantreft* Wijzullen TEUDTnietvolgeninzijnspeculatieve
beschouwingen, slechts bij deze gelegenheid niet nalaten te wijzen op de
ligging van Bennekom ten Noorden van Wageningen en zulks verklaren,
doordat daar een geologisch-pedologische grens loopt*
De klokbekerheuvelsop het Landgoed Oostereng en ten Noorden daarvan behooren waarschijnlijk tot een nederzetting, die met het tegenwoordigeBennekom minder temaken heeft, evenalsdievan den Dikkenberg en
omgeving*Hetzelfde zalwelgezegd kunnen worden van de Hunnebeddencultuur nabij Panoramahoeve, alsmede van het Hallstatt en (jonger) grafveld op Oostereng (Boschbeek)*
Typisch Bennekomsch zijn de begraaf- en woonplaats (Hallstatt-La
Tene)vande„Laar",dewoonplekvanKeltenwoud naardeBorn (metden
bijna vemielden woonheuvelvan „Selterskamp"),deniet nader gedateerde
begraafplaats „Het Grafland" en „den Bovensten Hof'\
In den vroegen Bronstijd (Woodhenge) gedateerd, wordt het fraaie
aardewerk, dat ik in een haard aantrof, nabij het Groenewoud* Dat het
gebruiksaardewerk was,beweesde uit meest Noordelijke veldkeien samengestelde haard en de aangebrande „pap" op de scherven*
Bennekomheeft twee„Bergakkers",welkemenwelopzalmoetenvatten
alsdeplaatsen,waardeOfferberg stond. Terwijl de Bergakker tot het bijna
met huizen bebouwde oudeakkerland behoort, isde tweedeBergakker nog
in het bezit van een zeer merkwaardigen heuveL Hij behoort tot het Landgoed Hoekelum*
Jong Germaansch aardewerk vond ik vooral op een gebied, dat thans
Wageningsch is, nL nabij het Papepad, alwaar ook de kogelpot en Pfingstdorf aardewerk optreden* Bewesten het dorp, b*v* nabij Broekakker en
Wheemvond ik meermalen in de akkers het rood beschilderde Pfingstdorf
aardewerk*
In de Dorpsstraat, ter hoogte van de kerk, van 1tot 2 m diepte trof ik
in 1932groote hoeveelheden Middeleeuwschvaatwerkaan,hetgeenafgeleid
116

zalkunnen worden uit degewoonteomafvalopdenwegofindeslooten te
deponeeren*Enkele stukken waren vrij gaaf,of teherstellen. Bijhetgraven
der keldersvanhetVereenigingsgebouw trof ikde resten van vele Jacobakannen van het oudste bakselaan*Opderuggenvindtmenopverschillende
plaatsen scherven van Jacoba-aardewerk tot in hetveen.
In de zgn*„Wurft" bevonden zich in de Middeleeuwen woningen* Bij
het zandgraven komen af en toe sporen voor den dag, Een mijner practicanten vond in 1933aldaar een fraai Jacobakannetje*
In het terrein zijn nog belangrijke oude resten te vinden in den vorm
van waterleidingen, wallen en wegen. De wegen welke oud zijn, zijn of
nog steeds, 6f wederom als weg in gebruik, dan wel als „Hessenweg" in
het landschap op tesporen*
Lange Bennekomsche enken in het lage land hebben telkens bij een
„hoeve" behoord en zijn als zoodanig ook omwald, Typische voorbeelden
van zoo'n „Einzelhof" zijn de eertijds versterkteboerderijen „Dikkenes",
„De Raven" met Ravenschen Eng en het voormalige Kasteel „Harsloo"
met Harsloo eng, Deze boerderijen behooren tot den Craats, een mi, op
zichzelf te beschouwen nederzetting, met eigenerfde boeren van een zeer
typisch en afwijkend karakter, die zich genesteld hebben in een eertijds
kerkelijk en later heerlijk bezit*
Het oer-Bennekomsche gemeenschappelijke dorpshnd zal wel geweest
zijn de „Bergakker" en omgeving, terwijl de Algemeer misschien als
„Almende", algemeene weide, is op te vatten.
Voor mij is het moeilijk om, als HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, de
bewoners van den Bennekomschen Craats met hun Einzelhof-systeem te
vereenzelvigen met de Wageningers van het Zuidehjk deel als Wachenafstammelingen.

117

SAMENVATTING EN SLOTOPMERKINGEN
De voorgaande hoofdstukken, vormend een door beperking niet steeds
samenhangend expose omtrent vraagstukken der bodemkarteering, dan
weer bedoeld in meer algemeenen zin, dan weer meer speciaal betrekking
hebbend op de omgeving van Wageningen, dragen uit den aard der zaak
en naar de natuur van den schrijver een persoonlijk karakter. Zij zijn te
beschouwen eensdeek als een gedeeltelijken tekst voor een bodemkaart
vanWageningen,anderendeels alseenhandleidingvoor diegenen, diezich,
na den schr., met bodemkarteering zouden bezig houden.
Een tekst bij een bodemkaart behoort vele profielbeschrijvingen te bevatten. Mocht er voldoende belangstelling voor dit geschrift bestaan, dan
steltdeschrijver zichvoor depublicatieder bodemkaart ter hand tenemen
enzoomogehjk daarbij eenuitgebreiden tekst tevoegen.Hij meent echter,
dat het voorloopig niet gemotiveerd is,persoonhjk aan dezezaak nog meer
tijd en geld ten koste te leggen. Men meene niet, dat publicatie van een
bodemkaart in alle opzichten gewenscht is. Er zijn ook nadeelen aan verbonden,enwelo.a.voorden boerenstand. Alsdeschrijver gelegenheidgehad heeft om van vele dingen kennis te nemen, isvoor hem de daardoor *
verkregenvakkennis aleenvoldoende resultaat.
Bodemkarteering, zooals STARING die wenschte, zal vooreerst niet tot
stand komen. Slechts in bepaalde gevallen, voor nieuw te ontsluiten gebieden b.v.,zalzij te verwezenhjken zijn. Indien besloten zou worden tot
eene bodemkarteering, zoude de uitvoering daarvan alleen reeds uitgesteld
moeten worden, bij gebrek aan deskundig personeeL Maar er is nog een
ander motief tegen een groot opgezette bodemkarteering. Men kent nL
nog niet de problemen, welke voor verschillende gebieden daaraan verbonden zijn. Zoolang niet de bodemprofielen van Nederland beschreven
zijn, ishun karteering te beschouwen alseen nuttelooze geldverspilling.
Met hetvooronderzoekvooreenebodemkarteering isveeltijdgemoeiden
het heeft zin daaraan aandacht te besteden. Alle halfelachtig werk is in
dezenechter uitden booze.Bodemkarteering enprofielstudie zijn niet„een
persoonHjke liefhebberij", zij vormen een moeilijk vak, dat vele eischen
stelt.
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De schr* kant zich er ten stelligste tegen, dat men de bodemkarteering
en de profielstudie beschouwt als een aanhangsel der geologie* Bodemkarteeren dient te geschieden door iemand,dielandbouwkundig geschoold
is*Aangezien de L*H*voor deze scholing vijf voile jaren eischt, is het niet
aannemehjk te maken, dat een geoloog zich terloops in den landbouw en
zijn problemen zouinwerken*Bovendien eischtlandbQuwkundig werk niet
alken theoretische kennis, doch vooral practische ervaring* En_daarop
Zullenslechtsdiegeologeningesteld zijn,dietoevalliguitdenlandbouwersstand voortgekomen zijn.
Uit het in diverse hoofdstukken naar voren gebrachte betoog zal men
begrepen hebben, dat ook voor den landbouwkundige, alvorens hij over
maggaan tot bodemkarteering,het verwerven van kennis opvelerlei ander
gebiednoodzakelijkis*
Geologie neemt daarbij een plaats in, doch niet de belangrijkste plaats*
Voorop staat bij een bodemkarteering begrip van het landschap en inzicht
in^het groi^gebruik*
Geen dezer vooropgestelde vereischten is het specifieke terrein dergeologen*Weimoet de bodemkarteerder behoorlijk geologisch onderlegd zijn*
De geologie is echter slechts een der hulpwetenschappen voor de bodemkarteering en niet meerdandat*
Of de bodemkarteeringdanonderdeelbehoorttezijndermeerchemische
bodemkunde? Alevenmin*Zij iseen zelfstandig wetenschappelijk bedrijf*
Wei moet de bodemkarteerder de landbouwscheikunde beheerschen,
hetgeen een niet geringe taak is,die men een geoloog zeer zeker weerniet
indeschoenenmagschuiven.Indienmenooittoteenbodemkarteeringover
zalgaan,moet men dezeniet ophangen aanhetkoord der organisatie, doch
fundeeren op de basisvan deskundigheid.
Doet men dit niet, dan is het er aan bestede geld niet verantwoord*
^demkarteering geschiede ten bate van den Landbouw en^dezeisslechts
dan daarbij gebaat, indien zij landbouwkundig geschiedt, niet slechts in
|mm, doch <x)kinwezen*
Een nevenvoordeel der bodemkarteering is,dat zij leidt tot een beter
inzicht in den verticalen opbouw van den bodem, vcx>ral indien de karteerdertevensonderzoekeriseninverbindingkanstaanmet belanghebbenden, vooral landbouwingenieurs en wetenschappelijke werkers op landbouwgebied* Eene positie,die een dergehjk contact mogeHjk maakt,iseen
uitzonderingspositie.De schr*hoopt,dat zijn navolgersdit zullen beseffen*
Bodemkarteeren, indien vooraf het schema is opgesteld, is natuurlijk
eenvqudiger dan karteeren, terwijl eerst uitgezocht moet worden wat in
kaartgebracht moet worden*
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Het spreekt vanzelf, dat de bodemkaart bij een zeer intens onderzoek
vele verschijnselen naar voren gebracht zou hebben, ook al ware de verklaring dezer verschijnselen niet bekend* Ineenwetenschappelijkeverhandeling echter is het van grondleggend belang de verschijnselen te demonstreeren aan de hand van bewijskrachtige^gegevens^ die tot inzicht leiden.
Vandaar dat de schr*den laatsten weg gekozen heeft*
Men moet in bovenstaande regels geen oratio pro domo zien, doch
een samenvatting der opvattingen van den schrijver over bodemkarteering*
Ten aanzien der profielen kan de meening van den schrijver in korte
woorden aldus samengevat worden. De aanduiding podsol wordt kwistig
gebruikt en daaraan wordt verbonden het denkbeeld alszouden deinvloeden en uitwerkselen, zooals die in de theoretische geschriften vermeld
worden, ook inderdaad aanwezig zijn* Dit verlangt echter eennauwkeurig
enopzettelijk chemischonderzoek*
Podsolisatie moetveelmeergezien worden alseen beweeglijk evenwicht
van oxydatie-reductie verschijnselen en veel minder als verschijnsel van
laagsgewijze uit- eninspoeling*
In sommige opzichten zijn de grondwaterinvloeden en de regenwaterinvloeden niet meertescheiden*
Ten aanzien der profielen geldt, dat aanvullend chemisch onderzoek
dringend gewenscht is*Bij eenebodemkarteeringbehoortchemischonderzoek der belangrijkste profieltypen* Niet alleen chemisch onderzoek, doch
ookfysisch en mikroskopisch onderzoek, zoowel mineralogisch, als morfologisch,alsmicrobiologisch*Inhetalgemeendient meer aandacht besteed
tewordenaandedirectemicroscopievandengrond,hetgeennieteenvoudig,
maar zeer vruchtdragend zal zijn*
De schr* heeft noode van dit alles af moeten zien*De mikroskopie van
den grond isvan belang om in twijfelgevallen betreffende geologische indeelingen naar een bepaalde richting te kunnen overhellen. Reeds vele
jarengeledenheeft deschr.metzijn tegenwoordigen promoterdaaromtrent
overleg gepleegd*Het werd geologisch van belang de verschillende grondsoortenvanbladWageningen aaneennauwkeurigmineralogisch onderzoek
te onderwerpen*
Ook bodemkundig kan dit onderzoek van belang zijn*Dikwijls ziet men
reeds zonder dat, dat de grond, waarin zich de profielvorming afspeelt,
bestaat uit geologisch verschillende lagen*Een reden te meer om voorzichtig te zijn met toepassing der ABCG-nomenclatuur*
Een nauwkeurige plantensociolorischebep#rijying is yjM>jLeene_bodemkarteering van belang. De schr. heeft geen botanische gegevens verstrekt,
_4
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hijlaatzulksover aandebotanici,evenalshij dechemischebeschrijving en
kartografie overlaat aan de landbouwchemici* Overigens acht hij de chemische karteering (naar het voorbeeld van ARRHENIUS) van weinig belang
en in overlegmet Prof*HUDIG heeft hij bij zijn werk daaraan dan ookgeen
aandacht besteed*
Resten nogenkelegegevensomtrent demogeUjkheden eener bodemkaart
van Wageningen en de vereischten, waaraan zij eigenUjk zou moeten voldoen*
Aan welke eischen moet een bodemkaart voldoen? Zij dient inzicht te
geven in de aan de bodemprofielen waar te nemen verschijnselen en wel
zoo,datdezeingroepengerangschiktaangegevenwordenopeendusdanige
manier, dat het verband der aangegeven onderscheidingen met andere
verschijnselen tot uiting kan komen* Zij moet zoo weinig mogelijk gebaseerd zijn op theorieen enTOOveel mogelijk op feiten* Voor alles moet zij
overzichtelijk zijn en minstens in.de details gemakkelijk leesbaar*
Er zijn vele gebieden in ons land, waar de bodem op geringen afstand
groote verschillen vertoont* Daarom isde door STARING gestelde eisch
omtrent den schaal volkomen verantwoord (77)•Maar zelfs al zou men in
de gelegenheid zijn een dergelijke schaal toe te passen, dan nog zou men
niet kunnen karteeren wat noodig vermeld dient te worden*Daartoe dient
de aanvullendetekst, dieinvelegevallen zeer uitgebreid moet zijn eno.m*
moet bevatten een beschrijving van details,die niet in kaart gebracht kunnen worden*
Een tekst moet een algemeen landbouwkundige beschrijving geven van
het onderzochte gebied, een beschrijving der normale en der abnormale
bodemprofielen en ^demtq^^dm,
ten verband leggen tusschen de
kaart en de landbouwkundige eigenschappen der gekarteerde typen en
technische aanwijzingen bevatten, die kunnen leiden tot verbetering van
hetjbodemgebruik* Voorts moet de tekst den gebruikers leereri7hoe "de
kaart te interpreteeren en te hanteeren* Bijvoegen van enkele technische
advieskaarten, gebaseerd op de bodemkaart, kan van voordeel zijn* Wij
denken hier b*v* aan kaarten, die aangeven waar betere ontwatering gewenscht is* Het spreekt vanzelf, dat analytische gegevens, dus verslag
omtrent laboratoriumonderzoek dertypen,nietmagontbreken(78)*
De grondslag der bodemkaart moet zoo goed mogelijk zijn* Eenigszins
blijvende scheidingen moeten aangegeven worden, evenals dijken, waterkeeringen, sluizen, duikers, dammen, slooten, tochten, e*d*Bij de laatste
verdient het aanbeveling tevens de stroomrichting aan te geven*
Wij zullen niet de vraag bespreken, voor wie de bodemkaarten bestemd
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bouwers, die meenen hun grondje^kennen. Wij achten een bodemkaart
een algemeen maatschappelijk belang en hebben reeds eerder uiteengezet,
welkecategorieen daarvan zouden kunnen profiteered Bij iedere officieele
kaart is gebleken, dat vele kaartgebruikers zelfs behooren tot die groepen,
waarvoor de kaart oorspronkeUjk niet vervaardigd werd*
Dit is een der redenen waarom de schrijver gaarne de legenda eener
bodemkaart zooeenvoudigmogelijk stelt.
Voor Wageningen zouden tientallen bodemtypen teonderscheiden zijn.
De opsomming daarvan zou echter een verklaring en daardoor te veel
ruimte eischen.
Van belang zalzijn van het boschgebied,en van het lagereAlluvium en
Laagterras een bodemkaart te publiceeren* Voor laatstgenoemd gebied is
de grondsoortenkaart (zie biz. 79) te beschouwen als de basis voor de
bodemkaart. In eerstgenoemd gebied zalvooral aandacht geschonken dienen teworden aan deoude bouwlanden.
Een bezwaarvoor het publiceeren van dergelijke kaarten vormendevele
tijd en kosten verbonden aan het persklaar maken der kaarten ende groote
kosten van het drukken.
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KORTE BESCHRIJVING VAN ENKELE KAARTJES
L Wageningen, e,o. Grondsoorten, Men lette op de grenzen, welke
gedetailleerder zijn, dan die der geologische kaart des Rijks en op de
uithetOostenkomendezandruggetjes, welketotinhetveen tevolgen
zijn, Verder op den rug in de Achterbergsche hooilanden en op de
oude waterloopen in Haar, Nude, enz.,welke gedeeltelijk aangegeven
zijn {biz. 79)•
IL Heteren* Duidelijk ligt in de strook „taaie klei" een oude rivierarm.
De hooge zandruggen komen goed uit en hangen samen met de oeroude hooge woonplaatsen, met zgn. zwarten moorgrond* De rug in
het Z.O. loopt op de Vijfakkers. Enkele kleine zand-plekken in het
N*deel der kaart zijn afgegraven voor dijksonderhoud, of door dijkdoorbraak ontstaan (Waai). Uit het geheel blijkt den geologischen
samenhang der aangegeven typen (biz.78)•
III. Raven, Harren, Nergena, Schoonhoven en Boekelo.Deze kaart geeft
een overzicht van een deel van het Laagterras (vgL biz. 60—70 en
biz. 86). De hooge ruggen zijn aangewezen voor bouwland enbewoning,delageredalenmetkleineruggetjes voorgrasland*Oorspronkelijk was hier bosch; het moedertype der bodems is het boschtype,
eenminofmeergepodsoliseerde,grijzetotroestkleurigegrond,aande
randen derhoogeruggen enindelagereruggen met oerbanken.
In vele gevallen reikten de grondwaterafzettingen tot de humeuze
lagen*
Het lagere bosch waszeer pikkerig, („anmoorig") en van het griendtype, met veelelzen*De mensch heeft op delagedeelen vroeger veel
eikenbosch (met wat berken) aangeplant. Vooral op zeer leemige,
natte gronden plantte hij elzen.Eikenhout leverde echter, vooral ook
aan uitwonende eigenaren, vroeger veel geld op aan hout en schors,
tegenwoordigishetwaardeloosenvrijwelverdwenen.
De hooge gronden hebben een niet zeer zwarte,ietwat rulle, droge
grond, welke sterk de „eikenkleur" vertoont. Enkele perceelen zijn
zwarter enwaren tabaksland.
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Door deschapenteelt, het zandgraven en het zodenslaan isveel grond
verplaatst, evenals door het opwallen leggen en slechtenvanbosch*
Zeer veel grond is gezakt* Een aantal typisch gezakte deelen zijn als
zoodanig aangegeven*
De laagste deelen, de drassige weilanden, zijn dikwijls zeer goed,
maar konden veel beter zijn* Meestal houden zij,zooals uit de kaart
blijkt,verbandmetoudebeekloopjes*In Schensgoor en Moesdel komt
moeraskalk voor met onduidelijke schelpresten entot 70%CaCO3*
Hard ijzeroer komt hier en daar nogvoor,isookvroegeruitgegraven*
Meestal zijn delage,groene deelen leemigofzavelig*
De zavelin den Z*W* hoekder kaart behoort reeds tot denzavelmantelomde alluvialeklei*
De lange zandharen hebben een ondiep, spoedig vast profiel en zijn
waarschijnlijk oudewegen*'s Zomersverdrogen gewassen enboomen
er op*
Het humusoer is meestal vergraven;voor eenige jaren is dit gebeurd
in „de Hoeve", met storten van zand oplager grasland*
Het grasland is gedeeltelijk aangelegd op bouwland, omdat men
meer vee ging houden*
Het Oostelijk deelgeeft een rugvormige aansluiting aan het dorp.
Hetreliefvolgtinvelegevallendenuvervallenoude grensscheidingen,
zooals uit slooten en oude kadastrale kaarten blijkt* Men vergelijke
ook de bodemkaart met de oude polderkaart en lette op de aangegeven hoogtecijfers*
Teneinde de kaart voor niet bodemkundig geschoolden leesbaar te
maken, hebben wij opzettelijk de aanduidingen der typen eenvoudig
gesteld* De meer geschoolde gebruikers zullen zonder moeite de
parallel met de wetenschappelijke termen af kunnen lezen* Daar,
waar oer voorkomt, is de bodem door bebouwing in de bovenlagen
geheel gewijzigd, het sterke podsol is volkomen omgevormd, in de
graslanden is de reactie alcalisch; en er zijn veel wormen, hoewel de
zodenoghetloodzandtype heeft* Een reden te meer,omdeterminologiete stellen, zooals zij gesteldis*
Om de kaart niet onleesba^r te makenisverdere detailleering achterwege gelaten*
Een uitgebreider tekst met bodemprofielbeschrijvingen en foto's verschijnt later*
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