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Hetherstelvan dekalkhuishoudingvangraslanddient te geschieden
door herhaalde dosering van kleine hoeveelheden kalkmeststof bij
ideale verspreiding.
ii

Het gloeiverliesisgeenmaatstaf voor deorganische stofhuishouding
van de grond.
Ill
Gezien de grote behoefte aan een regelmatige behandeling van de
cultuurgronden met organische stof is het van groot belang alle organische afvalstoffen van de menselijke samenleving daartoe na cornpostering ter beschikking te stellen.
Alsduurzame maatregel ter beteugeling van de erosie van tropische
cultuurgronden dient naast terrassering zorg te worden gedragen voor
het aanbrengen en in stand houden van een uitgekozen plantendek.
])e vergevorderde ontwikkeling der teclmiek, speciaal ten aanzien
van de grondbewerkingswerktuigen, inaakt de mechanisatie van de
ontginning van tropisch bos en de herontginning van bloekar en
andere natuurlijke opslag en begroeiing thans technisch mogelijk,
VI
Het is van primair belang de inklinking bij ontwatering van veen*
gronden en menggronden van veen en klei tot een bepaalde minimummaat te beperken; deze maat moet worden bepaald aan de hand van
de profielbouw en de aard der samenstellende materialen.
VII
De namen lioog- en laagveen dienen definitief te vervallen en te
worden vervangen door de benamingen oligo-, meso- em entrooph
veen.
VIII
De voortgezette, positieve niveauverandering (bodemdaling) van
Westelijk Nederland en de toenemende klink der veengronden en
menggronden van veen en klei aldaar onder invloed van de ontwatering, vormen een gevaar \foor de cultuurwaarde dier gronden door het
stijgend zoutgehalte van polder- en boezemwater.
IX
Dedrooglegging van verveende gebieden met een bodem van heterogene samenstelling is economisch niet verantwoord.

Gedurende <lelaatste tientallen jaren heeft de algemene landbouwwetenschap zich geweldig ontwikkeld. Meer dan ooit ziet de landbouwkundige zich geplaatst voor de eiskennis te nemen van de grondbegrippen van diverse takken van wetenschap, wil hij nog in staat
zijn de groei van het onderzoek naar de rol van de grond als leverancier van voedingsstoffen voor de plant, naar het verband tussen
grond en plant, en naar de eigenschappen van een bepaald te produceren plantaardig product, hetzij dat dit dient tot voeding van mens
en dier, hetzij tot vervaardiging van goederen ten nutte van de menselijke samenleving, te kunnen vervolgen. Slechts een enkeling is het
gegeven zich een brede en diepgaande kennis hieromtrent te verwerven, en dan nog alleen indien hij in staat wordt gesteld zich daaraan
speciaal te wijden. Het merendeel der landbouwkundigen ziet zich,
mede door de werkkring, geplaatst voor de keuze of zich streng te
beperken tot de hoofdlijnen der diverse wetenschappen, teneinde in
staat te blijven de groei van het onderzoek naar het systeem grondplant te kunnen vervolgen, of zich te specialiseren op enkele ondeidelen, waarin het hem dan wordt vcrgund diepcr door te dringen.
Het laatste bezit voor de helaas beperkte menselijke geest een zekere
bekoring, doch hoezeer ook is te waarderen, dat hij zich een bepaald
onderdeel geheel eigen maakt, is hieraan het gevaar verbonden van
eenzijdigheid. Het eerste eist een hoge mate van zelfbeheersing en
strenge zelfcritiek bij de studie, doch geeft de voldoening de problemen
te zien in het grote verband. Slechts van dit standpunt uit bezien,
kunnen algemene en speciale studie vrucht dragen.
U, Hooggeleerde Promoter, Hooggeleerde HUDIG, dank ik voor de
wijze, waarop gij mij in Uw colleges, door Uw excursies, tijdens mijn
assistentschap, bij mijn proefschrift, en speciaal in de veelvuldige gesprekken, welke ik met U mocht voeren over de talrijke onderwerpen
binnen en buiten het raam van de door U gedoceerde wetenschap,
steeds weer het grote belang van het brede inzicht in de materie der
algemene landbouwwetenschap hebt voorgelegd. Aan U dank ik de
fundamentele kennis van de grond als basis voor de plantenproductie.
Van blijvende waarde zijn voor mij de vele gesprekken, waarin gij
mij deelgenoot maakte van Uw rijk geestelijk bezit.
^ De scherp critische beschouwing, welke steeds ten grondslag lag
Isan Uw behandeling der problemen bij de teelt van gewassen in de
tropen, Hooggeleerde VAN DER STOK, was voor mij een prikkel bij de
bestudering van deze materie. De bij U vergaarde waardevoile kennis
hoop ik eerlang in toepassing te kunnen brengen.
Aa waardevol facet bij de studie van het systeem grond-plant blijft

voor mij de plantensociologie, waarbij een goede kennis der plantenS3^stematieken -geographic onontbeerlijk is.U, Hooggeleerde JESWIET,
wijdde mij in; het waren vooral Uwentnousiasme, en Uw voordrachten
over de tropisehe plantengeographie, ifelke blijvende belangstelling
wekten. Dat aan het toen- getegde contact geen blijvend karakter
is gegeven, kan ik slechts betreuren.
Met U, Hooggeleerde VENEMA, hoop ik de band, gelegd in de jaren
van mijn college-assistentschap in de plantensystematiek, te kunnen
bewaren. De toen verworven bijdrage in de kennis der systematiek
was van blijvend nut bij mijn veriere studie; zij zal dit ook in'de
toekomst zijn.
Zonder een juist inzieht in het ontstaan der gronden, zou ik een
kennis van fundamenteel belang bij de studie van het verband tussen
grond en plant hebben gemist. Bij U, Hooggeleerde EDELMAN, verkreeg ik de gelegenheid mij daarin te verdiepen. Deze kennis is voor
mij van blijvende waarde geworden bij mijn werk.
Met bijzondere waardering denk ik terug, Hooggeleerde REINDERS,
aan Uw colleges en practica in de plantenphysiologie en -anatomic;
het was voornamelijk de anatomic, welke een bijzondere bekoring
voor mij bezat. Dat ik in mijn verdere studie een andere weg ben
gevolgd, betekent allerminst, dat ik de plantenanatomie losgelaten
zou hebben.
Hooggeleerde HELLINGA, alhoewel ons contact stamt uit twee zeer
verschillende pcrioden, stel ik het zeer op prijs in de laatste nog verscheidene malen van gedachten te hebben mogen wisselen over de
waterhuishouding in bouw- en grasland.
Waarde SCHUFFELEN, in de ruim vijf jaren, dat ik verbonden was
aan het Laboratorium voor Landbouwscheikunde, waren mijn werkzaamheden geheel andere dan de jouwe. Wij hadden echter voldoende
contact om elkander te leren kennen, en de hoop uit te spreken later
nog vele malen van gedachten te kunnen wisselen.
Beste DOMINGO, LEHR en BAUSCH, het contact sedert 1942heeft mij
meer gegeven dan vriendschap alleen. Moge dit zo blijven.
Waarde D A L en SCHUYLENBORGH, dank voor de vriendschap mij
gegeven tijdens mijn assistentschap.
Waarde REDLICH, bij de aanvang van deze studie mocht ik steunen
op het voorlopig onderzoek, dat door jou reeds was verricht. Jouw
speurwerk vormde daarvoor de basis. Bij het hernieuwde contact
heb ik je bijzonder leren waarderen.
Waarde WTTEWAALL, BIERMAN, PAiiwenWiLLEMSEN,zonderjullie
waardevolle hulp in veld en Jaboratorium, zou het mij nimmer in zo
korte tijd gegeven zijn geweest, dit proefschrift samen te stellen.
Daarvoor mijn oprechte dank.
Waarde WESTRUP, het werd zo langzamerhand traditie, dat wij op
het laboratorium samenwerkten. Ik heb je leren waarderen als iemand,
die met goede wil en belangstelling mij veel hulp geboden heeft,

speciaal in de laatste tijd. Bit proefschrift getuigt van je tekenwerk.
Allen, verbonden aan hct t,aboratorium voor Landbouwscheikunde,
mijn dank voor de prettige samenweridng, welke ik heb mogen geTltAi'PTl

Het op schrift stellen van het proefschrift was mij niet mogelijk
geweest, indien ik niet door U Heren van de Directie van de Afd.
Tropische Cultures der Nederlandse. Handel-Maatschappij, en van de
Factorij te Batavia, daartoe op de meest lofwaardige wijze in de gelegenheid was gesteld. Ik acht het mij een voorrecht U daarvoor mijn
speciale erkentelijkheid te bewijzen.
U, Heren van de Diretie der Nederlandse Hcidemaaischappij, dank
ik voor de royale wijze, waarop gij mij instaat steldegebruik temaken
van de gegevens uit de rapporten over het streekonderzoek, opgesteld
door het Laboaatorium voor Landbouwscheikunde.
U,Heren VEENMAN van deFa H.VeenmanenZonen te Wageningen,
dank ik in het bijzonder voor de grote welwillendheid, en voortvarendheid bij het drukken van het proefschrift. U maakte het mogelijk dit voor mijn vertrek naar de tropen te doen verschijnen. Daarvoor
mijn welgemeende dank.
Dat het zover kon komen, Mevrouw ESPELO-VOS, en Heer MATSER,
dank ik zeer zeker ook aan Uw onbaatzuchtige hulp bij het tikken
van het manuscript.
Tenslotte U, Vadcr,en jij, Iep, die mij op de meest gelegenen ongelegen momenten terzijde stonden bij het herhaald corrigeren van
manuscript en drukproeven, mijn hartelijke dank. Wie hiervan ervaring heeft, weet wat deze hulp zeggen wil.
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D E GROND ALS PRODUCTJEPACTOR
Toen in 1928 in de Verenigde Staten van Noord-Amerika Bennett
en Chapline de aandacht van het Amerikaanse volk en de regering
wisten te vestigen op de snel voortschrijdende vernieling van cultuurgronden door wind- en watererosie in de U.S.A., werd de basis gelegd
voor de nationale bestrijding der erosie; niet langer zou het blijven
bij incidentele pogingen. Eer men echter besefte, dat de bescherming
der cultuurgronden van wezenlijk nationaal belang was, moest een
natuurramp als de stofstorm van 12 Mei 1934 plaats vinden, waarbij
grote oppervlakten van de eertijds zo vruchtbare Corn- en Cotton
Belt, welke gedeeltelijk reeds aan erosie onderhevig waren, geheel
beroofd werden van him bouwkruin. Men schatte, dat er bij deze ene
storm 300.000.000 ton vruchtbare aarde werd verwijderd. Van dit
moment af hield de Amerikaanse pers zich in alle toonaarden met dit
probleem bezig, en werd het door de inmiddels opgerichte Soil Conservation Service intensief bestudeerd. Toen na Mei 1945 het internationaal contact tussen dewerelddelen hersteld werd, kwam de tijdens
de tweede wereldoorlog in de U.S.A. verschenen literatuur over erosie
00k in Europa. Opvallend was het aantal boekwerken, bulletins,
brochures en tijdschriftartikelen, dat zich bezig hield met dit probleem.
De veelzijdigheid van documentatie en van wijze tot bestrijding Met
niet na in Europa, en 00k hier te lande, de aandacht te trekken.
Hierbij rijst direct de vraag, of het erosieverschijnsel, dat speciaal
in de laatste 10 jaren een buitengewone omvang had aangenomen,
een probleem van recente datum zou zijn. Hierop wordt door enkele
Amerikaanse en Engelse auteurs duidelijk ontkennend geantwoord.
Men heeft in dit gevalte maken met een verschijnsel, dat sinds mensenheugenis zijn invloed heeft doen gelden op de door de mens in cultuur
genomen gronden. Verschillende schrijvers, als Ayres {1936), Bennett
(1939), Chase (1936), Cumberland (1944), Diatsjenko en Zemlianitsky
(1944), Graham (1946), Gustafson (1946), Herriot (1944), Jacks en
Whyte (1939), Shepard (1946), Svobida (1940), Unit. States Dept.
Agriculture (diverse jaren), en Wrench (1944) hebben zich in hun
werk speciaal met een of meer facetten der erosie bezig gehouden, en
duidelijk doen uitkomen, welk een geweldige invloed de mens uitoefent op de natuur, zodra hij gronden in beslag neemt voor de productie van voedsel- en handelsgewasscn. Daarbij maakt hij in verreweg
de meeste gevallen een dusdanig gebruik van deze grond als bron van
plantenvoedende stoffen, dat het ontaardt in een „misbruik". De
gronden moesten worden verlaten en elders nieuwe in cultuur gebracht.
Zolang voldoende vruchtbare gronden gevonden konden worden,
werd door de mens het misbruik als zodanig niet onderkend, kon niet
9
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alleen ongebreidelde wisseling Tan cuituurgrond plaats vinden, doch
werd even onbelemmerd* het areaal cultuurgronden uitgebreid naar
gelang de economische conjunctuur dit stimuleerde.
Zover als het de archaeologen werd gegeven door te dringen in de
geschiedenis van het bestaan van de mens op de wereld, hebben zij
kunnen aantonen, dat de verspilling van cultuurgronden vanaf de
oudste tijden heeft plaats gevonden. Talloze archaeologische vondsten
wijzen hierop. Sinds in de U.S.A. aan dit probleem zo sterk aandacht
is besteed, heeft men ook nagegaan, in hoe verre elders het gebruik
van gronden aanleiding had gegeven tot overeenkomstige verschijnselen. Door enkele der vorengenoemde schrijvers werd daarbij de nadruk
gelegd op de landbouwkundige betekenis van de oudheidkundige
vondsten; Wrench neemt daaronder de voornaamste plaats in. Hij
beschrijft op overtuigende wijze, dat in alle werelddelen verschillende
streken zijn aan te wijzen, welke door vernietiging van de vruchtbare
bouwkruin zijn omgezet in volledig onvruchtbare, zeer fauna- en
flora-arme gebieden, waar zelfs het klimaat door het misbruik der
gronden in ongunstige zin is gewijzigd. Van archaeologische ouderdom is de erosie van uitgestrekte complexen in Centraal China en
Thibet. lets jonger hele oppervlakten in Russisch Transkaukazie,
Husland en India; weer jonger complexen langs de Middellandse Zee
(Griekenland, Klein Azie, Palestina, L,ibye, Tunesie en Italic); van
Middeleeuwse datum: Spanje, Peru en Oostelijk China. Van meer
recente datum ten slotte Rusland (zuidhelft), deVerenigde Staten van
Noord-Amerika, Frankrijk, Duitsland, Australia, Nieuw-Zeeland en
Zuid-Afrika. Volstaan moge hier worden met deze summiere opsomrning. Het blijkt, dat de erosie dus sinds mensenheugenis een rol heeft
gespeeld. Dat aan dit verschijnsel pas na 1928 een zo algemene aandacht wordt gesehonken, rnoet dan ook alleen worden toegeschreven
aan de omvang, diehet heeft aangenomen.Passindskortismen psychologisch ontvankelijk geworden voor de gevaren, w?elke hierin schuilen
voor de voedselproductie. Aan de U.S.A. moet men de primeur toekennen van een nauwkeurige inventarisatie van de door erosie aangerichte schade. Elders werd tot nog toe volstaan met in zeer grove
trekken de omvang en mate van erosieschade aan te geven. Dat het
echter gaat om aanzienlijke oppervlakten moge uit enkele cijfers
blijken; reeds voor de U.S.A. alleen zijn:
**'•'

282.000.000 acres zwaar tot zeer zwaar gcerodeerd en
775.000.000 acres Hcht tot zwaar geerodeerd

dus 1057.000.000 acres onderhevig aan erosie, dat wil
zeggen 56% van het totale oppervlak der U.S.A.!

Van andere landen ontbreken ten enenmale betrouwbare cijfers.

Bnkele •amtemrs hebben schattingen gewaagd:
Opfimtiokig in % §m ioimi

Auteur
Shepard(1946) . . . . . .
Graham (1946) . . . . . .
Shamz (1941) . . . . . . .

Woeste gronden

iomhfipimiokk:

Cultuurgrond

Opp. cultuurgrondper hoofd

44%

0,8 ha
2,2ha
3,2 ha

40%

In zoverre komen zij met elkaar overeen, dat het areaal cultuurgrond per hoofd van de op 2 milliard zielen geschatte bevolking der
gehele wereld, wel zeer gering moet worden genoemd, en naast de
regelmatige bevolkingsaanwas bij een verder verlies aan cultuurgronden aanleiding gaat geven tot ernstige voedingsproblemen. Uitbreiding van het landbouwareaal mag alleen nog verwacht worden in
het Amazonegebied; elders leggen zij geen gewicht meer in de schaal,
terwijl in versehillende landen zelfs inkrimping van het areaal plaats
vond door erosieschade.
Even uitgebreid als versehillende auteurs zich hebben bezig gehouden met de documentatie van het onderzoek der erosie-verschijnselen, waarvoor moge worden verwezen naar de reeds eerder genoemde
schrijvers, zijn ook door anderen de middelen tot bestrijding der
erosie behandeld, zowel op waterbouwkundig als op landbouwkundig
gebied. Vooral op waterbouwkundig gebied versehenen in de U.S.A.
talloze publicaties, zodat het gewenst was een tweetal bibliographieen
samen te stellen (Bibliograph>T on Soil Erosion, 1938; Selected Bibliography on Erosion and Silt Movement). Voor oris zijn echter delandbouwkundig georienteerde publicaties van rechtstreeks belang; de
voornaamste zijn van dehand van Alma Baker (1942), Balfour (1946),
Beaumont (1946), Howard (1943 en 1945), terwijl de stroom van
publicaties blijft aanhouden.
De veelzijdige belichting der onderzoekingen in de buitenlandse
literatuur omtrent sehade en herstel van geerodeerde gronden maakt
het overbodig hierop in dit proefschrift nader in te gaan. In de literatuurlijst is een overzicht der versehenen werken gegeven.
De vraag rijst thans, of de in het buitenland over zeer uitgebreide
gebieden aangetoonde erosie de Nederlandse landbouw iets heeft te
zeggen. Is er in ons land ook sprake van erosie door veronachtzaamd
gebruik van gronden voor de landbouw? Hierop kan bevestigend
worden geantwoord, en wel in tweeerlei opzicht. Niet alleen, dat in
Nederland in beperkte mate dezelfde windschade aan de bouwvoor
kan worden waargenomen, doch ook, dat hier versehillende gebieden
een zo sterke achteruitgang in cultuurwaarde vertonen, dat bij het
uitblijven van maatregelen tot verbetering dezer gronden de vruchtbaarheid dusdanig daalt, dat van een gezonde productie nauwelijks
meer sprake kan zijn. Het onderzoek naar de achteruitgang van de

n

vruchtbaarheid van cultuurgronden in het buitenland, speciaal in de
U.S.A., heeft er zeer duidelijk op gewezen, dat bij het constateren van
windschade, het onoordeelkundig gebruik van de cultuurgrond reeds
in een vergevorderd stadium van misbruik is geraakt. Het proces is
reeds ernstig, wanneer het een begin van wind- of watererosie gaat
vertonen; het begin der achteruitgang ligt veel verder terug, en wel
in de periode, dat door ongunstige invloeden de vruchtbaarheid begint
terug te lopen en de opbrengsten niet langer optimaal zijn. Hierbij
dient men te bedenken, dat de ongunstige invloeden van zuiver
anthropogene aard worden bedoeld, welke kunnen ontaarden in een
misbruiken van de cultuurgrond, met als ernstigste gevolg vernieling
der bouwkruin door erosie. Deze mag dus niet verward worden met de
geologische erosie, welke steeds blijft bestaan, en door de mens slechts
indirect kan worden beinvloed. Bekend is— ter staving van het voor~
gaande — ook hier te lande de langzame daling in productie per
oppervlakte-eenheid, niettegenstaande het gebruik van kunstmeststoffen op deze gronden juist regelmatig toenam. De hierdoor veroorzaakte rendementsdaling van het bedrijf geeft een geringer productie, een geringer inkomen per oppervlakte-eenheid, vergt een
groter landareaal per bedrijf, en dit alles ten koste van een overmaat
van niet geheel tot hun recht komende kunstmestgiften. Het buitenland buiten beschouwing latend, betekent dit voor Nederland met zijn
stijgende bevolkingscijfer een verhoogde import van voedingsstoffen
voor mens, dier en plant.
Be vraag rijst, of men hier te maken heeft met een onvermijdelijke
gang van zaken. Hierop moet ontkennend worden geantwToord. Alhoewel de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek voor
1943 aangeven, dat in Nederland 2.360.000 ha van de totale oppervlakte van het Koninkrijk van 3.300.000 ha in gebruik zijn als gras-,
akker- en tuingrond op een totale bevolking van ruim 9.000.000
zielen, hetgeen betekent, dat per hoofd slechts 0,26ha cultuurgrond
ter beschikking staat, hetwelk echterminofmeerwordt gecompenseerd
door het feit, dat in Nederland land- en tuinbouw en veeteelt zeer
intensief worden bedreven (Keuning, 1947), kunnen toch met stelligheid verschillende gebieden worden aangewezen, waar de productiecijfers lager dan normaal liggen. Zonder hier dieper op de oorzaak en
mogelijkheden in te gaan, kan worden gezegd, dat het probleem der
optimale productie in Nederland, evenals elders, een probleem van
de organische stofvoorziening der bouwkruin is geworden, sinds door
de invoering en uitgebreide toepassing van kunstmestzouten de aanwending van stalmest en compost langzaam maar zeker naar de
achtergrond werd gedrongen. Dat de organische stofvoorziening van
primair belang is voor de opvoering en het behoud van een hoog
vruchtbaarheidspeil der cultuurgronden wordt bewezen in China en
Japan, waar door een buitengewoon intensief gebruik van geeomposteerde afvalstoffen van mens, dier en plant de vruchtbaarheid der
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cultuurgronden sinds tientallen eeuwen op een zeer hoog peil is gehandhaafd (King, 1926). Toch tellen deze landen niet meer dan 0,10
tot 0,15 ha cultuurgrond per hoofd. Ten opzichte van de Westerse
landen neemt men hier een essentieel verschil in de landbouw waar:
terwijl in de Westerse landen de cultuur der gronden onderworpen is
aan de economie van het rijk, is dit in de Oosterse landen omgekeerd.
Daar bepaalt het beheer en het onderhoud der cultuurgronden de
economie der samenleving; de grond is er de basis van het volksbestaan. Nu is het de vraag of het Oosterse economische schema 00k
maar in enkele opzichten van toepassing zou kunnen worden gemaakt
op de Westerse landen. Hierin ligt echter niet de kern. De vraag is
aldus te stellen: of het bij de huidige economische omstandigheden
mogelijk is in de Westerse landen de vruchtbaarheid van de grond
op te voeren tot een optimum, en dit blijvend te handhaven. Ons
inziens kan dit niet alleen, doch is het tevens een dringende noodzaak.
Zolang niet de grond als productiefactor de basis der samenleving
vormt, zal geen blijvende garantie voor eenoptimale voedselproductie
over lange tijd kunnen worden gegeven.
In landen, waar per hoofd een flinke oppervlakte aan cultuurgronden en aan reservegronden aanwezig was, kon misbruik daarvan
ongestraft voortgaan tot de erosie fatale gevolgen gaf. In de dicht
bevolkte landen, waartoe 00k Nederland met aBo.inwoners per km2
behoort, zou erosie op grote schaal desastreuse gevolgen hebben.
Hier dient het proces van vruchtbaarheidsteruggang direct onderkend
te worden, zodra de productie terugloopt. Deze teruggang is helaas
in diverse gebieden thans duidelijk aanwijsbaar, en dat niet alleen:
zelfs kan plaatselijk van een duidelijke anthropogene winderosie worden gesproken. Het verschijnsel is bekend, zowel in de veenontginningen, als in arme heideontginningen op onze zandgronden. Wanneer
in de voorzomer de droogte aanhoudt en de oostenwinden hard doorzetten, kan men het verschijnsel zeer goed waarnemen. Onder de
Valk bij I^unteren w?erd door ons in een jonge heide-ontginning in
Mei 1942 waargenomen, hoe van een stuk bouwland van omstreeks
4 ha grootte, waarin aardappelen waren gepoot, binnen vijf dagen
tijds de bouwvoor ter dikte van 8cm volledig werd verstoven, zodat
de blootgewroeldepoters tenslotte zelfs door dewind van de akker werden geveegd, en werden opgehoopt in de verzande grenssloot. Dit betekende voor de betrokken landbouwer een verlies van 40.000 x
0,08 m 3 = 3200 m3 van zijn beste grond, namelijk de humeuze bouwvoor! Dit was slechts een der vele percelen, welke toen onderhevig
waren aan winderosie.Daarbij beseft men inonslandnogonvoldoende,
dat een dusdanig verlies van blijvende aard is.
Dat de nog slechts door een enkeling waargenomen achteruitgang
in vruchtbaarheid — begin van een proces, dat bij voortduring
van onoordeelkundig gebruik kan leiden tot anthropogene erosie —
in Nederland wel degelijk aanwezig is, en over grotere oppervlakten
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is verspreid dan men tot voor kort nog slechts vermoedde, zal in dit
proefschrift worden aangetoond. Speciaal zal daartoc de aandacht
worden geschonken aan het veengebied, dat zich uitstrekt ter weerszijden van de grens tussen de provincien Utrecht en Zuid-Holland,
tussen de Waver, de Vecht en de Oude Rijn, alwaar door het Lanclbouwscheikundig Laboratorium der Landbouwhogeschool te Wageningen, onder leiding van Prof. Ir J. Hudig een uitgebreid landbouwscheikundig streekonderzoek naar het verloop der vruchtbaarheid
plaats vond op verzoek van de Nederlandse Heidemaatschappij.
Vooreen breder overzicht der verkregen inzichten zaltevcnsgebruik
worden gemaakt van materiaal, dat elders in Nederland werd verzamelcl.
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HETONDERZOEK
VRUCHTBAARHEIDSTOBSTAND
VANDEGROND

In het voorgaande werd er op gewezen, hoe het inde U.S.A. moest
komen totdekatastrophale erosie vaneens zovruchtbare cultuurgronden over grote uitgestrektheden, eer men aldaar tothetinzicht
kwam, datde Amerikaanse veeteelt en landbouw eenniet verantwoord gebruik van de grond maakten, inwelke toestand niettegenstaande intensief ingrijpen van overheidswege nog slechts zecr langzaam verbetering valt waar te nemen.
Waterschoot van 3er Gracht {1944) mag de auteur worden genoemd,
die hier te lande voor heteerst in duidelijke bewoordingen de betekenis vandit gevaar voor de Nederlandse cultuurgronden naar
voren bracht. Hierop aansluitend zal in de volgende hoofdstukken
worden uiteengezet, hoe de eerste, meestal volledig over het hoofd
geziene kentekenen vanachteruitgang in de vruchtbaarheid in een
land als Nederland, met zointensieve landbouw enveeteelt bij het
grote inwonergetal, datwij hier reeds kennen, en eenbevolkingsaanwas, welke een nog sneller stijging mag doen verwachten, onder
de huidige omstandigheden economisch niet meer verantwoord mag
worden genoemd. Hierbij is dus nog in geen enkel opzicht sprake van
vernieling door wind- enwatererosie; ditvergevorderd stadium van
achteruitgang is ten enen male inzeer dicht bevolkte gebieden ontoelaatbaar; het betekent daar een vernietiging van grondkapitaal, waar
toch reeds het areaal cultuurgrond perhoofd tot een bedenkelijk
minimum isgMaald, en waar vanreservegronden, welke eventueel
voor cultuur inaanmerking komen, veelal niets meer over is, Helaas
kennen wij, zoals reeds werd aangetoond, inons land duidelijke voorbeelden vanwinderosie indeveen- enzandgebieden, welke bij geregelde herhaling voor de productie van voedsel- en handelsgewassen
thans reeds hier een veel ernstiger gevaar vormen, dan indeminder
dieht bevolkte gebieden als de U.S.A. inditerosiestadium, waarmede
allerminst gezegd wil worden, datin wezen deze erosie, welkevan
anthrogene oorsprong is, aldaar van minder betekenis zou zijn.
Er moet hier verschil gemaakt worden tussen een economischeen
landbouwkundige beoordeling. Van dezijde van degrond bezien is
elke erosie ontoelaatbaar te noemen, daar zij devernieling betekent
van de bouwkruin.
Het zijn helaas de economische beoordeling van de mate van schade
van een bepaald erosietype, ende volgens mensenlijke maatstaf over
het algemeen vrij lange duur der erosie, welke de achteruitgang verdoezelen, en vaak deindruk vestigen,dat vaneenonbetekenend verlies

sprake zou zijn. Hiervan m*erden door ons tijdens de veldwerkzaamheden verschillende voorbeelden gevonden.
Het door ons op het Laboratorium ¥OorLandbouwscheikunde voor
de Nederlandse Heidemaatschappij verrichte onderzoek naar het
verloop van de vruchtbaarheid in het uitg^strekte West-Utrechtse en
Oostelijk Zuid-Hollandse gebied leerde ons twee fundamentele dingen:
i. Tot het verkrijgen van een zo volledig mogelijk inzicht in het productievermogen van de grond in een bepaald gebied is men verplicht kennis te nemen van aile factoren, welke hierap invioed nitgeoefend hebben en/of nog steeds uitoefenen. De wijze van onderzoekdient daarbij geheetaangepast te worden aan de vraagstnkken,
welke zicfa voordoen.
2. Alvorensmen bijeenplan tot verbetering van landbouw in algemene
zin in een bepaald gebied overgaat tot uitvoering daarvan, is een
juiste kennis van de grond in het te verbeteren gebied van principieel belang. Wanneer aan de grond als productiefactor hierbij
niet de primaire plaats wordt toegekend, en deze bij de verbetering
niet als punt van uitgang wordt gebruikt, zullen de getroffen maatregelen sleehts van eenzijdige of beperkte waarde zijn, en niet de
verwachte verbeteringen bewerkstelligen.
Beide zullen thans nader worden besproken aan de hand van verricht onderzoek, waarbij dat in West-Utrecht in hoofdzaak zal worden
gegeven, doch daarnaast zullen, alwaar gewenst, ook gegevens uit
andere gebieden van Nederland ter toelichting worden aangevoerd.
Hieraan moge voorafgaan een bespreking van de bij het onderzoek
gevolgde methodiek.
^ :|
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METHODIEKVANHETOMBEEZOIK

Door de Nederlandse Heidemaatschappij werd de vraag gesteld in
het nader te omschrijven West-Utrechtse gebied een onderzoek in te
stellen naar de productiviteit en het productievermogen van de aldaar
gelegen gronden. Het spreekt vanzelf, dat, wilden wij ons bij het
onderzoek een duidelijk overzicht vormen van de problemen, wij ook
beschikking moesten hebben over gegevens omtrent alle factoren,
welke direct hetzij indirect invioed hebben gehad en nog steeds uitoefenen op het productievermogen van de grond. Tijdens de ontwikkeling van het onderzoek stelden de verzamelde gegevens ons in
staat een methodiek op te bouwen, welke ons bij het voortgezet
onderzoek elders dusdanige gunstige resultaten opleverde, dat wij
deze niet meer hebben gewijzigd.Vooropwordt gesteld,dat zij uitgaat
van, geheel gebaseerd isop de grond als de in de onderzochte gebieden
essentieel zijnde factor.
Hierop gebaseerd werd het onderzoek gesplitst in tweeen, welke
•delen echter geen onderlinge onafhankelijkheid mag worden toegekend; integendeel,beide vormen een onverbrekelijk geheel. Het zijn;

A. HIT ONDERZOEK IN HET TIEEEIM (KUNISGH ONDERZOEK)

Dit werd steeds door ons ingeleid met een vooranderzoek, waarbij
alle ter bcschikking staande gegevens over het onderhavige gebied
op het laboratorium werden onderzocht. Aan de hand van het daarbij
verkregen inzicht werd een zogenaamde orientermgs- of verkcnningstocht ontworpen, welke dus doelbewust langs een bepaalde route is
uitgestippeld en ten doel heeft:
i. Een geografische en topografische orientatie, gebruik makend van
ten dienste staande kaarten.
2. Bestudering van de openlegging van het gebied.
3. Vooronderzoek van de grond, meest aan de hand van het maaiveld- en gewassenbeeld, in samenhang met de topografie en ontwatering,terwijl openkeletypische enopenkeleafwijkende plekken
profielonderzoek wordt uitgevoerd ter verkrijging van enig inzicht
in de grond als productie-apparaat. Daarbij worden steeds enige
karakteristieke maaiveld- en profielmonsters verzameld voor aanvullend onderzoek op het laboratorium.
4. Een globaal inzicht in de waterhuishouding, wat betreft S}^steem
en toestand.
5. Een overzicht van degebruiksvorm der gronden: de grootte, vorm
en ligging der bedrijven, en de economische toestand daarvan.
Zelfs in gebieden, waarvan in verschillende opzichten reeds veel is
gedocumenteerd en waar het gebruik van de grond zeer intensief is,
is ons gebleken, dat dergelijke orienteringstochten onmisbaar zijn
voor het opstellen van het definitieve werkplan. Vooral de verzamelde
grondmonsters zijn hiervoor van belang; zij worden direct op het
laboratorium aan een nader physisch en chemisch onderzoek onderworpen en spelen naar gelang van de uitslag een rol bij de opzet van
het plan. Een laboratoriumonderzoek zonder kennis van de ligging
der gronden verliest aan w7aarde en kan zelfs aanleiding geven tot
•fundamentele fouten.
Het is moeilijk aan te geven hoeveel tijd moet worden uitgetrokken
voor een orienteringstocht. Voor het bijna 4000 ha grote gebied van
„De Ring der Ronde Venen" w*erd door ons alles verzameld in de
tijd vandrie dagen. Van zeer grote invloed zijn deterrein- engebruiksvorm, welke beide in zich indicaties bergen omtrent de pedologische
en waterstaatkundige toestand, en niet in het minst de inlichtingen
van deskundigen ter plaatse.
Hoe eenvormiger en eenvoudiger, hoe minder tijd het kost zich in
het te onderzoeken gebied te orienteren. Een voorbeeld daarvan is
het gebied tussen ,,De Ring der Ronde Venen" en de Oude Rijn, van
de Grecht tot aan de Vecht, groot 20.000 ha, hetgeen niet meer dan
enige dagen van intensieve bew^erking kostte. Dit lijkt misschien
onverantwoord kort, doch men vergete niet, dat wij daarbij de steun
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hacidcn van iemand met bijna veertigjarige ervaring op het gebied
van landbouwkundig onderzoek, en dat de lacunen in dit vooronderzoek bij het later plaats vindende detailwerk alle konden worden
aangevuld. Natuurlijk spelen de ervaringen, de kennis van de betrokken onderzoekers op de duur een zeer grote rol. De medegenomen
grondmonsters werden op het Laboratorium voor Landbouwscheikundevolgenseensneilemethodeonderzocht, waaropnader zal worden
ingegaan. De aldus verkregen laboratorimngegevens werden met de
veldwaarneminge'n tezamen beoordeeld; zij stelden ons in staat het
clefinitieve onderzoek naar de productiviteit van de grond zo doelmatig mogelijk te ontwerpen. In beginsel laten wij dus steeds velden laboratoriumonderzoek tegelijk verlopen, waardoor de terreinonderzoeker in de gelegenheid wordt gesteld bij elke nienwe tocht de
volledige beschikking te hebben over de gegevens van zijn vorige
tochten.
HET E I G E N L I J K E VBLDONDERZOSK

Uitgaande van de stelling, dat het geen zin heeft een veldonderzoek
in te stellen volgens een zogenaamd quadratennet, waarbij dns het
onderzoek speciaal bepaald blijft tot de kruispunten van het op de
overzichtkaart aangebraehte net, werden plaats en aantal der profielen
en te bemonsteren velden bepaald door de variatie in topografische,
hydrografische en pedologische gesteldheid, waarbij de laatste factor
van primair belang is.
Hoe groter de variatie, hoe dichter het aantal profielen per oppervlakte-eenheid; hoe eenvormiger pedologiseh, hoe minder. Daarbij
wrerd de richting van onderzoek steeds loodrecht op de in het terrein
aangetroffen overgangen gekozen om in de kortst niogelijke tijd zo
goed mogelijk te worden ingelieht over de aard en het verloop van de
overgangen. In de pedologiseh monotone complexen bleef het aantal
profielen beperkt tot een klein getal, waarbij het meer gaat om een
controle.
In bepaalde gevallen kunnen echter in een eenvormig complex
gronden verscheidene profielen gewenst zijn om eventueel door de
topografie en waterlmishouding veroorzaakte verschillen te localiseren
en bestuderen. In een pedogenetisch regelmatig opgebouwd terrein
wrordt men met weinig moeite in staat gesteld reeksen van profielen
te rijen tot een zogenaamde firofielraai, welke bij intekening van de
profielen met een hoogteschaal van i : 10— veelal in Nederland voldoende, waar het ons gaat om de processen te bestuderen, welke zich
afspelen in het profiel tot in het grondwater —op de juiste hoogte ten
opzichte van een normaalpeil, en bij een horizontale schaal van
i :25.000 of kleiner, al naar gelang de onderlinge afstand der profielen, onsvaak veelbeter dan in het terrein in staat stelt onseen beeld
te vormen omtrent de genese. Waar deze een grillig beeld vertoont,

moesten wij ons onthouden van profielraaien over het gehele gebied,
en ons beperken tot kleinere raaien, waarin die profielen zijn opgenomen, welke ter plaatse, zowel op zich zelf staande, als in verband met
raaien in de naaste omgeving, ons de gelegenheid boden een beeld
van de genese te ontwerpen, dat bij de studie van het overzicht een
scliakel in het geheel vormt. De ligging der raaien van profielen werd
steeds nauwkeurig weergegeven op een topograjische ovcrzichtskaart
van het onderzochte gebied, waarop tevens de ligging der afzonderlijke
profielen duidelijk is genoteerd (krtn 2 en 7).
De topografische kaart kan in verschillende gevallen in het terrein
aanwijzingen geven omtrent de profielbouw; de opvallende terreinverschillen daar gelaten, die voor zich zelf spreken, zoals waterlopen
en ruggen, waarvan de profielbouw zeker anders is dan in de omgeving, kan een lichte afwijking in de verkaveling duiden op een afwijkende grondgesteldheid, hetzij op enige diepte in het profiel, hetzij
dat er in vroegere perioden andere waterstaatkundige toestanden
hebben geheerst zonder de vorming van beddingen, hetzij door duidelijke verschillen in gebruikstoestand in vroeger eeuwen. Van dezc
gegevens werd bij ons veldonderzoek steeds gebruik gemaakt.
De aanwijzingen van de geologische kaart konden veelal slechts in
grote lijnen dienstbaar gemaakt worden aan het vruchtbaarheidsonderzoek. Het wezenlijk verschil tussen geologisch en landbouwkundig onderzoek in het veld is gelegen in het feit, dat bij het laatste
meer speciaal, zo niet bijna uitsluitend aandacht geschonken wordt
aan dat gedeelte van het profiel, dat direct betrokken is bij de voeding
van het gewas, dat er op staat. Slechts voor zover diepere profielhorizonten daarbij op enigerlei wijze invloed uitoefenen, worden deze
in het onderzoek opgenomen. Dit laatste is speciaal het geval in het
Utrechtse en Hollandse veengebied, waar aan het gehele profiel tot
op het - 8m tot - 9 m NAP gelegen diluvium (Pleistoceen) aandacht
moest worden geschonken om een verklaring te kunnen vinden voor
de typische verschillen in topografie en de invloed van de waterhuishouding. Zo nioet opnieuw voor elk te onderzoeken gebied worden
nagegaan, in hoeverre de geologische structuur van invloed is geweest
op het profiel. Bij geologisch onderzoek wordt veelal de sterk anthropogeen be'invloede bovenste laag van het profiel buiten beschouwing
gelaten. Dit verschil in bestudering en beoordeling der jongste afzettingen en pedologische vormingen heeft in verschillende gevallen
geleid tot soms duidelijk afwijkende beoordelingen en benamingen,
waarbij echter dient te worden opgemerkt, dat de landbouwkundige
beoordeling zich toelegt op een duidelijke, gedetailleerde studie der
bovenste profielhorizonten, waar liet de geologische beoordeling alleen
gaat om de herkomst en vorming van het.materiaal in geologische
tijdseenheden, die van lange duur zijn; de agrogeologische tijdseenheden vormen daarvan een onderdeel.
Voor de beoordeling van de in het profiel aangetroffen grondsoorten

".p.,

werd gebruik gemaakt van de kennis en routine van de personen,
welke hun opleiding op het Laboratorium voor Landbouwscheikunde
hebben genoten. Deze beoordeling geschiedt op het gezicht, de tast,
de smaak en de reuk, gebaseerd op de kennis van de materialen, zoals
deze in het laboratorium zijn beoordeeld; meestal hebben zij zelf
aan het onderzoek deelgenomen. Haar karakter blijft globaal, alhoewel door routine een vrij grote mate van nauwkeurigheid kan
worden aangekweekt. Wanneer echter de waarnemingen worden gedaan in een terrein met grote plaatselijke variatie in grondgesteldheid,
blijkt zeer vaak de nauwkeurigheid ongunstig beinvloed te worden.
Onder deze omstandigheden is aanhoudende controle noodzakelijk en
deze geschiedt steeds in het laboratorium. Dit bleek bij voortgezet
onderzoek een onmisbare combinatie te zijn. Tijdens het veldonderzoek werden de karakteristieke grondsoorten opgespoord en bemonsterd, ten einde hun eigenschappen in laboratorium zo nauwkeurig
mogelijk vast te stellen. Zolang geen waarneembare versehillen in
grasmat of gewas konden worden aangetoond, werd bij het voortgezet veldonderzoek volstaan met een ruimer net van profielboringen
en verzameling van veldgegevens zowel als monsters, terwijl ter controle in deze gevallen per ± 10ha een grondmonster kon worden
genomen. Daar waar de gesteldheid geen verschil aangaf, doch het
gewas afwijkingen vertoonde, of daar waar pedologische overgangen werden waargenomen, werd ook een groter aantal grondmonsters verzameld, veelal ook van de ondergrond. Bij herhaling van
bepaalde overgangen werd in het vervolg volstaan met controlebemonstering, alhoewel het aantal profielboringen groot bleef, hetgeen
noodzakelijk is voor de opsporing van eventuele wijzigingen, w?elke
zich steeds in overgangsgebieden kunnen voordoen, en voor vastlegging van het verloop van de overgang. De grondmonsters werden
verzameld met de notities over de grond, de behandeling en gewasof grasmatontwikkeling; deze gegevens berustten alle op eigen waarneming. Zij bestonden uit zuiver plaatselijke profielmonsters, op
plekken genomen, welke karakteristiek konden worden genoemd voor
het perceel erf zijn naaste omgeving, of uit een mengmonster van een
ioo-tal steeksels uit zode of bouwvoor, tot een bepaalde diepte genomen met een speciale half-cylindrische boor. In gevallen van twijfel
bij de waarneming en beoordeling te velde werden eveneens monsters
genomen ter controle van de voorlopige beoordeling.
ElkeZaterdagwerden deverzamelde monsters van eenweek naar het
laboratorium gebracht, develdwaarnemingen besproken en waarnemingen, waarvan dejuistheid werd betwijfeld, getoetst aan deinmiddels gereed gekomen laboratorium-onderzoekingen. Mochten zich duidelijke
versehillen voordoen, zowerden indedaaropvolgendeweek ter plaatse
opnieuw gegevens verzameld, hetzij door hernieuwd profiel- of grondonderzoek,hetzijdoornavraagbijpersonen,waarvan mochtworden verwacht, clat zij degewenste enjuisteaanwijzingen zouden kunnen geven.
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Deze combinatie van veld- en laboratoriumonderzoek Meek Ms
wederkerig correctief zeer waardevol te zijn.
Door een periodieke omwisseling van veldwaarnemers en laboranten
werd tevens bereikt, dat een aantal personen werd opgeleid met
laboratorium- zowel als veldervaring. Zij waren in staat elk hun
onderdeel van de opdracht te verrichten met volledig begrip van
elkanders problemen. Hierdoor was het mogelijk het gehele onderzoek,
zonder enige vermindering van de waarde der verrichte bepalingen,
zo rationeel mogelijk te laten verlopen.
B. HET LABORATORIUM-ONDERZOEK

Het met elkander in hetzelfde tempo opwerken van veldwaarnemers
en laboranten was alleen mogelijk dank zij de invoering van een
laboratoriummethodiek, welke ons in staat stelde snelen toch voor de
practijk zeker voldoende nauwkeurige gegevens te verzamelen. Er
werd gebruik gemaakt van een snelle, oorspronkelijk Amerikaanse,
microchemische analyse van grondextvacten, welke in eerste opzet door
M. F. Morgan in de U.S.A. bruikbaar werd gemaakt voor het grondonderzoek (Morgan, 1937, 1941). Door K. C. W. Venema werd zij in
1938 uitgewerkt voor het onderzoek van tropische gronden. De aldus
gemodificeerde methodiek werd in dejaren 1938tot en met 1942 onder
leiding van Prof. J. Hudig op het Laboratoriiim voor Landbouwscheikunde omgewerkt voor het onderzoek van Nederlandse gronden,
en in gebruik genomen onder de naam van Morgan-Venemamethode,
Uitgebreid vooronderzoek maakte toepassing van de methode verantwoord; slechts in onderdelen is nader onderzoek gewenst; daarin
isdan 00k het uitstel van de publicatie der analysemethodiek gelegen.
AHemonsters werden onderworpen aan het Morgan-Venema onderzoek. Van karakteristieke- en controlemonsters werden tevens bepaald:het organische stofgehalte, de pll, degehalten aan verschillende
fracties van minerale bestanddelen, de eerste en de blijvende krimp,
en de micro-karakteristiek volgens Kubiena-Redlich.
1. Het organische stofgehalte,
Bepaling hiervan geschiedde beneden de 20 % volgens de Allisonmethode (Allison, 1935). Een nauwkeurig uit te voeren empirische
methode, berustend op oxydatie van de org. stof met K-biehromaat
in sterk zunr millieu. De na 90 sec. nog aanwezige overmaat bichromaat wordt teruggetitreerd, en door middelvan een omrekeningsfactor
wordt het gehalte aan org. stof bepaald.
Boven de 20 % werd het gehalte bepaald volgens de gloeimethode.
2. Het fractie-ondcrzoek volgens de pipetmethode van OlmstedAlexander-Middleton, gemodifieeerd door Hudig-Biewenga.
Na verwijdering van de org. stof door oxydatie met H 2 0 2 wordt
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d©grondsuspensie op een membraanfilter kationenvrij gemaakt, gezeefd over een 50^-zeef, gepeptiseerd met Na-oxalaat, en vervolgens
met een pipet na bepaalde tijden op een vastgestelde diepte, berekend
nit de wet van Stokes-Oceen, een zekere hoeveelheid van de bezmkande suspensie met de fracties beneden een bepaalde deeltjesgrootte afgepipeteerd, drooggedampt en gedroogd, waarna door berekening de gehalten in % op droge stof (io4°C) werden verkregen
van de fracties > 50/^ 50-10//, 10-5//, 5-2//, en < 2/1.
3. De fill.
DezewaardewerdmetdeColeman-pHmeterdoormiddelvandeglaselectrode bepaald in een grond-water-suspensie met de verhouding
1 : 5, na 18 uur.
4. Het MV-ondcrzoek.
Behoudens enige wijzigingen moge hier omtrent de methodiek en
waardering worden vervvezen naar de publicaties van M.F. Morgan
(1937, 1941) en K. C. W. Venema (1938), waarnaast de nieuwere publicaties van Feech (1941 en 1945). Over de bruikbaarheid van deze
methodiek, gewijzigd voor de tropische of Nederlandse gronden, delen
de publicaties van Venema (1943, 1944), en die van Hudig, Schuffelen
en Wttewaall (1941, 1942, 1945, 1946)een en ander mede.Zijgeveneen
uitgebreide literatuurlijst.
Hudig en Schuffelen geven de volgende cijfers omtrent bruikbaarheid der MV-analyse voor het landbouwkunclig onderzoek tegenover
andere methoden (1942):
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Quant, chemisch . . » » . »
Spectraal analytisch« . » . .
MV

Onnauwkeurigheid in %

1'
5-10
5-30

Snelheidsverhouding
1
3
4

Kostprijsverfaouding
#
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%
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Hierin komt wel zeer duidelijk naar voron, dat de MV-analyse voor
de practijk vele voordelen biedt, welketegen de geringere nauwkeurigheid, welke bovendien alleen voor Kalium geldt en voor de overige
kat- en anionen binnen de 85 % blijft, ruim opwegen. De zo intensieve
samenwerking tussen veldwaarnemer en laborant kwam volledig tot
haar recht door gebruikmaking van de MV-methode. Bovendien Het
de eenvoudige MV-apparatuur toe, dat de werkzaamheden door de
laborant en veldwaarnemer regelmatig konden worden verwisseld. De
bezwaren waarop de diverse auteurs wijzen, liggen voornamelijk in
het feit, dat men gebruik maakt van een gebufferde oplossing van
Na~5t:etaat van pH 4,5. Dit extractiemiddel is dus conventioneel,
doch daar men tegelijk zeer veel bestanddclen oplost en deze naast
elkaarbepaalt,krijgt meneenindruk vanwatdegrondleverteninwelke
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verhouding de bestanddelen tot elkaar staan. Wij zullen voor- en
nadelen hierniei behandelen, doch wij zullen aan de hand van talrijke
eijfers aantonen, hoe uitnemend de verkregen cijfers zich lenen tot het
vaststellen van een grondkarakteristiek. Wanneer men over ervaring
beschikt in het onderzoek van gronden, waaronder van de gevallen,
die landbouwkundig bekend en verantwoord zijn, kan men heel wat
uit de cijfers afleiden, dat voor de practische behandeling van fundamenteel belang is!
De veldwaarnemer heeft met deze kennis bewapend een snelheid
in zijn orientaties verkregen, die vroeger op geen stukken na vermoed
kon worden en wat meer zegt, die het onderzoek gocdkoop maken. Wij
betaalden ± f0,50 per ha, een ongekend laag bedrag!
De groeiende literatuur over het snelle microchemische onderzoek
toont duidelijk aan, dat men voor de beoordeling van cultuurgronden
en het geven van bemestingsadviezen steeds sterker behoefte heeft
aan snelle, doch voldoend nauwkellrige, methoden, waarbij het aan
het quantitatief chemisch laboratoriumonderzoek wordt overgelaten
zich bezig te houden met speciale landbouwscheikundige problemen,wrelkeeengrotematevannauwkeurigheid vereisen.Naast voorzieningindebehoefte aaneensnelonderzoek,waarnaar menzoektlangsde
weg der snelle microchemische methode zowel als die der spectraalanalyse, tracht men tevens de nauwkeurigheid zo hoog mogelijk op
te voeren door het invoeren van duidelijke, specifieke reacties voor
de diverse ionen. Schuffelen (1940) werkte o.a. de spectraalanalytische
methode voor het grondonderzoek uit te Wageningen aan het Laboratorium voor Landbouwscheikunde, daarbij bouwend op het werk van
Lundegardh (192S, 1934).
• .,
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5. IIcl krimp- en zwclonderzock volgcns Hudig.
Gebruikt werd de methode door Hudig in 1939 op het Laboratorium voor Landbouwscheikunde ingevoerd. Aan dit krimp- en zwelonderzoek werd de voorkeur gegeven ten opzichte van de bestaande
methoden, omdat het daarbij mogelijk bleek de vochtafgifte en herbevochtiging vrij nauwkeurig te volgen, terwijl bleek, dat het eenvoud
paart aan een zeer behoorlijke reproduceerbaarheid. Zowel met de
kwikpycnometer van Puri, Mc Kenzie Taylor en Asghar (1934), als
met de luchtpycnometer van Alten en Loofmann (1941) — waarvan
cle eerste nader werd getoetst door Wiersema (1941), de tweede door
Achterstraat (1942) — is het met mogelijk de metingen te verrichten
van het collapspunt uitgaande,aangeziengebruikmoetworden gemaakt
van tot bolletjes gekneed materiaal, welke bolletjes bij collapspunt
niet vormvast zijn. Daarbij komt het feit, dat beide pycnometers
alleen in ruimten met constante temperatuur bruikbare volumenmetingen geven, terwijl de metingen uit de hand van de volutnenveranderingen bij de grondschijven volgens de door ons gebruikte
methode weliswaar ruwer zijn, doch alleszins bruikbare waarden geven
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in een onderzoek, waarvoor nog geen bevredigende methodiek is gevonden. Bovendien bleken in laboratoriumruimten met niet al te
wisselende temperatuur bij de methode-Hudig de gewichts-en volumemetingen slechts weinig door deze wisselingen te worden gestoord,
waar p}'cnometerwaarnemingen ten enen male onmogelijk bleken te
kunnen worden verricht.
Op de methode-Hudig zal hier iets uitvoerig worden ingegaan,
aangezien zij ons de gegevens verstrekte, welke verschillende problemen op landbouwscheikundig gebied aan de orde stelden, waarop
in de volgende hoofdstukken nader zal worden ingegaan.
De gronden werden in de natuurlijkc vochtighcidsiocstand,waarin ze
in het terreinwerden aangetroffen,op het laboratorium voor dit onder" zoek direct verwerkt, grondig bekeken, en op hun habitus bestudeerd.
Zij werden in porceleinen schalen onder zeer voorzichtige toevoeging
,r
an gedestilleerd H 2 0 en bij telkens herhaalde controle op collapspunt
(vloeigrens) gebraeht. De controle bestaat hierin, dat na elke kleine
gift van water het grondmonster zorgvuldig daarmede wordt vermengd
tot een homogene bevochtiging kan worden aangenomen. Vervolgens
wordt een wigvormige groef in de gladgestreken pasta getrokken en
nagegaan of na een tik van de schaal op de vlakke hand, te vergelijken
met een vrije val van 10 cm hoogte in de strak gehouden handpalm,
de getrokken groef op de bodem begon dicht te vloeien. Indien dit
het geval is, is voor dit monster het collapspunt of de vloeigrens bereikt. De aanduiding vloeigrens sprcekt voor zich zclf; die van collapspunt duidt op de eigenschap, dat bij dit vochtgehalte de vaste samenhang der gronddeeltjes door de verzadiging der capillairen met water
practisch geheel is opgeheven en door een lichte mechanische reactie
te niet wordt gedaan. De aldus gepraepareerde grondmassa wordt vervolgens zeer voorzichtig, met zo weinig mogelijk druk en onder vcrhindering van luchtinsluiting in een van te voren gewogen ring van
koper of in olie gebrand gietijzer — aan de binnenzijde gepolijst! —
overgebracht, welke ring rust op een glasplaat van bekend gewicht;
ring en glasplaat zijn genummercl, De ring heeft een doorsnede van
krap 4,5 cm en hoogte van ^ 2cm met een schijfinhoutl van 36-40 cc.
» Na vulling wordt de grondmassa gelijkgestreken met de bovenrand
• van de ring. Van deze ring is de inhoud bekend, terwijl door weging
,de hoeveelheid grondpasta kan worden bepaald. Niet altijd is het even
gemakkelijk een grond op collapspunt te brengen. Zo is bij fijne
zanden de overgang zeer scherp, bij veenrijke gronden vaag. Van
zuiver oligotrooph veen is het nagenoeg onmogelijk het collapspunt te
bepalen door de sterk sponzigc structuur; de eutrophe venen geven
in de regel geen moeilijkheden. De moeilijk op collapspunt te brengen
monsters zijn tevens lastig in de ringen over te brengen zonder waterverlies. Alle deze afwijkingen karakteriseren de grond reeds bij voorbaat. De ringen worden met de glasplaat na weging overgebracht in
een droogkast of ,,locomotief", waarin zij hun vocht kunnen afstaan

aan een luchtstroom met een temperatuur van ± 35°Cen een snclheid
van 12 m per minuut. Figuur 28 laat deinrichtingvan het toestel zien,
waaruit blijkt, dat van de gewone kamerlucht gebruik wordt gemaakt,
welke op temperatuur wordt gebracht door het electrische vervvarmingselement op de bodem van de kast, terwijl de stroming wordt
veroorzaakt door een kleine 7,5 Watt-lamp aan de basis vaneenkoker
of ,,schoorsteen , \ Door het gebruik van kamerlucht blijkt de drogingssnelheid parallel te lopen met het vochtgehalte van die lucht, waardoor
bij uitersten, dus tussen uitgesproken regen- en droogteperioden, vrij
duidelijke verschillen konden worden aangetoond. Daar het ons echter
bij dit drogingsproces uitsluitend gaat om begin- en eindvochtgehalte
der monsters, is het verloop van het proces niet van primair belang.
De monsters worden elke dag met glasplaat en ring gewogen tot op
10mg nauwkeurig, waarbij het tijdstip van meting zoveel mogelijk
gelijk wordt genomen om storende invloeden van de vochtigheid der
instromende kamerlucht tot een minimum terug te brengen, en wel
meest om negen uur 's morgcns. Zodra de monsters door droging en
krimp los in de ring komen te liggen, is de schijf reeds zo stevig, dat
deze op zijn kant geplaatst kan worden om een verdere regelmatige
droging te ondergaan. Wordt geen gewichtsafname meer gemeten, of
Jiever een lichte schommeling rondom een minimum onder invloed
der luchtvochtigheid waargenomen, dan is het eindpunt bereikt. Door
metingen wrordt het eindvolume bepaald. Wij kennen dus het vochtgehalte bij de vloeigrens, de hoeveelheid droge grond, die bij de vloeigrens een bepaald volume vult en het krimpvolume. Aansluitend
wordt, zodra al!e monsters luchtdroog zijn geworden bij 35 0C, overgegaan tot de zogenaamde zwelproef. Daartoe worden de monsters
zonderringgeplaatst ophet ^zandbad", waarvan figuur 29de inrichting
laat zien. Wij gcbruikten zand van overwegend 250-600 fi en hielden het capillair stijgingsniveau in het zandoppervlak. Het zandoppervlak wordt met filtreerpapier afgedekt, zodat de opzuigende
schijf geen vochtig zand kan opnemen. Ilierop krijgt elk monster de
gelegenheid capillair vocht op te nemen via het dek van filtreerpapier,
dat constant wordt gevoed door een hevelinrichting met ingesteld
niveau. Bij deze herbevochtiging blijken de eerste minuten van primair belang te zijn. Alle normaal bevochtigbare gronden nemen in de
eerste periode van een uur nagenoeg 90 % van hun totaal aan zwelvocht op. Aan het verloop van de herbevochtiging bij anders reagerende gronden is het mogelijk gegevens over typische eigenschappen in
handen te krijgen.
Dit eerste uur van de zwelproef bleek voor de karakteristiek van
de gronden door middel van het krimp- en zwelonderzoek van primair
belang te zijn. Ideaal zou zijn de directe meting der vochtopname op
elk moment, waardoor juist de eerste herbevochtiging duidelijk zou
kunnen worden vastgelegd.
Er moet echter een compromis worden gezocht tussen nauwkeurig26

lieicl en practische bruikbaarheid, welke werd gevonden in het gelijktijdig onderzoek van 10 monsters, welke bij de herbevochtiging de
weging der vochtopname toeliet met een interval van 10 minuten
voor elk monster. Na zesmetingen, telkens na verloop van 10 minuten,
wordt overgegaan tot weging om het kwartier, viermaal, daarna tweemaal na een half uur, vervolgens vijf maal om het uur. Beginnend
om negen uur 'smorgens met de eerste herbevoehtingsweging, kan
aldus om vijf uur 's middags de laatste weging plaats vinden. Ons
is gebleken, dat op deze wijze een zeer bevredigend overzicht wordt
verkregen over de aard der herbevochtiging in de beginperiode. Vervolgens werd overgegaan tot weging — steeds tot op 10mg nauwkeurig — elke morgen om negen uur. Wordt na enige dagen, soms
weken, geen toename meer geconstateerd, dan is het cindpunt bereikt.
De proef wordt wederom afgesloten met een zo nauwkeurig mogelijke
volumemeting, wraardoor dus in totaal de beschikking wordt verkregen
over drie volumegegevens: bij het eollapspunt, aan het eind der
krimp, gelijk aan het begin der zwelproef, en aan het eindc der zwelproef.
Door omrekening der wegingen kunnen vochtafgifte en herbevochtiging grafisch worden uitgezet in gewichtsprocenten water berekend
op luchtdroge grond, terwijl de volumina in volumeprocenten berekend
op het collapspuntsvolumen, eenindruk geven omtrent deeerste krimp
t.o.v. collapspuntsvolumen en de blijvende krimp, d.w.z. het blijvend
volumeverlies na herbevochtiging t.o.v. collapspuntsvolume. De herbevochtiging in gewichts-% grafisch uitgezet, en de volumenverliezen
bij eerste krimp en blijvende krimp, stelden ons in staat omtrent
de physische aard der gronden typische eigenschappen op te sporen
en vast te leggen. De reproduceerbaarheid van de cijfers is buiten
twijfel. Ken geroutineerde analist krijgt zeer goede duplobepalingen met een nauwkeurigheid van 5 %. Dat na de zwelproef het collapspunt met meer wordt bereikt, spreekt van zelf.En het is juist de karakteristiek van de grondsoort, die bepaalt, hoever de grond daarvan
verwijderd blijft.
6. Het slijpplaaljes-onderzoek volgens Kitbiena-Redlich.
Als de auctor intcllectualis van deze speciale methode van grondonderzoek moet Kubiena worden genoemd. Zijn eerste publicatie
dateert uit 1931; daaruit blijkt, dat hij zich aanvankelijk vooral bezig
hield met microscopisch onderzoek van de grond in natuurlijke ligging,
in het profiel, daarbij aandacht schenkend aan structuur, textuur,
wijzigingen in physische en chemische eigenschappen der verschillende
horizonten, en de samenstelling, activiteit en invloed der bodemmicroflora en -fauna, naast de vorming van verschillende microkristallijne
afzettingen in bodemholten (1932, 1933). In 1937 volgden zijn eerste
mededelingen over het niaken van slijpplaatjes van grondmonsters
in ongestoorde samenhang, waardoor hij in de gelegenheid was zich

een beeld te vormen omtrent structuur, textuur, aard en ligging van
organische stof, ijzer- en mangaanafzettingen, minerale samenstelling,
aard en afzetting van kristallen in de bodemholten, al of niet gelaagdheid van de grond, en vormen van plantengroei in de grond. Door
vergelijking van verschillende invloeden, van nature of door bewerking,
werd het mogelijk verschillende physische en chemische processen te
reconstrueren en bestuderen.
Zijn ervaring legde hij vast in het handboek op dit gebied: Micropedology (1938). Latere publicaties van hem betreffen onderzoekingen
van speciale problemen (1943, 1944), waarvan speciaal het humusonderzoek hier mag worden genoemd (1944).
In Nederland werd deze methode van grondonderzoek geintroduceerd door Redlich, die zichgeheel daaraan wijdde op het Laboratorium
voor Landbouwscheikunde. Een en ander der door hem verkregen
resultaten werd naast een overzicht der gebruikte methoden vastgelegd in een drietal publicaties in 1940. Na het standaardwerk van
Kubiena volgden in het buitenland weldra bewijzen van erkenning
en uitbreiding van het micropedologisch onderzoek (Rotter, 1941,
Rossi, 1936, Yolk and Harper, 1939).
Alhoewel nog jong, heeft zij bewezen te voorzien in de behoefte aan
voortgezet onderzoek van processen, welke met macroscopische methoden tenslotte stuiten op tal van moeilijkheden.
De slijpplaatjesvervaardiging eist speciaal geschoolde krachten,
welke, eenmaal ingewerkt, in staat zijn per week gemiddeld 15 slijpplaatjes per persoon te vervaardigen van slechts enkele microns dikte.
Het is nog slechts enkelen vergund het micropedologisch onderzoek
in zijn voile omvang te beheerscn; hier moge.volstaan worden met
Kubiena en Redlich te noemen.
C. DE VERWERKIXG DER GEGEVENS

Zoals reeds werd medegedeeld, werd een gelijk tempo gehandhaafd
tussen veld- en laboratoriumonderzoek, waardoor de veldwaarnemers
wekelijks zich op de hoogte konden stellen van de laboratoriumresultaten. Hierdoor werd dus tijdens het onderzoek reeds een voorlopige
indruk verkregen. Na afsluiting van veld- en laboratoriumwerk, waarbij het een enkele maal nodig Week aanvullende onderzoekingen te
doen verrichten, kon worden overgegaan tot de definitieve verwerking
der resultaten. Deze werden vastgelegd in:
1. Kaarten.
,
.
. Xaar gelang het voor het overzicht vereist was, werden de volgende
kaarten samengesteld:
a. Een iopograjhche ovcrzichtskaart, met het water- en landwegennet, begrenzing der gemeenten en waterstaatkundige gebieden, ,
wooncentra, verspreide boerderijen, kunstwerken en de raaien
met profielpunten.
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h. Hoogtekaarten, van het gehele gebicd, en/of van belangrijke
onderdelen ervan, aan de hand van nauwkeurige waterpasmetingen van punten, welke door de veldwaarnemers worden
aangewezen; in ieder geval worden hierbij steeds de boorpunten
opgenomen. Deze metingen zijn door personeel der Xederlandse
Heidemaatschappij verricht.
c, Projielraaikaarten, waarop bij een hoogteschaal van i : 10 en
een lengteschaal van i : 10.000 tot i : 25.000 de verzamelde
profielgegevens worden ingetekend, waarbij elk profiel met de
juiste hoogteligging wordt weergegeven. De horizontaal sterk
ineengedrongen schaal stelde ons in staat, een vaak inhet terrein
zeer moeilijk waar te nemen verband tussen diverse horizonten
in de profielen vast te stellen en aldus ons een overzichtelijk
beeld te vormen omtrent pedogenese, en verspreiding van
diverse grondsoorten, naast de invloed van de topografie op
de verschillende physische en chemische eigenschappen van de
grond.Op de kaarten werden de raaien getekend aan de hand
van de bij de aanvang in grote lijnen aangegeven raaien. Mcestal
maken waterstaatkundige indeling, en topografie, en verkaveling het niet mogelijk om het terrein volgens vooraf uitgestippelde raaien te onderzoeken, en moest het terrein complexgewijs
worden onderzocht, hetzij wij ons hierin lieten leiden door de
verkaveling,hetzijdoordewaterstaatkundige begrenzing. Daarbij
werd echter steeds zorg gedragen het bij het terreinonderzoek
beoogde doel niet uit het oog te verliezen.
Hierover werd reeds uitvoerig mededeling gedaan in het ge~
deelte, handelend over het veldonderzoek.
d. Uit de profielraaikaarten worden grondsoortenkaarten opgemaakt.
Ter verkrijging van een duidelijk beeld omtrent het voorkomen
van bepaalde grondsoorten in de zode of bouwvoor wordt steeds
een grandsoorienkaart op ± 10em diepte onder maaiveld samengesteld. Baarnaast wordt meestal nog eenzelfde kaart van de
ondergrond vervaardigd, welke in cultuurgebieden van belang
is tot het verkrijgen van een inzicht in de pedologische gesteldheid in het niveau, waar zich de grondwaterspiegel bevindt;
deze is van zeer grote invloed op de water- en luchthuishouding,
zomede op de physische enchemische processen, diezich afspelen
in het voor de grasmat, of gewassen van belang zijne gedeelte
van het profiel. In verband met de waterhuishouding der polders
in het onderzochte Utrechtse en Hollands veenweidegebied werden grondsoorienkaarten op eendiepte van -± 30 cm samengesteld.
§» In het onderzochte gebied, waar alle gronden in bemaling liggen,
bleek het gewenst te zijn een uwicrsiaatkundigc kaart samen te
stellen ter verkrijging van een overzicht van de toestand, welke
in verband met topografie, bodemgesteldheid en verkaveling
vaak zeer belangrijke aanwijzingen kan verschaffen omtrent de
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meest gewenste ontwateringstechniek in verband met de beste
gebruiksvorm.
/. In gcbieden met een zeer gevarieerde gebruiksvorm van de
grond, kunneu gebruiksloestandskaartcn van groot nut zijn. Voor
het tamelijk eenvormige, door ons onderzochte gebied, was deze
kaart van ondergeschikt belang.
2. Rapporten.
Daar het bij het door het Laboratorium voor Landbouwscheikunde
te Wageningen verrichte onderzoek een streekonderzoek betrof
naar de stand der bodemvruchtbaarheid voor de Nederlandse
Heidemaatsehappij, werden alle te velde en op het laboratorium
verzamelde gegevens verwerkt in rapporten, welke in dit speciale
geval de volgende indeling kregen:
I. Het gebied(i. Geografie en gebiedsbeschrijving. 2. Topografie.
3. Geologie en opvattingen over de grondgesteldheid. 4. Historic. 5. Watcrstaatkundige toestand. 6. Landbouwkundige toestand. 7. vSociaal-economische toestand.).
II. Het onderzoek in veld en laboratorium (1. Doel van het onderzoek. 2.Kort overzicht van dewerkwijze. 3.Korte beschrijving
der gevonden grondsoorten. 4. De profielen. 5. De methoden.
6.Deuitkomsten van het chemisehonderzoek.7.Deuitkomsten
van het physiseh onderzoek 8. Bijzondere waarnemingen.).
III. De grondverbeiering in de practijk (r. Inleiding. 2. De grondsoorten. 3. De gelaagde structuur van het onderzochte gebied.
4. De waterstaatkundige eisen. 5. De landbouwschcikundige
eisen. 6. Algemene conclusies.).
Hieraan werden toegevoegd: de resultaten, ondergebracht in tabellen en grafische voorstellingen, naast een volledige beschrijving der
profielen, en fotografische afl)eeldingen van kenmerkende punten in
het terrein.
De inhoud der rapporten werd dus zodanig opgesteld, dat daaruit
voor de streek een algemeen overzicht Icon worden verkregen, gebaseerd op een landbouwscheikundige beoordeling van de vruchtbaarheidstoestand als grondslag van een oordeelkundig grondgebruik,
waarbij aan allefactoren, wTelkevan enigerleiinvloed zijn opde vruchtbaarheidstoestand, aandacht is besteed. Slechts volgens deze opzet
meenden wij een enigszins betrouwbaar en verantwoord beeld te
kunnen samenstellen, uitgaande van de gedachte, dat in het overbevolkte Nederland het grondgebruik slechts dan economisch verantwoord mag worden beschouwd, wanneer het productievermogen tot
het voor de betroffen gronden bereikbare optimum wordt opgevoerd
en op dat peil wordt gehandhaafd. Het is betrekkelijk eenvoudig van
een complex gronden maximale opbrengsten te verkrijgen, doch deze
dalen na verloop van tijd alsgevolg van een aantasting van het grond-

materiaal, tengevolgevan eenverstoring vanliet evenwicht der productie-factoren, welk evenwicht aan een bepaald optimum is gebonden.
Moeilijker is het productievermogen van de grond op dit optimum te
brengen en het daarop te handhaven; dit vereist een veelzijdige en
diepgaande kennis, naast ervaring. Het is echter met de huidige stand
der algemene landbouwwetenschap mogelijk gebleken deze kennis en
ervaring te verwerven. Een optimaal productievermogen van de grond,
onbeperkt op peil gehouden, vergt echter, dat het in het middelpunt
van de belangstelling blijft staan, en dat daaraan alle daarop invloed
i^itoefenende factoren worden ondergeschikt gemaakt. De huidige
wereldeconomie erkent dit standpunt niet ten voile, en het zijn helaas
dan ook economische factoren, welke de vorm en uitvoering van het
grondgebruik dusdanig bemvloeden, dat veelal niet kan worden gesproken van een handhaving van het productie-optimum van de
grond, doch van een schommeling der bodemproductie, afhankelijk
van de conjunctuur. Marktvoordelen bepalen niet zelden de productierichting ten koste van de eigenschappen van de grond. Men forceert
dan de cultuur met zware bemestingen en andere middelen, die
uiteindelijk de grond schaden. Deze schade, welke ernstiger is naarmate de bevolkingsdichtheid dwingt tot een optimaal grondgebruik,
ziet men helaas meestal als een economisch probleem met voorbijgaan
van de grond als basisfactor. Weliswaar blijken zeer vele gronden te
beschikken over een vaak verbazingwekkend aanpassingsvermogen,
doch is eenmaal een der vele grondfactoren duidelijk verstoord en de
elasticiteitsgrens overschreden, dan kost het meer moeite de grond
weer in evenwicht te brengen, dan dat handhaving van het optimum
zou hebben gekost. De moeite drukt zwaarder naarmate de menselijke
samenleving in het betroffen gebied toeneemt in zielental en daarmede
ook de economische structuur gecompliceerder wordt. En men stuit
op de oude wijsheid, dat voorkomen steeds beter is dan genezen.
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HOOFDSTUKIII

DEONDERZOCHTEGEBIEDEN
Na inbeicle voorgaande hoofdstukken het probleem der productiviteit vandegrond metdedaarmede samenhangende factoren in het
algemeen te hebben behandeld, zal, te beginnen metdit hoofdstuk,
de aandacht aan dehand van hetvoorgaande nader bepaald warden
bij het door onsverrichte onderzoek in het veengebied van WestUtrecht enOostelijk Zuid-Holland, benoorden deOude Rijn.
Het zullen uitdeaard derzaak dechemische enphysische eigenschappen deraldaar aangetroffen grondsoorten zijn, welke uitvoering
worden behandeld. Hoe verder dit onderzoek zich ontwikkelde,hoe
duidelijker naar voren kwam, dat alle door de mens aangebrachte
wijzigingen in het natuurlijke milieu, dat hij aantrof bij de eerste
occupatie van dituitgestrekte veengebied, een sterke terugslag ondervonden van degrondgesteldheid. Aanvankelijk onbewust, al of niet
steunend op eigen ervaring, zonder kennis van wat inwezen gebeurde
met degrond, begon hijmet hetgebied incultuur te brengen.
Onbekend met deaard der gronden hebben deeerste „kolonisten"
nimmer bevroed, hoeverdeconsequenties vanhun werken zouden
reiken. Pas de huidige kennis van de grond stelt ons in de gelegenheid
ons een idee tevormen omtrent de gevolgen, welke een ofandere eultuurmaatregel met zich brengt.
Alhoewel het eerste ingrijpen van demens inonze ogen zeer primitief was, bracht dit een volledige verandering inhet natuurlijk milieu
teweeg. Hierbij wordt niet gedacht aandeincidentele ontginningen;
deze verbraken het grote natuurlijke verband niet. Het waren cle
systematisch opgezette ontginningen van de ge tot de 14ceeuw, welke
aan denatuurlijke ontwikkeling vanhetgebied een einde maakten.
Hiervan kanmenzich eenjuiste voorstelling maken, wanneermen
voor ogen houdt, dat men in het uitgestrekte veengebied niet te maken
heeft met grond indezin van mineraal verweringsproduct, doch met
eengrond, die ier plaatse dooren uitorganismenis opgebouwd, dus een
biogenegrond.Deeigenschappen daarvan zijn geheel andere dan die
van een minerale verweringsgrond. Vooral hetgrote verschil in physische eigenschappen bracht metzich mede, dathet primitieve ingrijpen vandemens reeds belangrijke gevolgen had. In deeenvoud
van de eerste werken ligt echter de reden, datde in wezen zeer sterke
ommekeer wel werd ingeleid, doch een zeer langzaam verloop kreeg,
zelfs zolangzaam, dat slechts het overzien van de gang gedurende een
reeks van tientallen jaren het menselijk waarnemingsvermogen in
staat stelt deverandering temeten. Indeeerste eeuwen nadeoccupatie wferd door geen dertoenmalige inwoners enige consequentie
waargenomen; pas indeze eeuw werd door deingrijpende technische
34

^verbetermgen" de gang van het eertijds ingezette proces zodanig versneld, dat door een generatie de veranderingen wel werden opgemerkt.
Bij de aanvang — omstreeks de 9e eeuw — had men een zeer exterisief grondgebruik en een waterbeheer, waarbij alleen in het zomerseizoen het water van het grasland werd geweerd; de ingrijpende veranderingen waren toen:
le. Het regelen van de factoren, welke de vegetatie beheersen in dusdanige zin, dat de begroeilig ten dienste van de mens werd gesteld, en hem een zeker product leverde: het moerasbos zette hij
om in grasland;
2e. De wraterbeweging werd aan regels, hoe eenvoudig ook, onderworpen. Aan de continuiteit der natuurlijke gang van begroeiing
en waterhuishouding werd definitief een einde gemaakt: de eerste
werd van het begin af geheel gewijzigd, de tweede aanvankelijk
rhytmisch onderbroken, tot de invoering van zomer- en winterbemaltig ook daaraan een definitief einde gemaakte.
Thans treft men in het grote gebied een intensief grondgebruik
en ingrijpend waterbeheer aan, die naast een ruim gebruik van
kunstmestzouten (welke een belangrijke invloed hebben op de
chemische eigenschappen van de grond!) en invloeden van buiten af
-— de sociale en economische van de samenleving van provincie, staat
en wereld — reacties in de biogene gronden in het leven hebben
geroepen, welke de grondgebruikers voor tal van moeilijkheden plaatsen, en die, nu wij de materialen beter hebben leren kennen, ons tot
het inzicht hebben gebracht, dat deze reacties nog niet tot hun einde
zijn gekomen. Dit alles zal in het IYe hoofdstuk en daarna nader
worden toegelicht en verklaard aan de hand van de ons ten dienste
staande gegevens uit eigen onderzoek en van gegevens, ons welwillend ter beschikking gesteld.
Juist de merkwaardige eigenschappen van de hier nagenoeg uitsluitend aanwezige biogene gronden leerden ons in de loop van het
onderzoek, dat zij alle door de mens aangebrachte wijzigingen ten
opzichte van de grond volledig beheersen. In verband met de huidige
stand van zaken en de verwachtingen hieromtrent voor de toekomst
vragen wij ons wel eens af, of de ontginning van dergelijke diepe veengronden, als in Holland en Utrecht, economisch verantwoord mag
worden genoemd. Eenmaal aangevangen, zagen volgende generaties
tot handhaving van de cultuurgrond zich gedwongen steeds uitgebreider maatregelen te treffen, hetgeen de eerste ontginners nimmer
zullen hebben vermoed. De erfenis weegt zwaar.
Het hier naar voren gebrachte is niet bedoeld als beschuldiging van
de eerste ontginners, en zeker niet van diegenen, die in de periode van
de ge tot de 14c eeuw het geweldige werk der sysiematischc ontginning
aanpakten en voltooiden, hetgeen bij de toenmalige kennis en ter beschikking staande middelen een buitengewone prestatie blijft. Wij
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mogennimmer vergeten, dat door hen een werk werd ondernomen van
ecu voor die tijd volkomen nieuw karakter. Zij mogen beschouwd
worden als de ontwerpers der ontginningswerkzaamheden, waarmede
wij thans vertrouwd zijn geraakt; zij echter waren de eersten, die
volgens een geheel nieuw plan gronden in groot verband in cultuur
brachten. Daarbij konden zij sleehts in geringe mate op ervaring
voortbouwen. De ontginningen in deze lage gebieden vereisten reeds
spoedig na de uitvoeringter garantie van het grondgebruikeen oordeelkundig waterbehecr, dat evenals de ontginning iets geheel nieuws was
in de historic. De uitvoering ervan kunnen wij, gezien de tijd, sleehts
bewonderen, en dat zeker, wanneer men bedenkt, dat niet alleen het
waterbeheer in de ontginningen zelf werd geregeld, doch ver voordat
van elk ontgonnen complex kon worden gezegd, dat het een regeling
der waterhuishouding bezat, had men in groot verband het belang
van het waterbeheer onderkend; men denke sleehts aan het tilt de
eerste eeuwen der ontginningen stammende Hoogheemraadschap van
Rijnland.
Voor de durf en het gezonde inzicht bij de invoering van ontginning
en waterbeheer mogen wij sleehts waardering hebben. Dat daarbij
ook fouten gemaakt werden is te begrijpelijker, wanneer men de toenmalige geringe kennis der gronden in physisch opzicht in rekening
brengt. Zo vormde de ontsluiting door de waterwegen eeuwen lang
geen problemen. Degroeiende behoefte aan winter en zomer brtiikbare
wegen, had op den duur de aanleg van primitieve verbindingen over
land tengevolge; bij de verbetering hiervan deden de eigensehappen
van degrond zichduidelijk voelen.Zozijn nogverschillende drukkende
consequenties der ontginning van deze diepe veenlanden te noemen,
welke zich pas later duidelijk deden gclden.
Gezien in het licht van deze beschouwing, was het nodig aan de
behandeling der West-Utrechtse en Milandse gronden een beschrijving
van het gebied te laten vooraf gaan, waarin juist aan de betekenis
van de grondgesteldheid voor verschillende sinds de eerste occupatie
uitgevoerde werken speciale aandacht wordt geschonken, terwijl
feiten, waarbij de grondgesteldheid een ondergeschikte rol speelt,
sleehts even zijn aangeroerd, voor zover zij een aandeel hebben gehad
in de vorming van het algemene beeld van het gebied.
§ 1. DE GEOGRAPHIE

De onderzochte gebieden worden door ons genoemd: Wesl-Utreclti
en Miland. De eerste naam duidt op het complex van de provineie
Utrecht ten Oosten van Amstel, Kromme Mijdrecht en Grecht, in
het Westelijk gedeelte der provineie gelegen, de tweede naam op een
zevental polders tussen Grecht, Oude Rijn en Mije, dus zowel in de
provineie Utrecht als in de provineie Zuid-Holland gelegen, dat echter"
door de natuurlijke begrenzing een afzonderlijk waterstaatkundig

complex vormt en waaraan wij op groncl van het historisch anderzoek
van Van Doom (1942) de naam Miland gaven.
In grote trekken ligt het onderzochte complex gronden tnssen
52°o5 f NBr. en 52°i5' NBr., en 4°44' OL. en 5°oo# OL.vanGreenwich in het grote centrale veenweidegebied van Utrecht en ZuidHolland, en wel ten Westen van Angstel en Vecht, ten Noorden van
de Oude Rijn, ten Oosten van Mije, Kromme Mijdrecht en Amstel,
en ten Zuiden van Waver en Winkel.
Voor een nauwkeurige begrenzing van het onderzochtegebiedmoge
worden verwezen naar de kaarten 1, 2 en 7.
De in het onderzoek betrokken waterschappen njm de volgende:

.

In Wist-UirmM:
1 CxI'OOtv'K'llidwJCllt /¥J\
. . .
2. Eerste Bedijking dcr Mijdrechtse Droogmakerij (U) . » .
3. Tweede Bedijking dcr Mijdrechtse Droogmakerij (U) . .
4. Dcrde Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij (U) . . .
5. Groot Wilnis-Vinkeveen (minus gebied ten Westen van
Wilnisser Zmve) (U)
6. Spengcn (U)
.
•
/ . Jrvoc-Kengen (KJj . . . ' * » * • » • » . « • « • • * •
8. Teckop (U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<j, xvamcriic 1eijimgeris ivj)
. . . . . . . . . . . . . .
* 10. Kamerik Mijzijde e n ' s Gravedoot (U) . . . ' . . . . .
. . . . .
« « « »
. . . .
• • • »

3600
335
341
459
1046
984
833
186
342
^200
±130

16. Zegveld (U)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/. *jegvcicit.ruroe.it IKJ) . . . n » # . # # • • • • • * • • •
10. iVujcpoiGer {jLiiij
. . . • • « « • • • • • . • • » • • •

501
992
707

j»

19. Noordzijdsepolder (ZH) . ' . ' . . • • • • • • • • • • ' •
20. Weijland en de Breepolder (ZH) # • • • « • • - * • • •
«•«1• ixicxveioscpoicicr [j^x*) • . * - « . • • • • _ • • • • • # *

6/D

?>

32. Klein Houtdijk ( U ) . . . . . . . . .
j.0. vjcrverscop iu j
. . « . . . • • . • »
14. Laag Nicuwkoop (gedeeltelijk) (U) • • .
io. XJQi i a a r ^gecieeiteiijic) v*-*/ • • • • • •
In Miland:

.; "..1

2018ha
902 JJ
176 n
7€5 n

.
•
.
•

.
•
.
•

.
•
.
•

774
324

t>

m
W
»
f»

n
n
$$

»
»
it

a
*>

j»

J>

16290ha

Teneinde een afgcrond gebied te verkrijgen, waardoor het mogelijk
was de binnen voornocmde polders aangetroffen grondverschillen in
de naaste omgeving te vcrvolgen, wcrden naderhand nog speciale
onderzoekingen verricht in de volgende waterschappen:
1. Vlcutcn (U)
. . . . . . . .
2. Themaat (U)
3. Maarssenbroek (U)
3. Hoge en Lage Weide (U) . .
5. Thainerbinncnpolder (Nil)
6. Noorder Legmeerpolder (NH)
7. Bovenkerkerpolder (NH) . . .
8. Rondehoepspolder (NH) . . .
9. Polders Waardassacker en Holendrccht (U) .
Totaal

• .

•

.

.

•

.

1501 ha
460
477

•

4

872
193
1364
1348
1229
571

•

•

»

•

8015ha
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Globaal besloeg het onderzoek dus een oppervlakte van 24300 ha.
Het gebied vormt een landschap op zichzelf, waarvan het huidige
beeld geheel bepaald wordt door de invloed van de mens sinds de
eerste occupatie (8e eeuw na Chr.). Van het oorspronkelijke landschapsbeeld kan men zich nog een voorstelling maken aan de hand
van het versneden veenlandschap in de Nieuwkoopse Plassen, daarbij
gesteund door het pollenonderzoek. Alhoewel dus in zijn tegenwoordig
beeld geheel anthropogeen vervormd, is het merkwaardig, dat het
landschap sinds zijn eerste occupatie door de mens, wat de gebruiksvorm betreft, slechts inzoverre veranderde, dat het land intensiever
in gebruik werd genomen in de loop der eeuwen. Bit geldt voor het
West-Utrechtse en Milandse gebied buiten de Mijdrechtse Droogmakerij. In dit laatste complex veranderden gebruiksvorm en waterhuishouding door de zeer ingrijpende verveningen in de i8e eeuw.
Dit zelfde proces brengt thans een definitieve wijziging in de Vinkevcense polder-Veldzijde, waar het nog in voile gang is. Wij kunnen
1. Een groot vlak terrein, zeer zwak afhellend naar het NW., ten ZO,
van de lijn Zwammerdam - Woerdenseverlaat - Otidendam - Wilnis
- Vinkeveen - Geuzensloot - Eoenersloot.
2. Een thans in vervening zijnd, reeds grotendeels versneden gebied,
waarin uitgestrekte plassen: de polder Vinkeveen-Veldzijde en de
Proostdijer polder.
3. De Mijdrechtse Droogmakerij, verdeeld in 6 afzonderlijke delen,
welke als 6 diepe kommen ± 4 meter lager liggen dan het omgevende land. Het zijn de polders van Mijdrecht, Waverveen,
Eerste, Tweede en Derde Bedijking en Wilnis-Veldzijde. Deze
droogmakerij van 6 polders werd in de i8e eeuw intensief verveend,
welk proces in de ige eeuw afliep. Het veenlandschap was toen
dusdanig versneden, dat de grote plassen een ernstig gevaar vormden voor de omliggende, aangrenzende dorpen: Wilnis, Oudhuizen,
Demmerik en Vinkeveen, en de door de plassen ingesloten dorpen:
Mijdrecht en Waverveen, waarom besloten werd tot droogmaking.
Aldus ontstonden de drooggemalen polders van Waverveen, Mijdrecht, Eerste, Tweede en Derde Bedijking respectievelijk in de
jaren: 1880, 1880, 1852, 1856 en 1864. Veel minder versneden was
het veen van de polder Wilnis-Veldzijde, welke dan 00k geheel
geen gevaar voor golfafslag bood; deze polder werd pas in 1925
drooggemaakt (De Bruijne, 1939).
Elk der drie complexen van het onderzochte gebied heeft onder
invloed van de mens dusdanige veranderingen ondergaan, dat zij
thans sociaal-economiseh,topografisch, waterstaatkundig en historisch
min of meer zelfstandige onderdelen van het onderzochte gebied zijn
gaan vormen. Bij beschouwing van de huidige toestand neemt men
op de topografische kaartbladen direct waar, dat dit gebied in het
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overigens aan landwegen zo buitengewoon rijke Nedcrland daaraan
opmerkelijk arm is en dat de wcgen, voor zover aanwezig, practisch
alle alleen voorzien in de bchoefte van het noodzakelijk plaatselijk
verkeer te land. Aan watcrzvegen daarentegen is het rijker, en met vrij
grote zekerheid mag worden aangenomen, dat tot in de 19c eeuw het
vervoer van materialen hier voornamelijk langs deze waterwegen moet
hebben plaats gevonden; de verschillende natuurlijke waterwegen
langs de randen, als de Vecht, Angstel, Winkel, Waver, Amstel,
Kromme Mijdrecht, Mije en Oude Rijn, en de zeer moeilijke begaanbaarheid van het met bosbedekte veenland, moetendit vanzelfsprekend
in de hand hebben gewerkt. De oudste kaarten van dit gebied tonen
aan, dat men reeds zeer vroeg is begonnen met de openlegging ervan
en wel door het graven van verschillende hoofdwaterwegen als de
Kamerikse Wetering — in 1131 reeds bekend als ,,d'Oude Vaart":
de handelsweg van Woerden op Amsterdam; naar alle waarschijnlijkheid de oudste, gegraven waterweg in West-Utrecht —, de Geuzensloot, de ronde vaart (welke later de ringvaart van de Mijdrechtse
polder werd), de Oude Grecht (aangelegd in 1366), de Nieuwe Grecht
(aangelegd in 1494), de Grote Heicop (in 1385) en Bijleveld (in 1413),
waarvan de twee laatste in hoofdzaak voor ontwatering dienden,
zoals later zal blijken.
Aansluitend op dit net van hoofdwaterwegen werden in de loop van
de ontwikkeling der ontginningen (800-1400) steeds meer waterwegen
(sloten) gegraven. Wij mogen zeker aannemen, dat alle verkeer tussen
de wooncentra onderling, naar de randgebieden, zowel als op de bedrijven tot en met de 19c eeuw over het water plaats vond, 00k al
kwamen er op den duur verschillende verbindingen over land. Alle
bruggen zijn bijvoorbeeld gehecl aangepast aan het verkeer over
water. Gezien de grondslag van het gebied was dit zeker de goedkoopste en beste wijze van vervoer.
Veel later dus ontstonden verschillende paden tussen de vaste
oevers van Vecht, Amstel en Oude Rijn en woonkernen in het veengebied; wanneer men daarmede een aanvang heeft gemaakt, iswaarschijnlijk niet meer 11a te gaan. Heeringa (1929) neemt aan, dat men
na de aanleg van de kaden — dus misschien na de i2e eeuw — is
begonnen met lopen over deze kaden, waarbij men 00k moet denken
aan het gebruik van de oevers als jaagpad. Uit gewoonte konden
aldus voetpaden ontstaan. Na het inzetten van de klink koos men
vanzelfsprekend de hogere gedeelten in het veengebied, dus de kaden.
De gemakken daarvan bleken vooral 's winters, wanneer al het land
onder water stond, en door ijsvorming de waterwegen waren uitgeschakeld.
Uit deze paden ontstonden later de landwegen, welke echter in
1662 nog uiterst primitief waren (Heeringa, 1929, 165).
Deze landwegen zou men de oude ontshtitingswegen kunnen noemen,
welke de reeds lang aanwezige kleine woonkernen der veenontginners
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— ontstaan aan eerder gegraven waterwegen — verbondcu met de
handelswegen en oudere wooncentra aan Oude Rijn en Vecht. Als zodanige wegen zullen mogen worden beschonwd: de Zandweg van
Woerden Noordwaarts via Oudeiidam naar Wilnis, de weg van Ilaarzuilens over Kockengen, Spengen en de Geer naar Oudendam, de Ter
Aase Znwe van Vinkeveen naar Xieuwer-ter-Aa, de Baambrugse Znwe
van Baambrugge naar Vinkeveen, de Mijdrechtse Znwe van Uithoorn
naar Mijdreeht, de ronde weg (ringweg) in het centrum van de Rondo
Venen, en ten slotte de weg van Kockengen over Bortcngcn naar
Breukelen. Typisch is, dat bij verschillonde dezer wegen het spociale Irarakter waarschijnlijk is aangegeven in de benaming: Zuwe
(B*-ekman 1907). De typische ontsluitingswegeii liggen parallel aan de
lengterichting van de percelen in de ontgonnen complexen, en liebben
met deze percelen geen verbinding; zij hebben dus uitsluiteiid de
functie van verhinding>weg tusson randgebied en ontginningscentrum,
waarlangs aan- en afvoer van materialen en production plaats vindt.
Het zijn: de Baambrugse, Ter Aase, Wilnisser en Mijdrechtse Zuwe,
het Oortjespad van Kamerik naar Teckop, de weg Teckop-Kockengen,
de weg Kockengen-Portengen, de weg Portongen-Breukek-n, en de
Hazekade van Zegveld naar Mije in Miland. Onge.veer tegelijkertijd,
waarschijnlijk iets eerder, ontstonden als voetpaden de zgn. ordiynninvs&egcn, welke de ontginningshoeven onderling verbonden en
uit de aard der zaak werden gelegd langs de kopeindcn der percelen,
dus loodrecht op de verkavelingsrichting. Als zihvere imtginningswegt.n
mogen worden beschouwd: de ringweg rond het centrum der Ronde
Venen, de Donkereindse dijk, de Teckopse, Spengense, Kockengense,
Znid- en Noordeindse dijk in Portetigen, de Zegveldse, Gerverscopse
en Houtdijke.nse. dijk, en de Smalle Kant in Kamerik. ])oor do aanleg
van ontsluitende verbindingen werden de meeste dczw ontiriiniint'Nwegen in het onishiitingswegrnnet opgeiiomen; alleeii de Xoordeindse
en Donkereindhe dijk liebben lum zuiver karakter gehouden. In de
randstrook langs de Westelijke oewr der Vecht en Angstel, doch vallend buiten h»*tonderzoclite gebied, liggen nog als zuivere ontginningswegen: de Groeiilandse kade (bij I«oenei\sloot), de Oukoper dijk {bij
Xieuwer-ter-Aa), de Kortrijkse dijk (ZZW van Breukelen), en do
Srnalle Kant in Kamerik.
lie combitiaiic van ontsluitings- en ontginningswegen vindt men in
de wegen langs Kromnie Mijdreeht, Angstel, Vecht en Oude Rijn, de
Zandweg (langs de Oostelijke oever van de Kamerikkei* Wetermg)
to Kamerik, en de rondo weg der ringdorpeii.
Beschouwen wij dezeopenlegginginoverzieht,en gaan wij 11ade wijze
van aanlegendecapaciteit van het heschreven Wtgemiet,dan valt direct
ten opzichte van andere gebieden in ons land op, dat dit wegeiistekel
in alio opzichten zuinig is aangelegd: zij zijn sinal, hebben oen geringe
draagkracht en lopen op bepaalde ptinten als weg voor vierwielig ge~
motoriseerd verkeer dood op landreden, of fiets- en voetpaden.
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W a a r het hier eon van oorsprong zeer rijk gebicd betreft, zoekt men
onwillekeurig naar do oorzaak van doze wijze van aanleg. Zij is voor
do hand liggend wanneer men do grondgesteldheid van dit gebied in
rekening hrengt; men heoft hier een gebied, waar zich onder een dun
dek van gemengde grond een ononderbrokcii veeiiprofiel bevindt van
omstreeks 6-S m dikto, tocnemend naar hot Weston on Xoord-Westen,
in welkc richiing do Pleistocene zandondergrond langzaam afholt.
Dcr.c gnmdsla^ hcpaaldc geheel dc ruyn: ran a(Jewing ran het gebied. Hot
wordt nu duidolijk, dat nioii allereerst moot zijn overgegaan tot het
graven van waterwegen in hot gmte veongebied, waar in historische
tijd tiissen Oudc Rijn, Vecht, Ang^tel, Winkel,Waver, Amstel, Kromme
Mijdrecht, Grecht en ilije zich goon veenstromeu moor l)evonden,
waarvan men gebruik zou hebben kunnen maken.
Deze dieiulon niet alleen voor het vorkeer, dock tevens voor d^
noodzakelijke ontwatering van hot uitgebrcide veencomplex. Later
zijn, zoals reeds word heschreven, kings doze waterwegen dr landwogon
ontstaan, aanvankelijk alleen voldoend aan de primitiofste oisoii, doch
langzamerhand verbreed en verzwaard om tegomoet to koinon aan do
toeneniende eisen van het vorkeer per as. I)e juiste wijze van aanleg
van deze wegen is oris niet bekend; vast .staat editor, dat zij indertijd
om teehnische en eeonomische redenen niet konden wordon voorzien
van een zandbed tot op do pleistocene zandondergrond. Zij wordon
,/IrijvoiKr' in liot vooti aangeleqd, hetzij op een vloer van rijshout, hotzij door vuortduronde ophoging met zaml, puin of zoden, o m d o voortdurende verzakking to compens*Ten. In hot einde dor ioc eetiw en hot
begin dor 200 ging men tot w r h a r d i n g over, terwijl do voornaanisto
ontshiitingMVcgen werden voorzion wan < en asphaltbetondek. Do
snollo toenamo van hot vorvoer van me^tstoffen, voederstoffen, prodncten on andere umterialen toont heden duidolijk aan, dat 00k doze
vorbeteringen onvoldoende zijn geblekon. Voortdurend verzakken hole
woggedeelton, terwijl tor ondervanging van do onvoldoende gowordon
breedto van het wegdek, versehillende wegen werden voorzien van
M wijkplaats**n".
Voorzioning van gas en water brachten nog m«*er problemen. Hot
gebruikelijke ingraven dor leidingeii in de wogborm lam hior niet
plaats vinden; door hot zwaro wegverkeor wordt do wogborm voortdurend zijdolings weggeper.-a, zodat breuk dor leidingeii, mode onder
invloed van trillingen, niet te voorkomen is. Men moondo dc oplossing
gevonden to hebben door do loidingon in hot midden van hot wegdek
in te graven; weliswaar was nu het hezwaar van hot zijdolings uitbuigen opgeheven, doch nu deed zich e m eni>tiger envoi voor:
to. block, dat hot leidingstelsel door de golving en trilling van hot
wogdek onder do zwatv wieldruk tooh aan breiik omierhevig was;
20. wordeii dc voortdurrml weerkeivmlo her-tellingen aan do buizen
bemooilijkt door hot vrij intetisieve. vorkeer en liot bezwaar, dat
telkons weer hot a>phaltbet<mdek mnet worden opgebroken.

Een sprekend voorbecld van de moeilijkheden toont ons de Ter
Aase Zuwe tussen Demmerik en de Demmerikse kade (fig. 2).
Gedeeltelijk worden de West-Utreehtse wegen thans outlast door de
prov. verkeersweg Haarlem - Aalsmeer - Loenersloot, terwijl voor het
gebied tussen Woerdcn en Mijdrecht een nieuwe weg geprojeeteerd is
parallel aan de Zandweg door de Oostelijke helft van Kamerik Teijlingens, van Woerden via Wilnis in de Mijdrechtse polder aansluitend op
voornoemde provinciale weg.
De openlegging van het grote vcengebied vormde dus in de eerste
5-6 eeuwen na de oceupatie geenproblemen.Demoeilijkheden kwamen
pas, toen er behoefte ontstond aan wegen over land.
Bij de aanleg daarvan bleek duidelijk de afhankelijkheid van de
grondgesteldheid bij de technische uitvoering. Hoe moeilijk het is
op dikke, ononderbroken veenpakketten eenwegmet voldoende draagkracht aan te leggen, is wel gebleken bij de rijkswegen; slechts met
enorme kosten en uitgebreide technische hulpmiddelen is de uitvoering mogelijk. Dit is een van de zware consequenties van de erfenis
der ontginningen in dit gebied, voortvloeiend nit de alles beheersende
invloed van de grondgesteldheid. Ilierop wezen wij reeds in de inleiding van dit hoofdstuk. Wij stonden wat uitvoerig bij de ontsluiting
stil ora de invloed van de grondslag van het terrein op de landbouwkundig van zoveel belang zijnde openlegging van het gebied aan te
tonen. De-hier genoemde feiten vormen een duidelijke illustratic van
de eigenschappen van de biogene gronden, waarover straks uitvoerig
zal worden gesproken. Niet alleen technisch — bij de aanleg van wegen
en bruggen, en boerderijen-, huizen- en genialenbouw — doch 00k
sociaal-economisch — grondgebruik en bedrijfsvorm —, waterstaatkundig en politiek-historisch zal blijken, dat zij een grote, zo niet alles
beheersende rol heeft gespeeld in (lit gebied, en algemeen landbouwkundig gezien, dit daar 00k volledig afhankelijk van zal blijven.
Bij de behandeling \*an de problemen bij de openlegging werd terloops gewezen op de vorming van woonkernen (De Bruijne, 1939).
De eerste ontginners waren geheel afhankelijk van de aanvoer van en
afvoer naar de nederzettingen in de randgebieden. Door een toenemende bevolking in de veenontginningen ontstonden op den duur, hetzij
rondom de kerken, hetzij aan kruispunten, woonkernen. Ook hier
neemt men weer de invloed van de grondgesteldheid waar. Van een
vaste ondergrond is hier geen sprake; bij de boerderijen- en huizenbouw moest men dus zoeken naar steun voor de funderingen. De
zwaarste en kostbaarste gebouwen uit de laatste eeuwen werden steeds
op huiden of heipalen gefundeerd, doch verreweg de meeste woningen
en hofsteden, zeer eenvoudig van*opzet en uit hout opgetrokken,
werden eeuwen lang gefundeerd op een „bed" van lange zachte
turf — gestoken uit oligotrooph veen — waarmede zijdus ,,dreven" op
de onderliggende veenmassa. Hiervan werden nog verschillende voorbeelden gevonden in het begin der 2oe eeuw.
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De behocfte van elke bewoner om met zijn woning te liggen aan
de bestaande wegen, en het feit, dat wegenaanleg in dit slappe gebied
steeds een kostbare zaak is geweest, hadden tot gevolg, dat geen kombebouwing plaats vond, doch ///^-bebouwing langs de wegen. Zo ontstonden de typische, soms zeer langgerekte lintdorpen, welke door
him landelijk karakter grote afstanden bezitten tusseiude hofsteden
onderling; het zijn niet zelden zuivere boerendorpen, waar men in
't geheel niet of slechts enkele burgerwoningen tussen aantreft. Deze
typische dorpen met hun ijle bebouwing, hun knotwilgen- en essensingels op de wegbermen, en hun opgaand hout op de erven rond de
hofsteden, staan als karakteristieke coulissen in het overigens practiseh
kale veenlandschap (Zie de Top. kaarten des Rijks i : 50.000, nrs.
31 en 38, en 1 : 25.000, de nrs. 385, 386, 404, 405, 424, 425, 443, 444,
462, 463, 483 en 484). Dat hun lengten niet zelden aanzienlijk kunnen
zijn, geven de volgende cijfers weer: Kamerik (langs Wetering): 4 km;
Kamerik Mijzijde: 5 km; Oud Kamerik 3,5 km; Teckop: 1,6 km;
Spengen 1,6km; Kockengen: 2,4 km; Portengen: 5,8 km; Gerverskop:
2,6 km; Groenlandsekade: 3 km; Oukoop: 2 km; Zegveld: 2,6 km;
Mije: 5,5 km; en als typisch voorbeeld in overeenkomstig terrein ten
Zuiden van de Leidsche Rijn: Reijerscop: 6 km. Door deze lintbebouwing kunnen op den duur gehele dorpen aaneengroeien. Zo vormt
de bijna gesloten ring van: Mijdrecht - Waverveen - Achterbosch Vinkeveen - Demmerik - Wilnis een lengte van bijna 12km, terwijl
aan de Noordelijke oever van de Oude Rijn een aaneengesloten lintbebouwing is ontstaau uit de plaatsen Bodegraven, Noordzijde, Weij3and, Nieuwerbrug, De Bree, Rietveld en Woerden met een totale
lengte van n km. Op dit laatste samengestelde wooncentrum na,
kan dus gezegd worden, dat de zo typische lintbebouwing in dit gebied voornamelijk bepaald is door de overheersing van het veen in
het profiel, hctgeen de wegenaanleg kostbaar maakt, zodat bij het
plaatsen van hofsteden deze zoveel mogelijk kwamen te Hggen aan het
spaarzame wegennet, terwijl de lengte der lintbebouwing nog werd
vergroot door het landbouwkarakter dfer aanliggende bedrijven.
Ken tweetal uitzonderingen op bovenstaand schema en een merkwaardige aanleg vragen nadere behandeling.
Wat betreft de uitzonderingen moet worden gewezen op de zuivere
boerengehuchten of buurtschappen Kamerik Mijzijde ten Weston van
de Kamerikker Wetering, en Oud Kamerik aan de Oostzijde ervan.
Beide bestaan uitsluitend uit boerderijen met hun opgaand hout,
welke de kenmerkende ruime Hgging hebben in de lintbebouwing.
Geen van beide ligt echter aan een weg; bij beide is elke hofstede door
een verharde landreed verbonden met een der beide wegen langs de
Kamerikker Wetering, de Zandweg aan de Oostzijde en de zgn.
Smalle Kant aan de West-zijde. Slechts enkele hofsteden in elk der
buurtschappen zijn onderling verbonden door een voetpad, of een
smalle vaarweg (de Buursloot in Oud Kamerik). (Fig. 1).
1
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Deze merkwaardige ligging trok door haar afwijking van het gangbare type van nederzettingen in dit gebied de aandacht. Alhoewel
dit probleem in het kadcr van het verrichte onderzoek van ondergeschikt belang schijnt, mcnen wij toch in grote lijnen te mogen nagaan, welke factoren eventueel aanleiding zijn geweest tot de afwijkende opzet der beide gehuchten of buurtschappen.
'Voor Kamerik Mijzijde, waarvan volgens de huidige-topografische
kaart i : 25,000 het Zuidelijke gedeelte Mijzijde en het Noordelijke
Teijlingens wordt genoemd, kwam bij het terreinonderzoek vast te
staan, dat de hofsteden bijna zonder uitzondering liggen op het flauw
hellende Oostelijk talud van een brede kleirug, welke door zijn zwakke
glooiing en grote breedte in het terrein zeer weinig opvalt. Bij de aanleg van deze nederzetting zon dus gebruik zijn gemaakt van de vastcre
ondergrond, die deze kleirug bood bij de bouw der hofsteden, ten opzichte van het omliggende veengebied.
In Oud Kamerik toonden de boorgegevens in en buiten de lijn
der hofsteden geen versehillen in de grondgesteldheid. Verscheidene
landbouwers deelden ons echter mede, dat in de lijn der hofsteden,
globaal genomen op 2 m diepte een kleibaan zit, waarop de boerderijen zouden zijn gefundeerd; onze boora])paratuur was ontoereikend
om dit te controleren. Beide buurtschappen liggen iets hoger dan hun
naaste omgeving. Tevens mag veilig worden aangenomen, dat de
Kamerikker Wetering of ,,d*Oude Vaart" — zoals deze reeds genoemd
werd in een oorkonde van 1132 (Van Doom, 1942) —gegraven isin het
laagste terreingedeelte, terwijl voor de nederzettingen, vooral toen
het waterbeheer in deze streken nog uiterst primitief was, de hogere
complexen met een steviger ondergrond werden opgezocht. De afwijkende vorm der buurtschappen is dus te verklaren bij beschouwing
van de grondgesteldheid, zeker voorzover het Kamerik Mijzijde be„treft. Dat naderhand de landweg kings de Wetering werd aangelegd
ligt voor de hand: niet alleen zullen reeds vroeg in de historic jaagpaden langs de waterwegen zijn gevormd, doch op den duur werd behoefte gevoeld aan verbredit% en versteviging ervan; vervoer te
land en te water hadden hierbij baat. Bovendien had met een weg voor
beide buurtschappen kunnen worden volstaan; dat men daarentegen
in het jongere dorp Kamerik aan de Wetering toch twee wegen ter
weerszijden van de vaarweg aantreft, vindt zijn oorzaak in het verschil van mening over het beheer en onderhoud van wegen tussen de
Mizaters onder Kamerik en de ingelanden van Kamerik Teijlingens,
waarom ieder zijn eigen weg langs de vaart had. Dit conflict dateert
nit een tijd, toen in een bepaalde periode de juridische argumenten
zwaarder wogen dan de economische.
De merkwaardige ringbouw in de Ronde Venen werd reeds door de
De Bruijne (1939) besproken in zijn proefschrift op de p. 31 en 32,
waarbij hij zich beroept op Heeringa (1929). Historische bronnen
brachten tot nog toe geen bewijzen voor deze merkwaardige structuur.
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Heeringa neemt aan, dat van de hogere en vaste oevers van Amstel,
Waver en Angstel de occupatie van de Ronde Venen — zoals dit gebied met reeht wordt genoemd — ongeveer gelijktijdig plaats vond.
Waarom daarbij rondom het centrum een ringvaart met kolonien
werd aangelegd, kan men slechts gisscn. Be Bruijne (1939) neemt aan,
dat dit centrum lager lag, dan het omgevende veen, zich beroepend
op het feit, dat op de oudst bekende kaart van dit gebied, namelijk de
kaart van Joost Janszoon van 1575, meren in het centrale veen aanwezig warcn. In zijn mening wordt hij nog gesterkt door het feit, dat
verschillende kaarten nit de 17c eeuw in het centrale punt, tussen
Mijdrecht en Vinkeveen, een molen laten zien, die daar alleen gestaan
kan hebben ter bemaling. Welk complex werd ontwaterd, en waarhecn
het werd afgevoerd, is onbekend (De Bruijne, 1939; Heeringa, 1929).
Wanneer echter deze factoren in het geding worden gebracht, dienen
wij te bedenken, dat dus sinds de eerste occupatie, welke gesteld
wordt in de n e of i2e eeuw, zeker 5 eeuwen zijn verlopen, waarover
door geen der beide onderzoekers nadere historische gegevens worden
vermeld. Juist in deze eeuwen hebben volgens ons de grootste veranderingen plaats gevonden. Het blijkt daardoor een onuitgemaakte
zaak, of de meren reeds bij de occupatie aanwezig waren, of naderhand
door vervening zijn ontstaan; bovendien lagen zij, voorzover in 1707
bekend was, volgens de kaart van Bernard du Roy in de zgn. Waverveense polder, dus buiten de ring van ncderzettingen.
Nu doen zich op algemeen landbouwkundig en h}rdrologisch gebied
enige vragen voor l)etreffende de reconstructie van het landschap
omstreeks de n e eeuw, die, alhoewel historische gegevens hierover
practisch ontbreken, toch wel aanleiding geven tot een beschouwing
uit deze gezichtshoek, juist omdat grondgesteldheid en waterhuishotiding in dit veengebied sinds het ontstaan een overheersende rol
spelen. Daarop zal in hoofdstuk IV nader worden ingegaan. Wat de
ontwatering betreft kan met zekerheid worden gezegd, dat de windmolen pas in de 15c of i6e eeuw hier moot zijn gebouwd; volgens de
kaart van Kerius (±1620) moot het eerste type een wipwaterniolen
zijn geweest met een open pyramidevormige molenvoet; het scheprad
ontbreekt op de afbeelding. In de 15c eeuw was de ontginning echter
reeds 3 a 4 eeuwen oud.
Heeringa (1929) veronderstelt dan 00k, dat op de plaats van de
molen eerder een baken moet hebben gestaan, want het is opvallend,
dat bij de vordering der ontginning de verkaveling, speciaal in de
Hoflandse, Waverveense, Vinkeveense, Demmerikse en Oudhuizense
polders precies op dit centrale punt werd gericht, terwijl de verkaveling
van Wilnisser en Bozenhovense polder (zie kaart van Kips, 1850)
min of meer een richting naar dit punt vertonen. Vast staat, dat
hierbij de politieke belangen van verschillende machthebbers een
grote rol hebben gespeeld (Heeringa, 1929, 167, De Bruijne, 1939),
waaraan eveneens de eigenlijke ontginners zich zullen hebben moeten
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houden. Merkwaardig blijft, dat de verschillende partijen evenveel
belang bij dit veengebied moeten hebbcn gehad, waarom Heeringa
(1929) dan 00k aanneemt, dat de ontginning ongeveer gelijktijdig en
met even grote snelheid van de randen uit moet hebben plaats gevonden. Onwillekeurigdringt zich daarbij devraag op,hoe dit centrale
punt is gekozen; gezien de zeer bepaalde verkaveling van het begin af,
kan niet anders worden aangenomen, dan dat dit centrale punt door
belanghebbenden van te voren moet zijn overeengekomen. Aan deze
stervormige verkaveling met haar ronde buitenomtrek, waarvan door
droogmaking in de tweede helft der 19c eeuw eon groot deel van het
typische, oorspronkelijke beeld is verdwenen, dankt dit Noordwestelijke Utrechtse veengebied zijn naam van De Ronde Venen.
De tweede vraag is die naar de invloed van de Mink van het veenprofiel op de huidige landschapsvorni. Om verschillende redenen,
waarop wij na het IVehoofdstukdieperingaan, staat bij ons vast, dat
de tegenwoordige topografie een invcrsic is van de bij de eerste occupatie in de (je eeuw aanwezige. lien wel zeer sprekend voorl)eeld geeft
de Rondehoepspolder bij Bovenkerk (NH), welke nimmer vergraven
werd, noch enige andere, ingrijpende wijziging onderging. De polder
lag in de aanvang zeer zwak bolvormig, thans ligt zij duidelijk hoi.
Door de ontwatering werd een klinkveroorzaakt van ongeveer 2meter,
en daaraan is nog geen einde gekomen!
Ook de verkaveling (kaart 1) van het overige, onderzochtc gebied in
West-Utrecht en Miland is alleszins de moeite van een beschouwing
waard. De richting daarvan is allerminst willekeurig gekozen; volgens
een vaste plan, uitgaande van een bepaalde zijde, werd het landschap
achtereenvolgens versneden. In het grensgebied van twee machtsinvloeden, waaronder juist het West-Utrechtse en ifilandse gebied
vallen, als voortdurend betwist terrein tussen de Graven van Holland
en deBisschoppen van Utrecht, vertoont het regelmatige verkavelingsbeeld duidelijke afwijkingen, welke alleen politick verklaarbaar zijn.
Dit probleem van de groei der ontginningen is reeds een onderwerp
voor een speciale historische studie, welke valt buiten het bestek van
ons onderzoek. Bestudering van de moderne topografische kaartbladen van Nederland opschaal 1 :25.600,en van verschillende oudere
kaarten alsdievan Kerius( ± 1620),Balthazar Florentiusvan Berckenrode (1628), Guiljelmus Blaeuw (±1630), I. Danckerts (±1680),
Sanson - Ed. H. Jaillot, Paris (1696), Bernardus du Roy (1701),
Reinier en Josua Ottens ( i 1760) en J. H. Kips (1850), geven ons
enige inlichtingen omtrent depolitieke indeling,terwijlde topografische
bladen van het Koninkrijk derNederlanden onsspeciaalde verkaveling
laten zien.Deconclusies, welke uit de kaarten kunnen worden getrokken, geven ons voorlopig voldoende inzicht in de historische ontwikkeling der ontginning. In grote trekken kan deze als volgt worden
gcreconstrueerd (zie ook Heeringa, 1929):
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1. Vanaf het Woerdense Verlaat geschieddc zij aan de Oostzijde van
de Kromme Mijdrecht en Amstel naar het centrale punt van de
Ronde Venen;
2. Van Waver, Winkel en Angstel tot Loenersloot nit eveneens naar
dit centrale punt;
3. Van de Angstel, ten Zuiden van Uoenersloot, en de Aauit, WZWwaarts tot aan de Demmerikse kade en Boschdijk;
4. Van de Demmerikse kade uit met een knik naar het centrale punt
der Ronde Venen;
5. Van Oudade ZO-waarts naar Utrecht, van de Vecht af ZW-waarts
waarschijnlijk gelijktijdig de Maarssenbroeker Polder en de polder
Otterspoorbroek; vervolgens ZW- en W-waarts voortgaande de
polder Kortrijk en Gieltjesdorp; aansluitend daarop — dus weer
van jonger datum —:de polders Oud Aa en Zuideinde van Portengen; ten. slotte als jongste polders: Spengen en Kockcngen.
Hiermede werden van de Vecht uit de ontginningen in het Bisdom
van Utrecht besloten, aangezien de grens van het Bisdom was
bereikt: de Hollandse Kade.
6. Van de oorspronkelijke Oude Rijn uit de polders: Vleuten, Be
Haar, Themaat, en het gebied van de huidige polder Breudijk.
Deze polders lagen in het Bisdom, waarvan de Z-grens hier werd
gevormd door de Breudijk als watcrkering tussen Breudijk en het
Oude Land ten Zuiden ervan, dat tot het graafschap Holland
behoorde.
7. Van de Oude Rijn af Noordwaarts naast elkander de Hollandse
ontginningen van het Oude I/and bij Woerden, Geesdorp en
Teckop, dat als vercler in het veen gelegen complex jonger van
datum rnoet zijn. Men bemerkt bij het bestuderen der kaarten
direct, dat de Teckopse verkaveling een geheel op zich zelf staand
karakter vertoont ten opzichte van Kamerik, Spengen en Kockengen, doch de voortzetting vormt van een smalle landstrook, welke
Teckop als Hollandse ontginning verbindt met het Hollandse
grondgebied vlak langs de Oude Rijn. Teckop vormde dus een
Hollandse enclave in het Bisdom, ten tijde van de ontginningen.
Tevens lag een smalle strook Hollands gebied langs de Xoordoever van de Oude Rijn, welke het Oude Land bij Harrnelen verbond met de Westwaarts gelegen graafschapsgronden.
8. Ten Noorden van voornoemde smalle verbindingsstrook lagen de
beide Utrechtse ontginningen: Groot- en Klein Houtdijk, wTelke
dus bij hun aanleg nict aan de Oude Rijn grensden. De thans onlogische ligging van de beide in elkander overgaande gehuchten
Klein- en Groot Houtdijk aan een weg, enkele tientallen meters
ten Noorden van de Oude Rijn, is hiermede geheel verklaard;
ten tijde van de aanleg lagen zij als {Bisschoppelijke) Utrechtse
nederzettingen gescheiden van de Rijn door een strook Hollands
grondgebied.
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g. Zeerwaarschijnlijk zijn degrondenvan detegenwoordigc Kamerikken in ontginning uitgegeven door de Bisschop van Utrecht.
Van Doom (1942) wijst op de zeer onde samenhang van beide
gebieden met dat van de Houtdijken, wat dus de mening sterkt,
dat het oorspronkelijk Utrechtse ontginningen waren. Later
wisselde het bezit van Kamerik Teijlingens nogal eens, waaraan
de aanleg van twee wegen langs de Zuidelijke helft van de Kamerikse Wetering moet worden toegeschreven.
10. Van de Rijn uit Noordwaarts werden Zegveld en het Zegvelderbroek, beide Utrechts gebied, aansluitend op de Karnerikken,
ontgonnen. Van Doom (1942) hield zich met de ontwikkeling van
dit gebied bezig.
11. Van de Rijn uit Noordwaarts werden in het Hollandse gebied
ontgonnen de Rietveldse, Weijland en Bree-, en Noordzijdse
.- polder, terwijl
•
12. vanaf de oevers van de Mije werd ontsloten de Mijepolder.
Door van het gehele gebied het verkavelingsbeeld te bcoordelen aan
de hand van de meest waarschijnlijke gang der ontginningswerkzaaniheden wordt dit beeld duidelijker. Het blijkt uit tal van documenten
en oude kaarten, dat dit grensgebied van het graafschap Holland en
Bisdom Utrecht vaak het toneel is geweest van politieke wrijvingen,
en enkele complexen wisselend behoorden tot het Graafschap of het
Bisdom. Niet alleen hadden de verwikkelingen invloed op de gang van
de ontginningen, doch zij maakten het voor de boeren 00k onaangenaam er him bedrijf uit te oefenen. De belangenstrijd is helaas alleen
vastgelegd in enkele spaarzame documenten op politiek-historisch en
juridisch gebied. De invloed ervan op de landbouwkundige ontwikkeling is helaas — en niet alleen voor dit gebied, doch vrijwel voor alle
landbouwslreken der wereld — niimner vastgelegd; zij moet gereconstrueerd worden uit tal van niet-landbouwkundige documenten.
Overzien wij aan het slot van deze beschouwing nog ecus de huidige
toestand der ontginningen, dan vertoont het landschapsbeeklons drie
aspecten:
ie. De zeven diepe kommen der droogmakerijen van de Ronde Venen,
ontstaan door vervening van het oorspronkelijke veenlandschap,
waarna tussen 1850 en 1880, en in 1925 de ontstane, waardeloze
plassen werden drooggelegd, en thans landbouw wordt bedreven
op de bodem der plassen, 3 tot 4,5 m onder het maaiveld van de
onvergraven omgeving.
2e. De thans uitgeveende Proostdijer en in vervening zijnde Vink'eveense polder-Veldzijde. De plassen der Proostdijer Polder geven
ons een beeld van het centrum der Ronde Venen voor de drooglegging; thans ontwikkelen er zich enkele recreatiecentra. De
Vinkeveense Polder-Veldzijde vertoont nog het typische beeld
van een streek-in-vervening met zijn zetvelden, waarop de werk48 ;'
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zaamheden van de verveners het beeld met het seizoen wijzigen.
3 c Het overblijvendc complex van het onderzochte gebied: het onvergraven land, waarin verkaveling en gebrnik gedurende ceuwen in
wezen hetzelfde bleven, doch waar intensiteit van grondgebruik en
productie na 1900 duidelijk toenamen zonder het karakter te
wijzigen.
Hoe het landschapsbeeld voor de cerste occupatie inoet zijn geweest,
zal in de komende hoofdstukken worden gereconstrueerd. Het huidige
is in alle drie aspecten duidelijk anthropogeen beinvloed, waarvan het
derde de minste verandering heeft ondergaan, het eerste de grootste.
Dat het onvergraven gedeelte niet door de verveners is aangesneden
hangt samen met de grondgesteldheid. Waar de Ronde Venen een
veenpakket bezaten van nagenoeg 6-7 meter dikte tussen maaiveld
en pleistocene ondergrond, wordt, gaande naar het Zuiden,in de bovengrond een toenemende vermenging met een merkwaardige kleisoort
aangetroffen, waardoor het van de 17ceeuw tot op heden economischer
was het veen daar te steken, waar het tot in het maaiveld onvermengd
voorkwam.
Het afnemende gebrnik van turf voor industrie- en huisbrand in de
tegenwoordige tijd zal waarschijnlijk verdere vergraving \Toorkomen.
Belangrijker isechter het feit, clat door devervening waardeloze plassen
ontstaan, waar eens productief grasland een blijvend bestaan aaneen
boerenstand mogelijk maakte. Weliswaar wordt nauwkeuriger dan
vroeger gelet op het nakomen van de financiele verplichtingen der
verveners tot het vormen van fondsen, doch het is steeds gebleken,
dat deze fondsen »ver ontoereikend zijn voor de kostendelging der
drooglegging, waarbij dan noggeen rekening is gehouden met eventtieel
waterbezwaar door kwel- en klinkproblemen als gevolg van de grondgesteldheid van de drooggevallen plasbodem. Bovendien waren deze
fondsen in wezen een wassen neus; zij vormden een tegenwicht-inscliijn van de opruiming van vruchtbaar cultuurland, welke men
rustig Het voortgaan om de tijdelijke financiele baten en de vraag naar
brandstof. Men heeft nimmer door krachtig ingrijpen van overhcidswege hieraan een einde durven maken. De bittere erfenis was voor het
nageslacht. Dat men iets heeft vermoed van de ernstige gevolgen,
bewijzen de regelmatige verhogingen der verschuldigde fondsbijdragen.
Wanneer men echter 00k maar enigszins de gevolgen had kunnen
bevroeden, zou men nimmer de versnijding hebben toegestaan, 00k
al bood zij tijdelijk enkele voordelen. Bovendien werd de drooglegging
nimmer verantwoord door voorafgaand grondonderzoek. Tot welk een
eilende kwel, klink en bijzonder ongunstige grondgesteldheid kunnen
leiden, leert ons de geschiedenis van de droogmakerijen der Ronde
Venen (De Bruijne, 1939), terwiji wij bij de beschouwing van ons
eigen onderzoek nog ruimschoots de gelegenheid zullen hebben, hierop
nader terug te komen.

%.

49

§ 2. DE TOPOGRAFIE

Door de Xeclerlandse Heidemaatschappij, dieonsvoor hct opmaken
van een streekplan om grondonderzoek verzocht, kregen wij in het
onderzochte gebied de beschikking over een groot aantal, in totaal
374 waterpasmetingen, welke verricht werden bij de 374 door ons ge~
boorde en gegraven profielen. Zoveel als mogelijk was in overeenstemming met eigen be'vindingen in het terrein, werden middels deze
waarnemingen op de hoogtekaarten no 3 en Shoogtelijncn ingetekend
met intervallen van 10cm. Dit geringe interval op een uitgestrektheid
van bijna 17.000ha doet ietwat vreemd aan, doch bleek vereist in
verband met het feit, dat in gebieden als de door ons onderzochte,
waar men te maken heeft met een cnigc meters dik veenpakket, afgedekt door een menggrond van veen en klei, met geringe, doch
varierende dikte, een dergelijk verschil in hoogte reeds aanzienlijke
consequenties met zich brengt ten aanzien van de landbouw, waarop
wijlater uitgebreid terugzullenkomen.Omonseenenander duidelijker
visueel voor te kunnen stellen, werden maquettes ontworpen met een
horizontale schaal van 1 : 25.000 en een hoogteschaal van 1 :30. Door
deze schaalverschillen met enorme hoogtevertekening — ruim 800 x
overdriven ten opzichte van de horizontale afmetingen — werd een
zeer suggestief beeld van het gehele gebied verkregen, dat ons de
bestudering der topografie en daarmede samenhangende problemen
vergemakkelijkte (zie fig. 3 en 4). Over het algemeen vertoont het
West-Utrechtse gebied een zeer regelmatige glooimg van de Oude
Rijn af Noordwestwaarts; slechts kings de Rijn neemt men binnen
korte afstand een duidelijk terreinverval waar.
Alleen met geoefende ogen zijn enkele andere topografische verschillen in het veld waarneembaar, waarbij vaak securidaire of nevenverschijnselen moot worden waargenomen om de verschillen in hoogte
te kunnen aanwijzen; niet zeldeti zijn het hier verschillen in reactie
van de grasmat op lange droogteperioden, welke dan op de hoge delen
gaat verdorren. Aldus kon in Kamerik Mijzijde de zeer flauw glooiende
en practisch niet in het landschap opduikende stroombaan met kleiafzetting worden nagegaan, zonder de hulp van grondboringen. Het
gedeelte van de kleine stroombaan met twee duidelijke oeverwalletjes
en tussenliggend, verlaten, ,,{085101" stroombed in Spengen is
zonder moeite in het landschap waar te nemen. Evenzo de kleiruggen
langsde Zuidoost-zijde van deMije, en die ten Noordoosten van Bodegraven, terwijl enkele ruggen langs de Oude Mije en de Credit onder
Zegveld minder opvallend zijn. Zeer demonstratief is00k de diepe kohi
onder Mije.
Terwijl West-Utrecht regelmatig Noordwestwaarts afhelt, kan dit
van Miland slechts ten dele worden gezegd en wel voor de helft van
het gebied aan de Rijnzijde. Aan de Noordwest- en Westzijde wordt
Miland echter door de smalle oever van de Mije begrensd, waardoor
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dit gebied schecf komvormig van aard is. Alhoewel zeer zwak, is ook
langs cle Grecht plaatselijk sprake van kleiafzetting, waarbij waarschijnlijk nioet worden gedacht aan afzettingen van de voormalige
bovenloop van hot veenstroompje dc Mije, welke afzettingen na de
occupatie en bemaling thans min of meer het karakter dragen van een
waterscheiding, alhoewel in grote trekken West-Utrecht en Miland
topografisch vrijwel geleidelijk in elkander overgaan.
De droogmakerijen vormeh topografisch een gebied op zichzelf met
eigen hoogteverschillen, welke in een kunstmatig, bij de ontginning op
een peil gelegd maaiveld werden tevoorschijn geroepen door de ongelijke klink van het heterogene profiel (zie fig. 6). Zij werden door ons
onderzocht, voor zover nodig was voor het verkrijgen van een overzicht; de aldaar verrichte waterpasmetingen waren te gering in aantal
om daarmede een hoogtekaart te ontwerpen. Daarbij komt nog de
zeer gevarieerde topografie, onder andere door de aanwezigheid van
talloze stroombanen met hun door de klink ten opzichte van de omgeving geprononceerde oeverwallen in 2/3gedeelte der droogmakerijen,
terwijl door de handhaving van 5 verschillende maalpeilen in de
Derde Bedijking, naast diverse onderbemalingen, het beeld aldaar de
grootste afwisseling vertoont, en tai van waterpasmetingen vereist
voor een enigszins betrouwbaar topografisch beeld (fig. 7).
De droogmakerij Wilnis-Veldzijde viel buiten het onderzoek, evenalshet onvergraven land ten Zuidcn ervan tot aan Kromme Mijdrecht,
Meentkade en Wilnisser Zuwe.
Het had geen zin de verveende Proostdijerpolder en de nog in vervening zijnde Vinkeveense Polder-Veldzijde in het onderzoek op te
nemen, aangezienhieraan noggeen definitieve bestemming is gegeven;
het zou slechts plaatselijk documentaire waarde hebben bezeten, voor
zover het landbouwkundig en pedologisch onderzoek betreft.
Het topografische beelcl van het gehele onderzochte gebied is wel
duidelijk gebleken ontstaan te zijn door ingrijpen van de mens. Door
zijn toedoen werd het landschap vervormd onder invloed van de
klink al naar de grondgesteldheid.
Het hnidige beeld blijkt geheel te verklaren te zijn uit de reactie der
verschillende grondsoorten in het profiel, welke in verband met de
ontwatering voor elk punt in het gebied een kenmerkende bodemdaling veroorzaken. Door uitgebreid profiel-en grondonderzoek bleek
het ons mogelijk te zijn in grote lijnen de topografie van het landschap
voor de occupatie te reconstrueren, de hnidige toestand te verklaren
en voor de toekomst de veranderingen min of meer te voorspellen.
§ 3. GEOLOGIE

Door de Geologische Stichting werd voor ons land de geologische
structuur in kaart gebracht. Voor het door ons onderzochte gebied
werden geraadpleegd de bladen van de „GeologischeKaart van Xeder51

land", uitgegeven door de voormalige ,,Rijks Geologische Dienst" op
schaai i : 50,000, in kleurendruk, en wel speciaal hot blad no 31,
,,Utrecht", daarvan de zgn. kwartbladen: I (opname 1923, 1924),
uitg. 1927; II (opname 1924, 1925, 1926), nitg. 1928; I I I (opname
1924, 1925), uitg. 1928; IV (opname 1924, 1925, 1926), uitg. 1928.
Aan de hand van deze bladen kan het volgende beeld van de geologische bouw van West-Utrecht en Miland worden ontworpen. Uangs
de rivieren Rijn, Vecht en Angstel, welke het gebied aan Zuid- en
Oostzijde begrenzen, wordt een pakket van rivierklei (1 7k) aangctroffen van meer dan 5 dm dikte, met wisselende breedte. In geringer
breedte wordt deze afzetting gevonden langs de Winkel, de benedenloop van de Mije, en als uitloper van de Oude Rijn, Noordwaarts
reikend tot aan het Zuideinde van het gehucht Kamerik Mijzijde. In
deze rivierkleistroken duiken twee kleine plekken rivierzand (1 8z)
op met een minimum dikte van 3 dm, en wel tussen Vleuten en l)e
Meern aan de Noordzijde van de Oude Rijn, en vlak ten Noordwesten
van Xieuwmaarsseveen in de Iloge Neermaten aan de West-zijde van
de Vecht. Aan de Noord-en Westrand van de rivierkleistroken, waarvan die langs de Oude Rijn zelfs reikt tot in I/aagnieuwkoop, en als
zeer smalle strook langs de Waver en Winkel, treft men plaatselijk
onderbroken een wisselend brede zone van rivierklei (1 7k) van o tot
5 dm dikte op ,,laagveen" (1 5v). Het overige gebied, op de droogmakerijen na, wordt thans volgens genoemde kaarten ingenomen door
een laagveenpakket met een dikte van meer dan 20 dm. In de droogmakerijen neemt volgens de geologische kaart het ,,laagveen" nog een
belangrijke plaats in, doch in 2 / 3 gedeelte van dit complex wordt het
profiel ingenomen door een ,,laagveen"-dek van minder dan 10 dm
dikte, rustend op oude zeeklei (r 3k), welke plaatselijk zelfs in het
maaiveld voorkomt in de Waverveense en Mijdrechtse Polder en de
Dertle Bedijking, doch speciaal in de Mijdrechtse een aanzienlijke
oppervlakte inneemt volgens de kaart. Kromme Mijdrecht en Amstel
vertonen geen kleioevers.
])eze geologische opbouw van het profiel vormde aanvankelijk met
de geografische gegevens de basis, waarop de verkenningstochten werden ontworpen. Tijdens deze tochten bleek reeds, dat voor een juiste
landbouwkundige beoordeling van de grond in hoofdzaak zou moeten
worden gesteund op uitgebreid eigen onderzoek, waarbij de geologische
gegevens algemene aanwijzingen zouden kunnen verstrekken omtrent
de oorsprong der afzettingen of het vormingsmilieu van grondsoorten.
Xaarmate het eigen onderzoek vorderde en het aantal gegevens toenam, mede doordat wij de beschikking kregen over een-groot aantal
diepboringen op verschillende plaatsen in het gebied, werd het ons
duidelijk, dat de vorming ervan wel enigszins anders moet worden
voorgesteld dan op geologisch gebied gangbaar moet worden genoemd.
Tot een goede kcnnis van het geologisch gei'dentificeerde materiaal
was nader onderzoek op het laboratorium vereist. Om de vormings-

geschiodenis van West-Utrecht en Miland te kunnen reconstrueren
is het noodzakelijk gebleken nauwkcurige studie te maken van het
volledige profiel, dns van het maaiveld af tot op het Pleistocene zand.
Om daarbij de anthropogene invloed na te gaan op het profielgedeelte
boven de grondwaterspiegel, was een wel ovenvogen onderzoek vereist, waarbij kennis van de talrijke vormen en nitingen van de menseJijke invloed van groot belang was. Alleen door gelijktijdig veld- en
laboratoriumonderzoek te doen plaats vinden, bleek het ons mogelijk
te zijn een inzicht in de vorniingsgeschiedenis van dit terrein te verkrijgen, zonder gebonden te zijn aan een gedetailleerd s}rstematisch
terreinonderzoek, waartoe ons de gelegenheid ontbrak, hoe belangrijk
overigens. Aan de hand van de volgende hoofdstnkken konien wij in
de gelegenheid hier nader op in te gaan.
§4. DE HISTORIC
i

Bij het vorderen van het landbouwkundig onderzoek bleek ons hoe
langer hoe duidelijker, hoe sterk in dit gebied de invloed van de mens
sinds de eerste occupatie op de grond is geweest. Herhaaldelijk werden
wij voor problemen gesteld, waarvoor wij aanvankelijk geneigd waren
een verklaring te zoeken via natuurlijke processen, doch in vele gevallen was het de mens geweest, en blijkt deze het vaak nog te zijn, die
eenaandeel had in de pedologischcontwikkelingderlaatste9eeuwen.
In een dicht bevolkt land als Xederland, waar men bovendien een
intensief en reeds eeuwenoud grondgebrnik vindt, en dan nog over
grote oppervlakten op gronden. welke daartoe eerst geschikt moesten
worden gemaakt, waarna zij volgens een bepaald plan in deze toestand moesten worden gehotiden, wilde men verzekerd zijn van een
blijvende cultnnrwaarde, behoeft het geen verwondering te wekken,
dat in zeer veel gevallen de menselijke invloed opvallend groot is.
Het mag daarentegen wel opmerkelijk worden genoemd, dat in de
historische documentatie van een land als Nederland met een belangrijk grondgebrnik, zo schaars gegevens hierover worden gevonden.
Vooral in de eerste eeuwen der Xederlandse geschiedenis kan men
zich over ontginning en grondgebrnik slechts een vage voorstelling
maken, gebaseerd op afleidingen nit politiek- en jnridisch-historische
docnmenten van kerkelijke, of burgerlijke en waterstaatkundige instanties. Pas in de 2oe eenw mag worden gezegd, dat aan de rol van
de grondgesteldheid in de historic der Xederlandse landbouw, en de
rol, die zij speelt in burgerlijk en staatkundig bestel, aandacht wordt
besteed, doch nog niet in de omvang, die haar rechtens toekomt.
Vooral in West-Xederland, waar een aanzienlijke oppervlakte land
door de mens pas in cultunr kon worden genomen na het treffen van
tal van maatregelen, kan slechts de historic uitmaken, welk aandeel
de mens heeft gehad in de vorming van het huidige cultunrlandschap.
Helaas zal menig belangrijk gegeven voor ons verborgen blijven,
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claar het niet werd neergeschreven en bewaard; slechts intensieve en
zeer nauwgezette bronnenstudie zal misschien in staat zijn het thans
nog zo vage beeld van de eerste eeuwen van het grondgebruik in
West-Nederland duidelijker tekening te geven. Voor zover daartoe
gelegenheid bestond, verzamelden wij voor het door ons onderzochte
gebied de voor de landbouwkundige ontwikkeling van belang zijnde
gegevens. De bronnen waren schaars, doch verhelderden in grote
trekken het beeld, dat wij ons van de ontwikkeling konden vormen;
het waren: Bicker Caarten (1946), De Bruijne (1939), Byvank (1942,
1945), Fruin (188S e.a.), Gosses (1915), Heeringa (1929), Hettema
(1938), Kenning (1947), De Roever (1944), Visser en Pieterse (1942?),
Visser (1946), De Vries (1923) en Roessingh (1915).
De eerste historische gegevens over het onderzochte gebied danken
wij aan de Romeinen, hetzij uit docnmenten, hetzij nit archaeologische
vondsten. Ilet gebied wordt beschreven als een bosrijke streck, welke
moeilijktoegankelijkwas niet alleen door de bossen, maar 00kdoor de
talrijk aanwezige kreken en plassen. Uit de fragmentarische besehrijvingen, zowel als uit de thans ter beschikking staande resultaten van
veen- en archaeoiogisch onderzoek, en aan de hand van eigen resultaten, kunnen wij thans voor het onderzochte gebied vrij zeker de
toestand reconstrueren tijdenshet begin onzer jaartelling en de daarop
volgende eeuwen, waarin we verschillende perioden kunnen onderscheiden: 1.De Romeinseperiode; 2.Deperiode van 300-80011a Chr.;
3. De Ontginningsperiode van 800-1400 na Chr.; 4. De periode van
1400-1600; 5. De periode der vervening (170-19c eeuw); 6. De periode
der droogmakingen (19c eeuw); 7. De periode na 1900.
1. De Romeinse Periode is, voor zover zij het onderzochte gebied
betreft, arm aan gegevens. Van bewoning voor de Romeinse bezetting
valt niets met zekerheid te zeggen, terwijl toch de hoge duinstreek
en de Oost-Utrechtse en Veluwse gronden bevolkt waren (Byvanck,
1942, 1945). Van een of andere bewoning langs de stromen, waaraan
het veengebied rijk was, wordt geen melding gemaakt. De Romeinen
trokken successievelijk van het Zuiden ons land binnen langs de grote
rivieren en vestigden hun gezag, hetzij door direct bestuur, hetzij door
verdragen met stammen langsdegrens.Zolangzijzichmet hun troepen
over de hoge gronden konden verplaatsen, rukten zij vrij snel op.
In het grote Nederlandse deltagebied stuitten zij bij hun militaire
operaties op tal van bezwaren wat betreft grondgesteldheid en waterhuishouding, alhoewelwij ons van de toenmalige rivieren,en zekervan
de Beneden-Rijn een veel geringer voorstelling moeten maken dan
heden ten dage. Merkwaardig is, dat na de verovering van het land
tussen Waal en Rijn een zekere stilstand kwam; van een voortgezette
operatie in de rich ting van Veluwe en Achterhoek wordt nimmer
melding gemaakt, uitgezonderd van enkele tochten van kleine opzet,
terwijl voor de verovering van Friesland en Koordwest-Duitsland in
,
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ons land vloten en troepen werden uitgerust, welke langs Kromme
Rijn, Vecht, Flevomeer en Vliestroom door het moerasgebied trokken,
inplaats van hun weg over de lioge gronden van Oust- en MiddenNederland te nemen. De reden ligt voor de hand: de hoge gronden
waren dicht bebost en zeer dun bevolkt, waardoor geen gebruik kon
worden gemaakt van bestaande verbindingswegen en ravitailleringsplaatsen (Byvanck, 1945). Daartegenover staat echter, dat de waterwegen en de Noordzee evenmin aanlokkelijk moeten zijn geweest
voor een weinig zeevarend volk alsde Romeinen waren. Hun pogingen,
de Friezen te onderwerpcn, hadden een zeer matig succes; wel werd
een zekere afhankelijkheid geschapen en een handel geregeld in huiden
en vlees, doch nimmer toonden de Friezen verdere belangstelling voor
Romeinse inmenging in hun zaken. Ze inaakten zich in 2S na Chr. dan
00k vrij, en hoewel de Romeinen in 47 na Chr. onder Corbulo nogmaals
een poging waagden om de stammen aan de Noord- Noordoost-zijde
van de Rijn te onderwerpen, werd aan deze expeditie een einde gemaakt, doordat Corbulo ter consolidering van de Noord-grens van het
Rijk de opdracht ontving alle troepen terug te trekken op de Rijnlinie. Dit gebeurde nog in hetzelfde jaar.
Ter beveiliging van deze Rijn-linie werd vervolgens doorde Romeinse
bezetting geeist, dat een brede strook ten Noorden van de Rijn geheel
onbewoond zou blijven; daartoe zouden zijn aangewezen de gehele
Noordzeekuststrook, het veengebied van Holland en Utrecht, het
heuvelland van Gooi, Utrecht, Veluwe en het Graafschap Zutphen
(Byvanck, 1945). Binnen dit gebied valt dus 00k het gehele door ons
onderzochte gebied van West-Utrecht en Miland.
Ken poging, in 57 na Chr. door de Friezen gedaan om zich in dit
gebied metterwoon te vestigen, werd te met gedaan. Volgens de historische bronnen hebben de Romeinen angstvallig gewaakt voor schending van dit verbod, en zo is dan 00k de gehele ,,verboden zone" van
47 na Chr. tot 25S na Chr. — het jaar, waarin de Romeinen ons land
definitief ontruimden tot en met een brede strook ten Zuiden van de
Waal —, dus twee eeuwen lang, geheel onbewoond gebleven. Xu moet
dit meer als een voorzorgsmaatregel worden gezien, aangezien het
gehele onderhavige gebied waarschijnlijk toch al vrijwel onbewoond
was (Byvanck, 1945).
Ter verdediging van de grenslinie of climes" werden in de eerste
en twee<le eeuw door de Romeinen verschiilendc castella voor eenheden van 500man (cohorten) langsdeZuidoever van de Rijn gebouwd.
Bekend zijn die van Carvium (Kesteren), Fectio (Vechten), Traiectum
(Utrecht), De Meern, Laurum (Woerden), Nigropullus (Zwammerdam),
Albiniana (xllphen a/d Rijn), Roomburg, Praetorium Agrippinae
(Valkenburg), en Lugdunum (Katwijk). Aan de Oostrand van het
door ons onderzochte gebied Hep in die tijd van uit de Rijn de Vecht
midden door de Utrechtse venen als hoofdverkeersweg naar het
Koorden, zowel voor de Romeinse troepen, als 00k naar alle waarJ

schijnlijkheid voor de handel met Friesland. Deze watcnveg block van
groot belang voor dc Romeinen. De vraag, of de Veclit tevoren een
onafhankelijke veenrivier is geweest, en pas door het graven van het
kanaal een onderdeel ging vormen van de Rijndeltastromen (Van
Ittersum, I90o),laten wij open;*Hettema (193S) geeft een overzicht
\-an de daarover bestaande ineningen. Een gedetailleerd profielonderzoek in de wijde omtrek van de stad Utrecht zal hier waarschijnlijk
opheldering kunnen brengen, voor zover niet de hydrologische wijzigingen plaats hebben gevonden binnen het thansdoorde stad bebonwde
areaal.
Afgaande op de historische gegevens moeten wijwel aannemen, dat
het uitgestrekte veengebied van Holland en Utrecht benoorden de
Rijn twee eeuwen king onbewoond is gebleven. Wel zal er door de
Romeinen liout uit do bossen zijn gehaald voor de voorziening in
brandstoffen, bouwmaterialen voor forten, huizen en schepen. Dat zij
hun castella aan de Zuidoever van de Rijn bouwden, had een tweeledige reden: ie. vormde de Rijn een strategischegrens; 2e. vondenzij
aan de oever der rivier een vaste ondergrond als hindering voor hun
gehonwen.
Dat het terrein kings de oevers overal hoger dan de Noordelijk en
Zuidelijk aangrenzende uitgebreide veencomplexen zou hebben gelegen in het begin onzer jaartelling, kan moeilijk worden aangenomen.
Wanneer men de })laatsing der forten nagaat, ziet men deze in de
eerste plaats opgebouwd op bestaande hoogten kings de oevers, en
zelfsdeze-bkken opden duur nog onveilig te liggen voor de hoge herfsten lentewaterstanden, getuige de.knnstmatige ophoging van vrijwel
alle uitgekozen plaatsen bij de bonw van de tweede serie castella langs
de ,,limes", nadat de eerste serie bij de grote Bataafse opstand van
Civilis, die o.a. de steun der Canninefates genoot onder Brinno, in het
jaar 69 na Chr. waren verwoest. Van deze wateroverlasl kan niet
alleen de langzame zeespiegelstijging en/of bodemdaling de oorzaak
zijn geweest; er zijn aanwijzingen, dat het veen toen op nagenoeg
dezelfde hoogte moet hebben gelegen, of iets hoger dan de erdoor
lopende wateren, en wel speciaal de Rijn en de Vecht, waarvoor
onder meer de bosrijkdom pleit. Dat er in de loop der Romeinse bezetting van een reeel toenemende wateroverlast sprake is, getuigen de
historische gegevens, die melding maken van een steeds moviltjker
wordende begaanbaarheidenbewoonbaarheid vande Betuwe (Bijvanck,
1945).
Dat de Romeinen de oorspronkelijk minder watervoerende Rijn als
grens kozen inplaats van de Waal, die toen het meeste water van de
Boven-Rijn afvoerde, had een speciale reden, waarvan de Romeinen
het belang zo hong achtten, dat zij reeds tussen 9 en 12 voor Chr. een
dam in de Boven-Rijn aanlegden, welke een deel van het water in de
Beneden-Rijn leidde. Deze dam, aangelegd onder leiding van Drusus,
werd tussen 50 en 60 na Chr. door Paulinas voltooid. Het belang, dat
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achter doze inaatregelen stak, was ic. een verzekerde samcmverking
met de Bataven, die in de streek tussen Waal en Rijn op de rijke
gronden door Jandbouw en veeteelt tot een zekere welvaart waren
gekomen, en tot de ravitaillering der Romeinse legers konderi bijdragen; de verstandhouding was zelfs van die aard, dat de Bataven
op den duur geheelverromaniseerden (Ilettema, 1938; Byvanck, 1945);
2e. werd door de bezetting der Betuwe de belangrijke waterweg naar
de Xoordzee bescherrnd, waarlangs de tropenverplaatsingen naar
Brittannie plaats vonden, 30. kon aanvoer van liet zo belangrijke
graan uit Brittannie ongehinderd geschieden; 4 c werd door de waterafleiding van de Waal naar de Beneden-Rijn, deze laatste strategisch
als grenswater versterkt, waarvan de waarde nog werd vergroot door
de slechte toegankelijkheid van het Xoordelijk voorliggend moerasgebied met zijn veen, bossen, plassen en watergangen. Xa het jaar
47 na Chr. werd dit laatste gebied zelfs geheel voor bewoning gesloten
om het gevaar voor invallen van het Xoorden nit te verminderen.
Dit gevaar was niet denkbeeldig; kort na 47 na Chr. ontstonden vcrschuivingen der volksstammen onder de drnk van opgejaagde stammen
uit het Oosten. De Chauci uit het Elbe-Kmsgebied joegen de Amsivarii op, terwijl 00k de Friezen werden opgedrongen, Beide stammeti
poogden zich in de „vrije verdedigingszone" te vestigen, doch dit
werd hun verboclen.
2. De periode van 300-800 na Chr.
De achteruitgang van de macht der Romeinen (kid zich vooral in
de grensgebieden gelden. Ilet enorme militaire apparaat, dat vnortdurend in stand moest worden gehouden oin de uitgebreide grenzen te
verdedigen, de voortdurende, gespannen verhouding met de onderworpen en verbonden volken, doordat de Romeinen het bestuursstelsel
zniver Romeins organiseerden, de door de volksverhuizing opgejaagde
volksstammen,welkedegrenzen voortdurend ernstiger hedrcigdenende
teruggang der cultuur in het moederland, maakten het de Romeinen
op (k'li duur onmogelijk zich tehandhaven in Xoord-Galie. Brittannie
en Oermanie. Zij moesten langzaam maar zeker terugtrekken. Sommige
stammen, als de Bataven, verlieten met hen de grensgebieden in 258
na Chr., er de voorkeur aan gevend te leveii onder de bescherming der
Romein.se legers. Byvanck (1045) neemt aan, dat de verlaten gebieden
onmiddellijk werden bezel door volksstammen, die aangrenzend woonden,en zelf in bepaaldegevallen reedslast hadden ondervondeii van oprukkeiide stammen uit het Zuid-Oosten.Zohebben naar allewaarsehijnlijkheid de Friezen de gehele ktihtstreek en het veengebied van Holland
en Utrecht bezel, terwijl de Am>ivariiOobt-Xederiandbinnen trokken.
Waar de Friezen zich in het door oris onderzochte gebied eventneel hebhen gevestigd, kan slechts gegist worden. Behalve in de
duinen, waar zij de Canninefaten in hun verband opnanien, en op
de hogere gronden van Gost-Utrecht, kan men alleeii denken aan
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de oevers van de belangrijkste waterwegen, waar zij hun zadeldakhuizen met lage wanden konden zetten op klci of zand. Helaas
hebben nog geen archaeologische vondsten deze eventuele immigratie
nit het Noorden bevestigd. Met het wegtrekken der Romeinen werd
aangaande deze gebieden in hun documenten geen melding meer
gemaakt. Waar in het Zuiden tijdens de Romeinse bezetting reeds het
Christendom was doorgedrongen, bleef zich dit in hoofdzaak na het
wegtrekken van het Romeinse leger en bestuur handhaven, en trad
min of meer in het wereldlijk gezag der verlaten gebieden regelend op.
In ons land kwam het Christendom pas enkele eeiiwen na het vertrek
der Romeinen, waardoor in de historie een hiaat ontstond. Geen
enkele bron licht ons in over de gang van zaken in Holland en Utrecht.
Toch hebben wij het vermoeden, dat juist in deze periode gebeurtenissen plaats'vonden, welke de grondslag hebben gevonnd voor de
3. De Ontginningsperiodcvan 800-1400 na Chr.
De eerste historische bron na het vertrek. der Romeinen is een
oorkonde van Karel Martel, waarbij deze het klooster in Trecht enige
goederen schenkt. Volgens Byvanek (1945) begint met deze oorkonde
van 723 na Chr. de Middeleeuwse geschiedenis. Door de verovering
van Trecht door Koning Radbod lukt het Willibrordus eerst na de
dood van deze vorst der Friezen in 709 na Chr. bezit te nemen van de
hem toegewezen zetel. Deze verovering van Trecht of Utrecht door
de Friezen, wijst erop, dat dushet verlaten castellum en de hijbehorende nederzetting van Traieciinum na het terugtrekken der Romeinen
inderdaad door hen in bezit zijii genomen. Zij zullen zich misschien
00k in de omgeving op de hogeregronden hebben gevestigd. Langzaam
maar zeker ziet men het Bisdom Utrecht door schenkingen en beleningen nitgroeien tot een kerkelijke organisatie met wereldlijke
macht {Oosses, 1915; Heeringa, 1929).
Binnen de grenzen van dit Bisdom nu liggen de meeste gronden
van het door ons onderzochte gebied; slechts een klein gedeelte ervan
ligt op voormalig terrein van het Graafschap Holland, en wel het
complex van Miland buiten de polders Zegveld en Zegvelderbroek.De
ontwikkeling der belangstelling van Graafschap en Bisdom voor het
grote veengebied meet, gezien de grenzen, ongeveer gelijk op zijn
gegaan.
Dat het hier niet alleen giag om gebiedsuitbreiding zonder meer,
doch dat hier tevens een welbewuste belangstelling met landbotiwkundig oogmerk voor het terrein bestond, laten ons de oudstbewaarde
oorkonden vrij duidelijk doorschemeren. Zo wordt in 10S3 Mijdrecht
genoemd en in 1138 Demmerik, helaas zonder dat enig historisch
gegeven omtrent het ontstaan van deze nederzettingen ons is overgebleven. Heeringa {1929) neemt dan 00k aan, dat reeds eerder nederzettingen aanwezig waren langs de Vecht, waarop een goederenlijst

nit <le90eeuw zou wijzen; daarin zouden Maarssen, Loenen en Muidcn
worden genoemd. Of deze nederzettingen afstammen van de Friezen,
die in de 3c eeuw na Chr., na het vertrek der Romeinen, het Utrechts
en Hollands veengebied naar alle waarschijnlijkheid binnentrokken,
is niet te achterhalen; de historische bronnen ontbreken;
In zijn ,,Bijdrage tot de geschiedenis der ontginning van het Xedersticht" (1929) ontwikkelt Heeringa een ideeomtrent de gang der ontginningen, welke wij als leidraad gebruikten bij 011s veldonderzoek.
Nu het onderzoek in veld en laboratorium is afgesloten, kunnen wij
niet anders zeggen, dan dat wij oris daar vrijwel geheel mee kunnen
verenigen (zie Hoofdstuk I I I , Geographic).
Dat omstreeks 1100 ten YVesten van de Angstel de ontginningen
aan de gang warcn, bewijst ons volgens Heeringa een oorkonde van
1138. Zijn dieper gaande besehouwingen over de gang der werkzaamheden rondom en in de Rondo Venen ontslaan ons van een uitvoerige
reconstructie, welke door liet ontbreken van historische bewijssiukkeii
slechts aannemelijk kan worden gcmaakt door een uitgebreide studio
van de gronden en alle factoren, welke bij de ontginning een rol kunnen
hebben gespeeld. Vele onderdelen blijven onopgehelderd.
Van primair belang voor de ontginningen in deze veengebieden was
een juist beheer van de waterhuishouding. Daarvoor was een regelmatigc afwatering langs de hoofdwaterwegen Rijn en Vecht vereist,
wilde men geen eonflicten veroorzaken. In deze ontwatering zaten
nu allerlei voetangels en klommon. Voor het Bisdom was het van
groot belang, dat een natuurlijke lozing naar hot Weston, Noordwesten en Xoorden ongestoord kon plaats vinden. Daarvan was die
langs de (Hide Rijn het voornaarnste, on aangezien in deze periode
nog van geen enkcle kunstmatige regeling sprake kon zijn om technische redenen, was men aangewezen op natuurlijke wogen en riehtingen. Afgezien van het feit of in Katwijk ooit een Rijnmond aanwozig is geweest in historische tijden — hetgeen wij ontkennen op
grond van oigen onderzoek — bestaan or duidelijke aanwijzingen, dat
de Oude Rijn voornamelijk het water van Utrecht on Holland naar
het Noorden loosde. Gosses {1915) maakt melding van een oorkonde
nit 1226, waarin wordt medegedeeld, dat de Oude Rijn haar water
Noordwaarts nicest lozcn door 7 sluizen in de Wendeidijk. Ken groot
gedeelte van het water uit het Bisdom Utrecht word dus dwars door
het Ilollandse graafschap Xoordwaarts afgevoerd. Door de ontginning in hut Utrechtse gebied word in de eerste plaats de reusaehtige
waterberging in het veengebied met rasse schreden verkleind. Bovendieii worden de afvoeren bij de periodieke regenval, als gevolg van de
ontginning der gronden ter weerszijden van de Rijn, in herfst en lento
stork verhoogd.
In het Ilollandse graafschap, dat zelf met overeenkomstige problemen te maken had, kon het niet anders, of de extra afvoer uit
Utrecht bracht or enorm voel ongerief.
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Dat claarom de graaf bij Swadenburg in de Oude Rijn, aan de grens
van zijn grondgebied, een dam liet aanleggen, ligt haast voor dc hand
(Beekman, 1920, 194C; Gosses, 1915). Zelfs wanncer het gehelc gebicd
tussen Oude Rijn, duincn en Utrechtse Heuvelrug in een hand was
geweest, had regeling van dit probleem nog tal van bezwaren in zich
geborgen. Thans kreeg de moeilijkheid een politick karakter. Door de
afdamming van de Oude Rijn bij Swadeburg (swade = zwette == grens;
grens-burcht), welk woord voor zichzelf spreekt (zie Beekman, 1907),
voor het jaar n 6 5 , waarna de plaats Swadenburgerdam wordt genoemd, werd niet alleen het extra waterbezwaar, ontstaan door de
ontginningen, gekeerd, doch de volledige Rijnafvoer binnen Utrecht.
l)it plaatste het Bisdom voor enornie moeilijkheden. Ken minnelijke
sehikking scheen onmogelijk. In 1165 kwam Keizer I/rederik Barbarossa tussenbeide en gelastte opruiming van de dam, doch het heeft
nog zeer lang geduurd, vrij zeker tot 1226, voordat aan dit bevel uitvoering werd gegeven. De voormalige dam, waaraan nu nog de naam
van het dorp Zwammerdam herinnert, moet gelegen hebben in het
centrum van het dorp, ter plaatse van de huidige ophaalbrug, dus
juist zr. 75 meter stroomafwaarts van de samenloop van de Oude Rijn
en Mije (Fockema Andreae, 1934). Kven stroomopwaarts voorbij deze
samenloop zou een dam geen zin gehad hebben, aangezien het dan
voor het Utrechtse gebied vrij cenvoudig zou zijn geweest om een
groot deeI van het waterbezwaar via een omweg langs de Mije toch
Westwaarts op de Oude Rijn te lozen.
Vanaf de opkomst der ontginningen tot op heden heeft deze regeling
van de ontwatering van het Utrechtse gebied West- en Noordwestwaarts op het Hollandse tal van moeilijkheden gegeven. Het natuurlijk
topografisch terreinverloop gaf aan het water geen andere weg dan
in West-Utrecht en Zuid-Utrecht Westwaarts, waarbij het water van
de gronden ten Zuiden van van de Oude Rijn verder Zuidwestwaarts
haar weg vond naar de uitgebreidc f,ek-Maas-Waal-delta, terwijl al
het water ten Xoorden van de Oude Rijn uiteindelijk via deze rivier
Noordwaarts werd afgevoerd naar het IJ. Merkwaardig is, dat dus
de Chide Rijn hier hterk de indruk maakt te lopen langs de Noordzijde
van een watt*rkering, welke het grote Utrechtse en Hollandse veengebied splitst in twee complexen met tegengestekle afwatering. Wij
komen op dit verschijnsel nader terug.
Voor ons is van belang het complex ten Xoorden van de Oude Rijn.
*tHooft (1923) behandelt in zijn artikei: ,,Het Kasteel 't Huys t'Amsterdamme, en de oudste geschiedenis der stad" uitvoerig de rol
van de IJ-dijk bij de ontwikkeling van het Hollandse gebied, en
toont daarin aan, dat de afdamming van Amstel en Spaarne alleen tot
stand kan zijn gebracht door een grote onderneming, welke geen
ander doel gehad kan hebben, dan een eenhoofdig beheer van de ontwatering van het gehele hydrologisch samenhangend gebied tussen
Oude Rijn, Yecht, duinen en IJ. Afgezien van het feit, dat hiermede
60

het bestaan wercl verzekerd van cle verschillende wooncentra, die
hier toendcrtijd al waren — Utrecht, Woerden, Bodegraven, Leiden,
Haarlem en Amsterdam, om bij de belangrijkste te blijven — moet
hierbij ook de bedoeling liebben voorgezeten de ontginning en openlegging van het grote aaneengesloten veencomplex, waarmedc met
grote waarschijnlijkheid tocn reeds een begin wasgemaakt, te bevorderen door beheersing van de waterhuishouding. Van T)oorn (1942)
neemt eveneens aan, dat de IJ-dijk moet zijn ontstaan voor er van een
conflict sprake was tussen de graven van Holland en de Bisschoppen
van Utrecht, hoogstwaarschijnlijk voor 1018 (Bookman, 1920, 50-56;
Van Doom, 1942, p. 12). Juist in dit verband wordt het gebrek aan
historische gegevens sterk gevoeld; wat is de beweegreden geweest
tot de aanleg van deze dijk, die het gebied van twee voortdurend met
elkander in conflict zijnde machten tegen wateroverlast moest beschermen? Wij krijgen eerder de indruk, dat deze heren elkander
niets wilden toegeven, voor alles hun eigen onafhankelijkheid zo
sterk mogelijk voorstonden, en zich weinig of niets gelegen lieten
liggen aan schade, aan de tegenpartij toegebracht door eigen handelingen. Dan speckle de geografische gesteldheid een belangrijke rol.
Ken vrij groot oppervlak van het Ilollandse grondgebied werd omstreeks het jaar 1000, en nog lang daarna, ingenomen doorgrote moron
en talloze kreken, omgeven door veen. Langs Oude Rijn, Vecht en
verschillende kleino stromen als Mije, Angstel, Waver en Winkel
werden oevers aangetroffen met een steviger grondgesteldheid, waarop
zich practisch als vanzelfsprekend de mensen, die zich in dit nitgestrekte veengebied metterwoon wilden vestigen, of dit reeds eeuwen
gedaan hadden, concentreerden. Daarnaast waren or in het gebied
plaatselijk kleirnggen van verlande stromen en stroompjes aanwezig,
welke zich evengoed voor dit doel leenden. L^it dien hoofde ligt het
voor de hand de nederzettingen dor ontginners speciaal in het gel)ied
tussen de meren en ]>oelen aan de West- en Xoordzijde, de Oude Rijn
aan de Zuid-, en de Vecht aan de Oostzijde, te zoeken. Ten Weston
van de meren lag slechts een smalle strook wen tot aan de duinen,
zodat daar de nederzrttingen zich vestigden op het vaste zand. Ten
Xoorden van de meren lag wcinig land tot aan het IJ, evciimin ten
Xoordoosten ervan tot aan de Amstel; in dit laatste gebied meldt de
kaart van Kerius ( : i : i62o) slechts 6 nederzettingen:Xieiiwerkerck,
Rietwijck, Slooten, Sloterdijck, Owrtoom en Amstervoon.
De reconstructie van de ontwikkelh^gang van de occupatie van
hocgrote veengebied, gebaseerd op de verworven kennis van de grondgesteldheid in West-U'trecht en Miland, vindt steim bij do oudste
oorkonden en kaarten, waarop inderdaad verreweg de meeste nederzettingen juist aan Zuid-, en Zuido'ost- en Oostzijde van , } Spierinck'\
,,Haerlemer"- en ^Leijder^-meer worden aangetroffen in hot veengebied. De oudste daarvan liggen aan Oude Rijn, Vecht en Angstel;
zij worden reeds genoemd in de Romeinse documenten van de eerste
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clrleeeuwenonzcrjaartclling.Ilet isniet bekend, of zij ontstonden uit
de Romeinse castella der Rijn-limes, of dat de castella werden gebonwd bij reeds aanvvezige inheemse nederzettingen; voor zover bekend, werden geen castella langs de Vecht gebouwd, doch er worden
wel degelijk nederzettingen genoemd. Practisch al deze plaatsen
worden ook in de vroeg-middeleeuwse documenten genoemd, terwijl
vele der nederzettingen in het aangrenzende veengebied dan eveneens
vermeld worden. Helaas is onze historic tussen de 3e en de roe eeuw
wel buitengewoon arm aan, om niet tc zeggen gespeend van historische gegevens. In de roe eeuw worden wij geplaatst voor het feit,
dat er reeds tal van nederzettingen in het wen aanwezig zijn; hun
ontstaan ligt in het duister. Wij weten, dat vanaf 47 na Chr. tot
:i:300 na Chr. de Romeinen onder geen beding bewoners toelieten
in het gebied benoorden de Oude Rijn, dat na hun vertrek echter met
vrij grote zekerheid de Priezen hier zullen zijn binnengetrokken, nadat
zij in de Romeinse tijd reeds een ernstige poging gedaan haclden. Zij
zijn dus naar alle waarschijnlijkheid de occupanten van het gebied
geweest.
In hoeverre hun nederzettingen last ondervonden van de invallende
Noormannen, die verschillende jaren zelfs enkele complexen bezel
hidden (De Vries, 1923) is ons evenmin bekend, doch van een Priest:
invloed in deze gebieden wordt nog na de 8e eeuw, zij het sporadisch,
een en ander vermeld. Van Doom (1942) spreekt van een onmiskenbaar Priese invloed in de streektaal van het door ons onderzochte
gebied in Utrecht en Zuid-Holland, terwijl Gosses (1915) melding
maakt van Priese kolonisten in Merwedelancl, ter hoogte van de
Riederwaard omstreeks het jaar 1000, hetgecn er op kan wijzen, dat
tot ver naar het Zuiden een Priese occupatie mag worden aangenomen.
Niermeyer (1944, 44) geeft nog een voorbeeld van Priese invloed in
de omgeving van Delft.
Oaan wij nu na, wat deze Priezen kan hebben bewogen, dit veengebied binnen te trekken, dan komen wij tot de volgende beweegredenen: ie. dat zij last ondervonden van opdringende volksstarnmen
uit het Oostcn, waarom zij reeds in de ae eeuw een poging deden van
de tegenwoordige provincie Priesland en West-Priesland uit zich Zuidwaarts te verplaatsen; 2e. dat zij volgens ons in dit gebied een natuurlijke rijkdom vonden aan flora, fauna en voedingsstoffen in de veengrond,welkeeenweligegrasmat konontwikkelen.Wanneerwij ons dan
nog realiseren, dat de Priezen reeds in de Romeinse tijd opvielen door
hun zelfstandigheid, karakter en welvaart (Byvanck, 1945), en de
Norenkoning Pgil bij zijn overval in het huidige Priesland in het
midden van de loe eeuw een land aantrof met een geordend grondgebruik en waterbeheer'(De Vries, 1923), clan kunnen wij ons moeilijk
losmaken van de gedachte, dat de Priese kolonisten, welke na het
vertrek der Romeinen in de daarop volgende eeuwen in het UtreehtsHollands veengebied zijn binnengetrokken, toch een en ander van

hun kennis omtrent grondgebruik en waterbeheer moeten hebben
mode genomen, tenvijl zij evenrain vrecmd moeten hebben gestaan
tegenover het milieu, dat hot veengcbied hun bood. l)at zij daarmede
vcrtrouwd moeten zijn geweest, vertellen ons reeds de Romeinse kronieken. Wij zouden, rekening houdend met al deze factoren, geneigd
zijn om aan te nemen, dat de Friezen welbewust dit veengcbied occupeerden, omdat zij ervan op de hoogte waren, op welke wijze zij er
cen vruchtbaar gebruik van konden maken. Voor zover het veen niet
in ontginning was genomen, moet het inderdaad cen onherbergzame
indruk hebben gemaakt met zijn moerassen, elzenbossen, plassen en
wateren, zeker op onbekenden; doch dat. het daarom ook onvruchtbaar zou zijn, zoalswcl eens door enkele schrijvers wordt gesuggereerd,
kunnen naast ons eigen onderzoek, vele kenners van veen als culiuurgrond ontkennen; ontgonnen veengronden, vooral de meso- en eutrophe, bezitten zelfs een zeer behoorlijke rijkdom aan voedingsstoffen
voor grasmat of gewas.
Naast een occupatie door de Friezen moet editor rekening worden
gehouden met het eveneens binnentrekken van \'ertegen\voordigers
van andere volksstammen, die zich of vermengden met de Friezen,
of afzonderlijk bleven; men denke in dit geval aan de Canninefaten
en Saksen. Ook hier weer hypothese; geen document, dat hierover
spreekt.
Alhoewel nit een ,,Informacie" van 1514 (zie Gooses, 1915) blijkt,
dat do be.volking van vele gehuchten in hot veen met ,,vogelen endo
visschen" in haar onderhoud voorzag, mag hier, hoewel de vogelen visstand in dit uitgestrekte, voed.-elrijke gebied in die tijd beslist
zeer groot moet zijn geweest, de veeteelt niet worden vergeten.
Er bestaat geen reden om aan te nemen, dat in dit van nature rijke
gebied de veeteelt door de occupanten zou zijn verlaten; zij was
reeds in de Romeinse tijd een belangrijk middel van bestaan bij alio
toendertijd bekend zijnde volksstammen in de omtrek.
Bewoonhaarheid en grondgebruik moeten reeds vroeg eiscn gcsteld
hebben aan do waterhuishouding, waarbij wij niet alleen mogon denken
aan de natuurlijke watorrijkdom van het milieu, doch towns rekening
moeten houden met do.zeespiegelrijzing, eventueel bodemdaling, welke
reeds in do Romoinso periodeopdeiuluur in de Botuwo het land rnoeilijker begaanbaar zou hebben gemaakt (Byvanck, 1945). Dit proces
moet rcg«-lmatig sincls het Wurm-glaciaal zijn steinpel op het landsehap hebben gedrukt, waarop zeker do Z « T regelmatige veenvonning
in het door ons onderzochte gebied — met een ongt-btoord veenprofiel
van 5-7 m clikte — wijst. Met deze factoren voor ogen is het zeer hegrijpelijk, dat op een bepaald moment behoefte word gevoeld om althans gedurende hot zomerseizoen de waterstand van do geoccupeerde
gromleii te kunnen betetigekn. Aanvankelijk was het waterbezwaar
ook goring; hot nam toe met de eeuwen, en zeker in de Ontginningsperiodo, toen de derde factor een steeds duidelijker rol ging spelen;
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de ontwatering van de vccwmtginningen door de mens. Hct overtollige
water, dat in herfst en lente zich een weg West- en Xoordwestwaarts
baande, kon zich te voren ongehinderd over een grote oppervlakte
drassig land uitbreiden. Dit kon ook niet anders, gezien het feit, dat
er van verhang practisch geen sprake was, zodat het overstromingswater grotendeels bestond nit gestuwd plaatselijk water.
Sinds de ontginning een aanvang had genomen, zorgde men met
primitieve middelen voor de kering van wateroverlast in de zomermaanden. In de loop der tijden werden aan de bruikbaarheid der
gronden steeds nicer eisen gesteld, zodat deze ook zo lang mogelijk
droog werden gehoudem Het groeiend tekort aan waterberging, tezamen met de reedseerdergenoemdefactoren, veroorzaakteopden dnur
grote bezwaren. ])aarvan maakte de Bisschop in 1165 reeds gewag.
I)at het water in perioden van grote neerslag ernstige schade kon
aanrichten, niettegenstaande de Kromme Rijn als afvoerleiding van
water van de Boven-Rijn reeds voor 1165 (Beeknian, 1920, 46) door
afdamming was uitgeschakekl — waaruit de gevolgtrekking kan
worden gemaakt, dat sindsdien het grote* veengebied voornamelijk
wateroverlast ondervond door neerslag en neerslagafvoer van 'tgebied
tussen I], Zuiderzee, Utrechtse lleuvelrug, I«ek, J,inschoten, Oude
Rijn en duinen —, delen ons diverse bronnen mede, waarin sprake. is
van I,ek~doorbraken naar het Xoorden en Xoordwesteii (o.a. Pruin,
.1888),en van opdringend water uit het Xoordeii vanaf de grote meren,
speciaal bij doorstaande Xoordeii- en Xoordoosten-winden, die de na~
tuurlijke afbtroming naar het IJ en via het IJ naar de Zuiderzee niet
alleen konden afremmen, doch zelfs het water tegen de Znidelijke
oevers konden opjagen. Vooral dit laatste hezwaar nioet al vroeg
zijn gevoeld, en aanleiding zijn ge.weest tot het treffen van maatregelen tot beseherming der nederzetting^n met hnn gronden tussen
meren, Oude Rijn en Vecht. Aan een gezamenlijke actio van de verspreide, min oi meer zelf.^iandige nederzettingen kan hier moeilijk
gedaeht worden; men be^treed elkander eerder dan dat er sprake
was van .samemverking. l>e graven van Holland, die het helang van
de heveiliging der gehuchten en gronden om hun rijkdom aan wild
gevo^elte, vis en vrnclitbare ontginningen onderkenden, waarbij politicise belangen ten opzichte van het in het veen aangrenzende. Bisdom
van Utrecht een niet onbelangrijk woord meespraken, moeten gezien
worden als de persoiien, die hier een en ander konden doeii ten algemerien nutte.
iloor het leggen van een dijk langs de Ztiidzijde van de grote meren
en pla.ssen konden zij het gehele veengebied in de eerder genoemde
driehoek tiibSen meren, Oude Rijn en Vecht behoorlijk beschermen.
J)e talrijke watergangen van de Oude Rijn naar het Xoorden moesten
in deze dijk voorzien worden van sluizen. Vaststaande, duidelijke,
historische gegevens hieromtrent bezitten wij niet, doch wij genieten
in deze denkbeelden de steun van Fruin (iSSS),Gosses(1915), Beekman

(1920, 1932, kaart Va), en Schuiling (19;/)), die, bouwend op critisch
onderzoek der historische documenten, de plaats van de veel omstreclen
Wendehlijk, waarvan de datum van aanleg geheel in hot duister verborgen ligt, zoekeii langs de Zuidzijdo van Leidse- en Ilaarleinmermccr, via bet tegenwoordige dorp keimuiden Oostwaarts verlopend
kings do Zuid-oever van de tegenwoordige WesUinder Has.
Van een uitvoeriger betoog mogen wij ons onder verwijzing naar de
bijdrage van Fruin (iS$8) ontslagen achten; zijn beschouwingen
passen in de ouzo, waarbij wij wilden aantoncn, dat bij de beoordeling
van bepaalde historische gebeurtenissen veelal, en haast onvermijdelijk
door de eenzijdige documentatie uit vroeger eeuwen, alleen aan de
juridischo en politieke zijde aandacht is geschonkon. Iloewel de gebeurtenissen zich ninimer onafhankelijk hebben kunnen ontwikkelen,
doch juist in sterke mate in verband stonden met de grond- en waterstaatkundige gestekiheid van de plaats der gebeurtenissen, is aan
deze twee grondleggende eigenschappen van bet milieu zeldon de
primairo betekenis in alio voorvallen toegekcnd. ]>o redcn ligt voor
de hand: de documentatie op dit gebied ontwikkelde zich pas aarzelend
na 1850 in Nederland; van de waterstaatkundige ontwikkeling werd
alleen de juridische regeling vastgelegd, meestal alleen naar aanleiding
van conflicten. Daardoor incest bet zuivere beeld hL>torisch eenzijdig
worden be'invloed. T)e groeiende kennis van de eigenschappen der
Xederkuulse gronden, gebaseerd op een grondige terrein>tudie, zal
editor in de toekomst bij een hcrbeoordeling der bewaard gebleven
historische gegevens misschien nog van menige tot nog too onbevredigend verklaard gebleven gebeiirtenis wn toedracht weten te geven,
welke dichter bij do ware gang van zaken zal Hggen.
Zo zullen misschien grond- en archaeologisch onderzoek in bet
terrain nog aanwijzingen kunnen geven omtrent de Jigging van do
voonnalige sluizcn in de Wendeldijk, waar deze de „Maren M , ^Poel",
Leede, Does, ,,Zijk\ de Rijnloop bij ,,Rinesmuthon" (Gosses, 1915),
en een onbekend water, kruiste en de aanleg van 7 uitwateringssluizen
vereiste. Getuige de naam ,,Rinesmuthon" moot deRijntakvanOudshoorn Noordwaarts via Rijnsaterswoude naar ,,Rinesmuthon" een
belangrijke waterafvoer naar de meren hebben ge.vormd, doch hierop
komen wij in hot volgend hoofdstuk nader terug. Historisch gezien
blijft de plaats van deze dijk, welke in 1226 reeds bestond, en waarschijnlijk in hot midden der 170 eeuw nog aan#ezig zou zijn, een veel
betwist punt (Bookman 1920, 47-49; Bookman, 1932; Bookman en
Blok, Atlas, 1929; 't Hooft, 1923).
*tHooft (1923) on Fockema Androae (1934) zoeken een overeenkomst mot do IJdijk, welke Spaarne on Amstel afdamdo; van doze
dijk dateren do eersto gegevens van 1305. Ku behooft hot bestaan
van eon dijk langs de Zuidzijde der moron on plasson nog niot hot
gelijktijdig bestaan van een IJ-dijk uit te slniton. Intogendeol door do
voortduronde bedreiging van hot opjagon van water bij Xoorden- em

Noordoosten-windrn mot-t op den d u u r , voli^-ns ons waarscbijnlijk na
de bouw van do d i j k l a n g s d r Z n i d z i j d r dor na-n-n, de beborfa; zijn ontstaan a a n do bt-.cbikking over wn watcrberging nirt rvgrlbaar j v i l ;
als zodaniir U-eiidon ziob do i n e r m v.n plass*-n iiit>tokt!i)d. L a n d b o n w kundig gezion d o d ons dezo ontwikkHing^gang hot natunrlijk-t a a n ;
hot land tusson do moivn en pla>s*-n bad door zijn g«Tingv opp?rvlakto
ecu goring^r brtokenis, d a n d a t hot van do a a n v a n g af bij dv wat*rs t a a t k u n d i g e m a a t r o g r l r n gowicht in d«* >diaal zou It-ggcn; hot groto
Zuid«'Iijk aangivnxondo voongobi«-d kwam hot oor^i in aaninorking.
Als niet-hir>tori<:i kunnon wij inooilijk diop*-r hot pn>bl«-»-m van di**
zijdo o n d o r z o r l a n ; ab> algoin*rndandbomvkundig**n is on% «-rhtor g*-blrktii, dat vol** grondg*-brnik-.vonnon .-drrht-. duid*-lijk kunnon w<>rd«m b o g i v p m na eon nauwg»z*-t p r o f i t - en terp-inondor/ovk.
Re-t o n s nog *on onkol<* opna-rking o w r do dijk*e<>i.vtnirti»"* vandio
tijd. Men i^ t** gauw gonrigd bij d»- voor>t«-lling d a a r v a n t»- donk»*n
aan d*- huidig'- dijk-uHvo*-ring«-n; wij zijn g»-h*-«'l w t t r o u w d g«-raakt
m«*t d»* for-** diik«-n van d»- i«g«-nwoMdi::»- tijd. I>aarvaii wa- aanv a n b l i j k in h*'t gob *•! :;**»-n .-prabg x*\ la-, b*«t kind no.; kti;*; ia<t /«>
laag aK Tog»'iiwo<.idig; .a-, k*nd»- n:» ii ni»-t d*- huidig'- v«i--ohiik n in
water:t.aiu!*ii, di»- bnn o a f - t a a n d a n b n aan <i»- /«••!" kl«in ;/.«'W«.«don
w a i o i b r j g i n g v;m d»- f»or/«-rn. W < a b*-id'- b«'zv.ai*-:i zijn t h a n - *«T
w a t o r b - i i n g hog*-, (link*- dijb-n nodig. Yo*a d«- ••«*r.-t«* o*-r.w«-u na «!*•
a a n v a n g d*T <»ntginnnu: me*-t<-n wij on- »-ehtor v<»nr do to«-n ala-on
hob-nd** zom*-rlozing vooi^tollrn, d a t or z*'«-i piimitav** diikon oin
dv <'A>ti\\j]*'X*'H \vi't(h-n g»*!ogd, nit*! bog* r (ktn go n n «*n ui*-t brod«*r a a n
d** basi^ flan Ho vin. opg**WM!p»-n \-;tn !>nii*-ndijk*- yj -fok-n /t><h'i\, <ii»*
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grott* ontginningen vrijwvl a l k niocU/n iis.-bh^ii p l a a t s ^ w o r a i r i i under
k i d i n g van slechts e n k r k , kundig«* p*-r<onrii. l)r gvhcle opz».*i van dc
ontginningcn in \ W > t - r t i v c l i t , w a a r v a n dv \ v r k a \ v l i n g nog l u x k n ten
dage vrijwtd ongesehondrn in h r t terrain wordt aangrtroffcii, kan door
zijn opvalknd** ivgeknaat m<»vilijk aiuk-rs worden gczirn dan hot
ivsultaat van m i >X^vk q e o ' n t r a l k i v n k k-iding. wvlkc dr. v.vrken
volgrns t-rii \\vIn\vnvog<-n plan tfii uitvoer braciit.
M r t t e n haast aan zrki-rlk*id givnzeiuk' waar^chijnlijkkt'id valt uit
dr topngrafkck* k a a r t m op it* i n a k m de gang dcr o p e n k g g i n g van
O n d r Kijn m W-oht of Anot«*l uit n a a r h t t Noord\vi\>iwaart>
gvkg»*n n i i t n u n . Wij wrz^n ivrds op ecu m andt-r in h r t brgin
van dit ho«»fdstuk, in § i , a a n s l u i t r n d <>p Ik**ringa \ i q z o k Ik*t kan
mo**ilijk andt-rs g r z i m w o r d m , of dezc t r c k n k c h ver ontwikk*-kk
untginningrn m o r t r n htm w r k l a t i n g vixukn in d«» onderk*. nning
van df natuurlijkt* bodt'mrijkdoni door dr b r l a n g h r b l x i n k n , wrlko
in * t-i -1*• in^tanti-- dr <kaaf •-n d«- I i i - r l i . - p w a n n . I»*•i<:••:1 : ; a w n
i"i't>tt- n[)|n-i \ _ l;iklI-II O T i»111*.;i1111ii)L; uit ••iI 11«»I;k••n in OJI-VVI •T ;'»-lijk
l«nij)i) :-n«-l n;i;ir ]nt o - n t i u n i van lu-t gi'"t«- v n n:;«-1»it d. l o t zijn dv
vnd!t d u r n i d r b«>lMra.:i-n v;i!i b»id«T ln-hin-.; bij d r \*iurlitl•.ii'i" \v*:ngnmdi-n, wrlk'- rui:;r n n w c i i king dr w M k i u : ; v.in b r d n i v r i i in hrt
:;i"i-n g»-bkd v.vini:: aanli>kk«-!ijk n a i a k o n , »n .'•.•If. uoizaak ui«.-«t«n zijn
;--\vtr..t win dr \v:v.v--ti!::; v.m la-ik «n i:*••l»•:.••11i11;; van k - t < >mk
Mi aan dr N«"»i"d-i'«-viT win d--< 'mi'- Mij«- in d»- Achttknli<-vi-M-ehe
] •»!'!••:, in iJ- •.; •Van 1 '.••-in, :•<;.:..
T«'i i.'1", i' 1 " vnn«!i-u v.ij ••i;k• I•• p n b l i r . i t k . , d k «.n « iii»-i » :::.'<• /••k«,rk«•i11 ov<;- d«- u i u w i k k - l k . ; - ;an.; d«T ont :nnnii;g<-n k'bb'-n kunn'-n inl i r h o n . Hrii din:; Maal v;ht : k-t k / i t m 11•t in r u l t u u r bi« :i:;«-n dvV
\"*-i-ii:;ini:tli-n \va*- In .vi . n .wa.iidk. Aan d»* ii.m«I van d<- wiim-lding
•van \'i'i:-i"hill'-ndi' \u d>i, ••uin-.;»,n in i:ri v«- n in uiwk « !<>i k«*11*I*•11
sinn-nt Van Mourn ; I O J Z : \"«".r h<-t d«>..;- m i , <.:\<{«•l/«»r.Iitr :;«,i»i'd tiv
^inngi-n aanii'-ni'-n, <!at d«- aariwui:: di-r nntginnin:»i-n hi« r \'i*'l in dr
ilor n-llW. (>uk IIi-flin:;.i fPiJO' l^uint tot (!•'.'•• i*«iuc]ll-»ii-. In dk>-/>' r. u\v
Mnui-tni d*- ;;mtr jilann-'ii zipi «•] •.:«-.'i-i. 11«-1 *»iIT)>i«•):* 11 van w.iaid'-rvnlli- ;;r.;rviii, ^j)0'.'l;t [r ••{. ;!;.T, v,;i!:i:iri in.'ii 1•« d<ni:t, dat jni-t in
dr.-*- r u\v In t ;;i lunik v.m dit \« •-:i:;«-1>i*-•1 in k«nli- ti;d r.-n t<»I;i!••
\vij/i:;in:; nnd«-ighi.:. < )|> i-nk'-l*-. '-iid'i<- w.it'-i \v« .;« u i;a i^ !i--i i;«k«'!'\«-i i:avi-lini; 1)< «ld, d.a v.i] tkan^ k«-nn»-u, in <!•• :«•»• • i ;«• f-uw nnt l a a n .
\\"ij r-ti-llt-n oir. vi.t»r, dal VI-I »-liilI» is*!-• :i•!«•11111:•-. iuidd'l'v-nw -«• .;•.d.irljli-n zijn unt t.ian uit (!•• kiii.:;«n (i« r <»n::-imi':-, <li«- ni« t /"1«!« n
<l(j'»r I*i--i-h'ijj HI C.i.iaf v.rid«n 1- ^il'tii.-i, <-:i i«o r!il, in* t k-'-jiaalli'/^M.irrikt.n (l!i-i-kMa!i, u,z », ;-M; !i--t \va-. (!•• :L•i•-1. cIi*-liaar unt.-taan
•i.inkli- aan d«i viUi'IitiMariii-id «i<.:" «#:it..;«.:i:i- :i . n ' - n d u i . T«'t «.:n!rr'-truniu:: «-n \«Tz-i;fi in:; van d«- .;ia\'rlu!;i- m i i- --*•k«»j»i*» 11ik*• m a r k :
in h«t i\Vi n- :«-lui-d \v«-id rnk«k-n hunni-r ]• «litifk«- inai'ht :«-•!.• .:• .-Id
t«it hamlli.ivin:: van ln-t nr/.^,:. \\'\\ d- iIkt-:i in dit v«-ikiiid .ian d«- I i» i-n
"s\'.\\\ Ain-tt-1 *-n van WV-iid'-n, \vi« r \-i-i!i'iU:iin.: t«»t d>- r.l cl Ian van
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Nassau en Graaf Floris V in 1279 uitkomt in het artikel van S. Muller
Hzn. Hun macht werd tenslotte de speclbal van beide partijcn en
hun eigen valstrik, tot zij haar exces vond in de moord op Graaf
Floris V. Dergelijke ingrijpende gebeurtenissen hadden nimmer een zo
overdreven karakter aangenomen, wanneer de beweegredenen ontbloot waren van belang. Kr was echter zeer wel sprake van belang:
het bezit van vruchtbare ontginningen.
Juist in deze periode van ontginningsvlucht nam het waterbezwaar
door het ontwateren door middel van de talloze gegraven sloten
enorm toe; de massa veen, welke door zijn sponsachtig karakter en
de bosrijke vegetatie in de zomer een reusachtige waterberging betekende, werd aanzienlijk verminderd. Holland kreeg via de Oude
Rijn steeds meer wateroverlast, ging tenslotte over tot het leggen van
de dam te Swadenburg omstreeks 1165. De daaruit voortvloeiende
verwikkelingen vonden pas een schikking in 1226, toen de dam werd
verwijderd, enUtrecht alstegenprestatie 3tot 4derzeven uitwateringssluizen in de Wendeldijk zou onderhouden. Dit onderhoud verviel
naderhand, door de overbrenging van deze verplichting naar de sluizen
in de zeedijk langs het IJ, welke dijk volgens Fruin (1888) reeds in
1286 aanwezig was.
De ontginning, welke haar hoogtepunt had in de 130 eeuw, werd
gevolgd door een waterstaatkundig en reehtskundig beheer, waarover
meer documenten en studien aanwezig zijn, welke ons ontslaan van
een uitvoerige besehouwing. Verwijzen wij onder andere naar: Beekman (1907, 1920), Belonje (1945), Boeles (1927), De Bruijne (1939),
Dolk (1939), Van Doom (1942), Fockema Andreae (1934), Fruin
(1888, e.a.), Van Gellicum (1895), Gosses (1915, e.a.), Van Ittersum
(1900), Kooper (1939), Pabst (1836) en De Vries Azn (1876).
4. De periode van 1400-1600.
Na de I3e eeuw neemt het aantal bewaard gebleven documenten
omtrent waterbeheer en grondgebruik, zij het voornamelijk van juridische aard, snel toe, en werd door talrijke auteursverwerktinrechtsen waterstaatkundige studien. Van de direct voor het door ons onderzochte gebied van belang zijnde, noemden wij reeds de voornaamste.
Wij kunnen ons dus beperken tot enkele gebeurtenissen, welke voor
waterhuishouding en grondgebruik van ingiijpend belang zijn geweest,
en waarop tot nog toe onvoldoende de aandacht werd gevestigd.
Wijwezenreedsophetgroeiendeaantalontginningen,welke inWestUtrecht en de beide Hollanden voornamelijk ontstonden uit uitgiften
van complexen wUdernis, welke door Graaf en Bisschop werden toegewezen aan ondernemende personen, zoalsde leden van de geslachten
Teijlingen en Bokel, en Abcoude, of aan combinaties van personen,
zoals WUhelmus Scultetus en consorten, die in 1244 het veen van
Poelien ten Noorden van Gouda ter ontginning aankochten van de
Graaf van Holland (Beekman, 1920, 39; Van Doorn, 1942 en 1942;
OS .^;-;- .

Fruin, 1870, 1888; Gosses, 1915), en het consortium, dat de Hof van
Delft in de n e - i 2 e eeuw, en aansluitend het veen van Ruiven ontgon
(Niermeyer, 1944, 23). Niet zelden werden zij daarna met rechten
over deontgonnen complexen beleend, en komenwij later inde historie
hun namen nog tegen. Het beheer van hetgrotc gebied noopteopden
diiur de graven en bisschoppen tot het aanstellen van personen met
nieuwe administratieve bevoegdheden, of werden daarmede door hen
groepen van personen belast (Fockema Andreae, 1934; Schuiling,
1934).
Aldus ontstonden de ,,waterschappen" met hun besturen tot beheer
van de waterhuishouding in de ontgonnen gedeelten; als zodanig is
de naam volgens Beekman (1907) voor het eerst in stukkcn van 1366
aangetroffen. Een overkoepeling hiervan werd weer gevormd door
groepering binnen grootwaterschappen en hoogheemraadschappen. De
regelingen in grotcr of kleiner verband waren niet aan een bepaalde
volgorde onderworpen; zij ontstonden naar gelang van de behoefte,
die bestond aan eenorganisatieingroter of kleiner verband. Voor ons
zijn van belang: het Grootwaterschap van Woerden, opgericht in
1322 door Graaf Willem II, het Hoogheemraadschap Rijnland van
1285, en dat van Amstelland. De datum van dat van Woerden staat
vast, dat van Rijnland zeker niet; Fockema Andreae (1934) toont
aan, dat het hoogheemraadschap reecls veel eerder bestond, waarsehijnlijk reeds in 1220, doch de stichtingsoorkonde isniet meer aanwezig. De oorkonde van 1285 geeft alleen een hernieuwing en bevestiging van deregelsvan het hoogheemraadschap, dat al enige tientallen jaren zijn werkzaamheden verricht had.
De nog maar spaarzaam aanwezige documenten laten niet toe om
een nauwkeurig beeld te vormen omtrent de vroeg-middeleeuwse ontwikkeling van het bestuur der ontginningen en het waterbeheer.
Fockema Andreae (1934) wijdt er een beschouwing aan. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn langzamerhand de nederzettingeii, die zich
vormden in de ontginningen, met het bijbehorend grondgebied uitgegroeid tot ambachten, dat wil zeggen gebieden met een cigen bestuur en eigen lagere rechtsbedeling, terwijl de ambachtsbesturen
tcvens het waterstaatkundig beheer behartigden. Wij doelen hierbij
speciaal op de Hollandse en Utrechtse veenontginningen; elders verliep de ontwikkeling anders. Volgens Fockema Andreae zijn uit deze
ambachten later weer de waterschappen voortgekomen. Tijdens de
voortgang der ontginning ziet men dus in Graafschap en Bisdom het
waterstaatkundig beheer, dat in handen van Graaf en Bisschop ligt,
eerst persoonlijk door hen uitgcoefend; daarna dragen zij de werkzaamheden over aan een sellout, zelf het oppertoezicht behoudend.
Vervolgens wordt het beheer aan de ambachten of aan speciale waterschapsbesturen opgedragen onder toezicht der schouten, of van het
hoogheemraadschap, in het door ons onderzochte gebied die van Rijnland en Amstelland. Uit het voorgaande blijkt wel, dat de ontwatering
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kort na de inrichting cler ontginningen een probleem ging vormen:
men moest cle grondcn in de zomermaanden vrij van wateroverlast
houden om zeker te zijn van beweiding en hooi-oogst.
De eerste generalies van grondgebruikers na de ontginners werden
dus geplaatst voor de noodzaak tot het vinden van een oplossing
hiervoor. Dit was een novum in de historic Men werd gedwongcn de
waterhuishouding te regelen, ten eerste door ingetreden klink, ten
tweede door de verkleining van de boezem, waardoor daarin groter
peilverschillen optraden dan voorheen. Beide factoren vormen de
eerste consequenties van de ontginning van het veen, welke toen nog
lichtdrukten,dochvoordetegenwoordige generatie zeerbelangrijke,zo
niet zware verplichtingen betekenen (zie inleidingvan dit hoofdstuk).
Wij zullen ons verder moeten onthouden van de ontwikkelingsgang
van het waterstaatkundig beheer en overgaan tot behandeling van
enkele gebeurtenissen, welke voor de verdere gang van zaken uit landbouwkundig oogpunt van belang zijn geweest.
Over het grondgcbruikrondom het begin onzer jaartelling hebben
vele historici in het buitenland studien het licht doen zien; ook in
Nederland zijn er diverse werken over versehenen. Het valt buiten
het bestek van deze studie uitvoerig op de bestaande literatuur in te
gaan, waarbij dus het noemen van verschillende belangrijke studien
moge vervallen. Voor zover wij konden nagaan, is tot nog toe zeer
weinig geschreven over de vormen en ontwikkeling van het gronclgebruik in de vroeg-middeleeuwse veenontginningen van Holland
en Utrecht (Gosses, 1915; Heeringa, 1929).Uit de aard der zaak zullen
de ontginners voortgebouwd hebben op de traditie, die zij medebrachten nit de streken van herkomst; daarnaast echter zullen zij
rekening hebben moeten houden met de nieuwe factoren, die de ontginningen met zich brachten, en waarbij van de leidende figuren een
aanzienlijke invloed zal zijn uitgegaan. Wij wezen hierop reeds in
de inleiding van dit hoofdstuk.
De topografische kaart geeft onmiskenbaar aan, dat de veengronden
ter ontginning werden uitgegeven in regelmatige grote complexen. De
historic bevat aanwijzingen, dat deze door Graaf en Bisschop werden
uitgegeven of verkocht aan een enkele ondernemende figuur of een
groep van personen (Beekman, 1920, 39; hij noemt helaas niet de
-copen). Op de verkoop zouden wijzen de namen der verschillende
ontginningen met de uitgang -cop, -coop, -schop, -koop of -kop; men
denke bv. aan Oukoop, Teckop, Gerverscop, Uaag Nieuwkoop, Benschop (Benscop), Reierscop, Galekop; alle gelegen in het Utrechtse
veengebied ter weerszijden van de Oude Rijn. De betekenis van de
uitgang-koop,zoalsSlicher van Bath (1944,II, 95)dezegeeft, namelijk
dat dezeduidt opeen hogeligging,waarbij hij steun vindt bijde Noordduitse literatuur, moet hier in delageveengebieden buiten beschouwing
blijven: de dorpen liggen in het veen, in de meeste gevallen temidden
van hun landerijen.
.••••••.
M
f

De ontginningen zelf schijnen bij uitvoering hoevcgewijs te zijn
uitgemetcn, in ieder geval zodanig, dat uitgaande van een bepaalde,
reeds bestaande grens het te ontginnen complex ,,achterwaarts"
nauwkeurig met eenzelfde lengte werd nitgezet, waardoor voor- en
achtergrens volledig evenwijdig kwamen te liggen; typische voorbeelden daarvan geven de ontginningen Reierscop (U), Benschop (IT)
en Willeskop (U), waarvan de voor- en achtergrens hetzelfde kronkelende verloop vertonen. Van de zniver rechthoekige ontginningen zijn
tal van voorbeelden te noemen, doch hierbij spreekt niet zozeer de
handhaving van eenzelfde breedte over de voile lengte. Xa het gereed
komen der ontginning werd het land verdeeld in een aantal hoeven
van eenzelfde grootte; deze werden uitgegeven. Aan wie zij werden
toegewezen is geheel onbekend; naar alle waarschijnlijkheid zullen
de bij de ontginning betrokken geweest zijnde arbeiders een aandeel
gehad hebben. Over de grootte der hoeven is heel wat strijd geweest
in de literatuur, en begrijpelijk. De historische documenten suggereerden op het eerste gezicht de indeling der ontginningen in hoeven
van een algemeen gebruikelijke,bepaaldegrootte,zodat men verwachtte
de oppervlakte der ontginningen te kunnen berekenen nit het aantal
opgegeven hoeven. Door een tekort aan gegevens ter controle werden
hierop enige publicaties gebaseerd. Vooral echter door de nitwisseling
van gegevens hierover met het buitenland kwam vast te staan, dat
weliswaar binnen eenzelfde ontginning de hoeven even groot werden
genomen, dat deze grootte ook terug werd gevonden bij naburige ontginningen, sums zelfs in een gehele streek; doch daarnaast werden in
aangrenzende ontginningen ook wel andere hoeve-grootten aangetroffen. Gosses (1915) geeft aan, dat in de I4e eenw de hoeven doorgaans 30morgen groot waren. Van Doom (1942,220) deelt mede, dat de
gewone Stichtse hoeve 32 morgen groot was; daarnaast waren ook
kleine hoeven bekend van 20 morgen, o.a. in Lange Ruige Weidc en
Nieuwkoop. Beide schrijvers geven echter aan, dat de hoeve, alhoewel
in de middeleenwen zeer vaak gebruikt als^oppervlaktemaat, niet
overal dezelfde grootte had. Tot dezelfde slotsom kwamen ook verschillende bnitenlandse onderzoekers, o.a. Halphen (1921), die daaraan
speciaal aandacht wijdde in Frankrijk tijdens het bestunr der Carolingers. Van Iterson (1933) noemt geen bepaalde giootte, doch zegt,
dat deze bepaald werd door de vruchtbaarheid en bewerkbaarheid
van de grond, de aard van het bedrijf en de intensiteit ervan; deze factoren zullen ons inziens vaak de variabiliteit in de grootte hebben
bepaald. Waar zij gelijk waren, konden de hoeven van verschillende
ontginningen ook even groot zijn. De grondgebruikers waren aanvankelijk pachters van de grondeigenaar, hetzij de Graaf, hetzij de Bisschop,
hetzij de eigenaar van de ontginning. Later kwamen door erfenis,
verkoop, schenking en aankoopdaarin veranderingen,waarbij pachters
cigenaars konden worden. Voor het gewest Utrecht is dit speciaal door
Van Iterson (1933) bestudeerd; dat wil zeggen: het tot dusverre door
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hem gepubliceerde betreft alleen de zandgronden in Oost-Utrecht.
Juist over het Utrechtse en Hollandse veengebied vondeii wij geen
speciale onderzoekingen.
Wij komen thans aan de verdere technisehe ontwikkeling van het
waterstaatkimdig beheer in het Utrechts-Hollands veengebied. Xaar
aanleiding van ervaringen, welke men heden ten dage ruimschoots
kan opdoen in de moderne veenontginningen van ons land, knnnen
wij er van overtuigd zijn, dat alleen reeds door het graven van sloten
in het veenland, aansluitend op eveneens gegraven hoofdwatergangen
of bestaande natunrlijke wateren, een geleidelijke klink, of bodemdaling in het leven werd geroepen; deze nam toe naarmate intensiever
ontwateringsmaatregelen werden getroffen. De feiten, die daarop in
vroeger eeuwen wijzen, zijn voldoende aanwezig in de historische
documenten, doch slechts enkele liistorici is het opgevallen, welk een
invloed dit verschijnsel op het milieu en de milieufactoren in het uitgestrekte veengebied heeft gehad. Voor zover wij konden nagaan,
komt aan Beekman (1932) als geograaf de eer tot*er de aandacht op te
hebben gevestigd. Het ligt in onze bedoeling er in hoofdstuk Vspeeiaai
op in te gaan om aan te tonon, welke gevolgeu de klink gehad heeft
en nog steeds uitoefent op de ontwatering en het grondgebruik, en
indirect eigenlijk op alle factoren van het milieu in dit gedeelte van
Kederland zijn stempel heeft gedrukt. l)e vefleidingissterk,erreedsin
dit gedeelte, aan de hand der historische feiten omtrent de klink —
waarvan de betekenis voor de geschiedenis van ons land historisch
niet is onderkend — uitvoerig op in te gaan. Ilier alleen melding te
maken van feiten en data, die de gang van do klink in de loop der
eeuwen behehten, wil ons evenmin gewenst voorkomen; daarom stellen
wij dit uit tot de hoofdstukken IVen V. Daar zull<;ii'danook behandeld
wordi'ii de eerste bekading en de daarop volgende betnaling, de regelmatige toenaine daarvan, met de daarmede gepaard gaande technisehe veranderingen, gestaafd door historische documenten.
Tot slot van de periode van 1300-1600 willeii wij nog een tweetal
voorbeelden behandelen, waarin duidelijk uitk«mt, hoe moeilijk en
ingewikkeld de ontwateringsproblemen reeds in deze periode waren.
Historisch zijn beide voldoende vastgelegd, doch men heeft onvoldnende het licht laten vallen op hun verband met de klink en de merkwaardige, rol van de Oude Rijn in het Utrechts-Hollands*; veengebied.
Het betreft hier de waterstaatkundige ontwikkeling van twee cornplexen land ten Zuideii van de Oude Rijn, wat ligging betreft dus
vallende buiten het door ons onderzochte gebi*-d, doch aanguande
de regeling van hun ontwatering daarin geheel opgenomeu: le. het
Waterschap ,,Heijcop genaamd Lange Vliet ,, ) opgericht in 13^5;en
2e. het Water-chap „Bijleveld en Mcerndijk" van 1413. Beide hebben
bovendien betrekking op de geschiedenis van de Oude Rijn.
Van het oudste der beide Waterschappen werd door F.A.R.A.
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Baron van Ittersum in 1900 eon uitgebreid historisch overzicht gegeven. Do moeilijkheden, welke de oorzaak waren van zijn oprichting,
liggen ver terug in de geschicdenis; zij kwameii reeds eerder ter sprake,
en wel bij de conflikten tussen Holland en Utrecht over de lozing naar
hot Westen. Holland zag zicli op den duur geiioopt, ter bescherming
van zijn gronden tegen wateroverlast, tot de aanleg van kunstwerken:
l e . in de ioe of n e eeuw de dam to Swadenburg in de Oude Rijn, en
2e. de llollandse Kade van de Kromme Mijdrecht, via de Meent naar
Oudenclam, vervolgens verder Oostwaarts tot vlak bij de Geer, dan
Zuid- en Zuidoostwaarts oni de polders van Teckop en Gerverscop
been naar de vroegere Oude Rijn; in hot Oxide Land bij Harmelen
raken wij liet spoor kwijt dock t i n Zuiden van de gegraven Leidsche
Rijn duikt liij weer op aan de Zuidoostzijde van de Haanwijkerpolder, om vervolgens met een ruime boclit Zuidoostwaarts zich
voort te zetten tussen de Kattenbroekse- en Reijer-cop-JndijkpoIder
tot aan de HolJandsche IJsel bij Montfoort, waar liij eindigt tussen
de polders IJselveld-over-de-Yaart en Mastwijk en Achthoven. Van
deze merkwaardige kade is historisch zeer weinig bekend. Zij moet
zijn aangelegd na de ontginning van het grensgebied, tenvijl de ins i s t i n g van oorspronkelijk als Utrechtse ontginningen bekend staande
complexen hier niet begrijpelijk is. Waarschijnlijk stamt de Hollands^
Kade uit verschillende historische perioden. Hoc het 00k zij, Holland
deed tal van pogingen om het Utrechtse water te weren. Als een van
de eerste pogingen tot het opkeren moet wel de aanleg van de Meerndijk worden gezien, welke zeer oiid is, en zeker voor 1322 reeds bekend
was (Heeringa, 1929, 180). Dat het geeii rivier- maar een waterkereiide dijk is, toont Heeringa daar vrij sterk overtuigend a a n ; het
hovenstrooms afkomende water werd hiermede gekeerd en afgevoerd
naar de Holland>ehe IJsel. Wel opvallendis, dat de praetisch XoordZuid lopende sloten ter weerszijden zuiver in elkaars verlengde liggen
(top. kaart 1': 25000, no 444), wat ei ons inziens zeker op wijst, dat de
ontginningen ter plaalse under zijn dan de dijk; de dijk zelf lag er
reeds voor 1322, wat oveivenstemt met de aanname, dat de ontginningen dagtekenen uit de ioe--iie eeuw. Heeringa (1029,192) veronderstelt, dat de Meerndijk aangelegd zou zijn door de ingelanden
van het Land van Woerden, tegen wateroverlast uit het Oosten, en
wel in de i2e eeuw. Daardoor werd de lozing van de i>obi«*den tussen
Kyn en Hollandsche IJsel naar het Westen onmogelijk gemaakt,
waarmj men moet bedenken, dat de Leidsche Rijn nog niet aanwezig
was. Afstroming naar de Oude Rijn was do<»r de Swadenburgerdam na
1165 niet ineer mogelijk. Men wendde zich toen tot Bisschop Floris
van Wevelickhoven om hemiddeling. In een open brief van 7 Dec. 13S5
kregen de ingelanden van de polders West Raven, PajH-ndorp, Galekop,
Heicop en Rosweide toestemming tot het graven van een watergang
naar het Noorden op de Vecht. Do heschrijving laat een vrij nauwkeurige reconstructs toe. De hoofdtocht liep dus van de Heicopsc
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polder nit Noordwaarts, dan Westwaarts tot aan de huidige Heldam,
Noordwaarts naar Den Ham, aansluitend op de oude Rijn, door de
Rijn naar De Haar, vanwaar Noordwestwaarts door een te graven
tocht naar Kockengen, alwaar Noordoostwaarts afbuigend via Portengen naar de Aa, voorts door de Breukelder Waard naar de Vecht.
Op de tegenwoordige kaarten heet daarvan het stuk van Voorn(?)
tot de Heldam:Leidsche Rijn, terwijl verderop dezetocht geheel Heicop
of Heikop heet. Het gehele afvoerkanaal moet kort na 1385 zijn ontstaan. De oorkonde vermeldt niet of het hier het graven van een
geheel nieuw werk betrof, dan wel de verbreding en aaneenkoppeling
van bestaande sloten en/of tochten. Dit laatste moet oris inziens het
geval zijn geweest. Zowel om technische als politieke redenen moet
het verreweg het eenvoudigst zijn geweest toestemming te verkrijgen
voor verbreding van bestaande watergangen, en dan liefst nog van
boezemvaarten tussen de polders, dan voor geheel nieuw te graven
watergangen. Hiervoor pleiten de verkavelingen en polderaanleg ter
weerszijden van de Heicop: zij is afwijkend tussen Polder Oudenrijn
en het gebied van de huidige Leidsche Rijn, tussen Polder Bijleveld en
Yleuterweidse polder, tussen Gerverscopse polder en Haar-polder,
tussen Gerverscopse polder en Polder Laagnieuwkoop, tussen
Kockengense polder en Polder Portengen-Zuideinde, terwijl van de
Joostendam via Portengen tot aan de Aagcbruik is gemaakt van bestaande boezemwateren van aangrenzende polders. Bij deze wateren
was het dus alleen een kwestie van verbreding en verdieping. Onduidelijk verschillend of practisch overeenkomend zijn de verkavelingen van Polder Bijleveld en Polder het Weer, vlak ten Westen van
de Meerndijk, Polder Bijleveld en Harmelerwaard. Met vrij grote
zekerheid kan gezegd worden, dat het gedeelte van de Heicop tussen
de Heldam en Den Ham, in de Yleuterweidse polder, nagenoeg over
de gehele Iengte nieuw moest worden gegraven; daarvoor pleiten de
verkaveling ter weerszijden daarvan en de geknikte loop.
Kr vallen nu verschillende bijzonderheden op:
ie. Waar het eerste gedeelte van de Heicop, min of meer evenwijdig
aan de Meerndijk, moet hebben gelegen, is niet duidelijk; Van
Ittersum (1900) zoekt het in het midden van de tegenwoordige
Polder Oudenrijn, In verband met de natuurlijke terreinhelling
naar het Westen zouden wij echter mogen verwachten, dat het
heeft gelegen vlak langs de Oostzijde van de stuwende Meerndijk,
waar wij thans noggemaal en uitschoot vinden. Het eerste gedeelte
Heicop is dus dubieus, doch het verschil in verkaveling zou Van
Ittersum (1900) in het gelijk stellen, door het verder Oostwaarts
te zoeken. De Leidsche Rijn zou er dan een groot deel van vormen.
2e. Het stuk tot aan dehuidige Heldam —thans Leidsche Rijn — moet
o.i. bestaan hebben in 1385 als boezemwater van Polder Heicop
en de Polder Bijleveld, evenals het verlengde daarvan tot aan
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Harmelen. Hiervoor pleiten de geheel evenwijdige, gekniktc lopen
van de huidige Leidsche Rijn, de Reierscopse Wetering en de
Onde Wetering. De polders Bijleveld en Reierscop moeten dus
in 1385 bestaan hebben, en het Noordelijk boezemwater van de
eerstgenoemde polders, ten behoeve van de waterafvoer van de
Heicop, alleen zijn verbreed en verdiept. Bijleveld en Reierscop
zouden dan in de i o e - n e eeuw van de Hollandsche IJsel uit zijn
ontgonnen, en de Bijleveldpolder de jongste van de twee zijn,
hetgeen Heeringa (1929, 183) weer tegenspreekt. Het omgekeerde
is moeilijker te aanvaarden: de toen nog niet als zodanig bekende
Leidsche Rijn zou dan eerst zijn gegraven, waarop aansluitend de
ontginning Zuidwaarts zou hebben plaats gevonden na 1385.
Daartegen pleit 00k de Meerndijk, welke wercl aangelegd na de
ontginning van Reierscop, in 1322, terwijl bovendien de verkaveling van de Bijleveld afwijkt van die van het tussenliggende gebied, tot aan de Oude Rijn, hetgeen had kunnen wijzen op ontginning van de Oude Rijn uit.
3e. Van Den Ham tot even voorbij De Haar werd een gedeelte van
de Oude Rijn eenvoudig opgenonien in een geregeld polderafwaterings-systeem. Dit kan alleen straffeloos zijn gebeurd doordat de Oude Rijn alswaterafvoerende rivier(?)—zieHoofdstuk IV
— in die tijd reeds volledig had afgedaan. Dit proces kan niet in
eens zijn ingegaan. Alhoewel voor 1165 zeer waarschijnlijk de
Kromrne Rijn bij Wijk-bij-Duurstcde al moet zijn afgedamd
(Beekman 1920, 46), moeten dus de Kromrne en Oude Rijn als
afstromingsrivier van de hogere Utrechtse gronden even min meer
een rol hebben gespeeld, waardoor uitschakeling van een gedeelte
er van rustig kon plaats vinden. Dit moest echter ter wille van
peilbeheersing gepaard gaan met afdamming, zowel bij Den Ham
als bij De Haar. Voor het bovenstroomse gedeelte van de Oude
Rijn moet dus tegelijkertijd voor afwatering onder Vleuten
Noordwaarts zijn gezorgd. Zou hiermede de Haar Rijn, ten
Noordoosten van De Haar verband kunnen houden? Er was
slechts een mogelijkheid Noordwaarts: afwatering op de Vecht.
4 c Ook het gedeelte van het bestaande Bijleveldse boezemwater
— thans Leidsche Rijn — bij de Hel moest naar het Westen voor
peilbeheersing van het Oostelijk gedeelte worden afgedamd. Kort
na 1385 is dan ook de Heldam aangelegd.
5e. Met de toen bestaande eenvoudige middelen washet dus onmogelijk
over een lang traject een toenmaals bevredigende ontwatering
te graven. Van bemaling zal toen nog wel geen sprake zijn geweest; windbemaling bestond nog niet.
Samenvattend kan gezegd worden, dat het uitgestrekte gebied in
Utrecht ten Xoorden en Zuiden van de Oude Rijn zeer geringe hoogteverschillen moet gehad hebben. Wel was er een flauwe helling Xoordp-i—

waarts. aanwezig, getuige de bevredigende oplossing voor Heicop en
aangrenzende gebieden, de Oude Rijn kruisend, Xoordwaarts op de
Vecht, welke afloop natuurlijk was. Bovendien blijkt Meruit, dat het
veen toen nog zo weinig door de klink was bei'nvloed, dat de opname
van een Rijngedeelte onder De Haar in het systeem van de natuurlijke
afvloeiing niet hinderde. De Rijn was teruggebracht tot een stilstaande, waarsehijnlijk alleen nog in neerslagrijke perioden iets stroming vertonende boezem of watergang.
De ornzetting door een dusdanige gewijzigd afwateringsplan kan
alleen tot stand zijn gekomen, doordat toendertijd reeds een vrijgoede
organisatle van het waterbeheer bestond; de ontginningen moeten
toen dus de kinderjaren ontgroeid zijn geweest, en wel alle, waarlangs
de Heicop werd aangelegd. Verder is uit het voorgaande wel gebleken,
dat het grootste gedeelte van de I^eidsche Rijn als boezemwater
van de Bijleveklse en Heicoper polder is aangelegd, en dus in 1385
reeds lang bestond. Daarna werd het uitgebreid en vercliept, om dienst
te kunnen doeii als afvoertocht: ten Oosten van de Heldam voor het
Waterschap,,Heicopgenaamd LangeVliet", en ten Westen ervan voor
het Waterschap ,,Bijleveld", waarover straks meer. Wij delen hierin
dus niet de zienswijze van Van Ittersum (1900, 9-11). De klink en
verhoogde waterafvoer veroorzaakten op denduuroverstromingenuit
de Heicop in aangrenzende polders; het Waterschap zag zich toen
verplieht de watergang ter weerszijden van kaden te voorzien, waarvoorzijhet rechtvan opstalverkreegvan aangrenzendewaterschappen.
Het onderhoud dezer kaden was kostbaar.
De geschiedenis van het huidige Waterschap Bijlevcld vertelt ons
van pvereenkomstige moeilijkheden. B. G. A. Pabst (1S36) wijdde
hieraan een proefschrifl.
Voor 1399 waterden Bijleveld en Rcierscop langs natuurlijke weg
af op de Oude Rijn, in het Grootwaterschap Woerden, dat claarvan
wateroverlast ondervond.
Door Graaf Albrecht van Beieren werd in 1399 deze afwatering
verboden, zodat beide ontginningen raad moesten schaffen. De ellende
werd nog groter, doordat de Westgrens: de Hollandse Kade, onvoldoende het water van de Haanwijker polder en Polder Kattenbroek
keerde. Het conflict Hephoog op,tot 1October 14^3aan de ingelanden
van Mastwijk, Achthoven, Reierscop en Bijleveld door de toenmalige
Graaf van Holland het recht van afwatering op de Amstel, via een
te graven kanaal, werd verkocht. Hiermede werd het Waterschap
Bijleveld in het leven geroepen. Toestemming werd gegeven tot opname van een gedeelte van de Oude Rijn in dat kanaal.
Het bestaan daarvan tot op heden maakt reconstructie ervan in
1413 gemakkelijk. De Bijleveklse Vliet bracht het water naar de
huidige I,eidsche Rijn, toen boezem van Bijleveld, welke dus tot aan
de Oude Rijn bij Harmelen moest worden verbreed en verdiept. Van
Harmelen tot De Haar werd een gedeelte van de Oude Rijn ingeseha76

kcld. Vervolgens moest, van cle dam aklaar tot voorbij Kockengen,
een kanaal vlak langs de Westkadc van de Heicop worden gograven,
dat i km ten Noordwesten van hct dorp kon aansluiten op de bestaande
boezem tussen de Polder Spengen en Polder Groot en Klein Oud Aa,
en wel ter hoogte van de bocht in de Heicop. In vrijwel dezelfde
richting werd het Noordwestwaarts doorgetrokken, de Veenkade
kruisend en in de Polder Bijleveld gebruik makend van een bestaande
kavelsloot, welke daartoe werd verdiept en verbreed. In Oudhuizen
— thans Oostelijk gedeelte van dorp Wilnis — kruiste het de ringdijk, Hep door een kavelsloot verder naar het centrum van cle veenontginning binnen de Ring, vervolgens op dezelfde wijze verder
Noordwestwaarts, waar de huidige wcg langs de Westdijk van de
Waverveense Droogmakerij nagenoeg het verloop aangeeft tot aan
de Amstel. Langs dit, voor die tijd buitengewoon lange kanaal van
23,5 km lengte, vloeide dus na 1413 het water natuurlijk af op de
Amstel. De aanleg moet toen een grote prestatie hebben betekend,
vooral wanncer men bedenkt, dat van kunstmatige afwatering nog
geen sprake was. Men was dus toen waterstaatkundig reeds zover,
dat men zich over een afstand van 23,5 km betrouwbaar op de hoogte
kon stellen van het feit of, in verband met de eis van een natuurlijke
afvloeiing van het water, het gcweldige graafwcrk verantwoord was.
Dit dwingt respect af, en plaatst de toenmalige ontginners opeenhoog
voetstuk; hiervoor pleitten wij trouwens reeds aan de hand van de
kundige inrichting der ontginningen. Evenmin mag de organisatorische
zijde van de zaak worden vergetcn: de uitvoering van het plan vereiste overleg met alle besturen van aangrenzende polders en van het
Hoogheemraadschap Amstelland, dat dus uiteindelijk mede Bijlevelds
water loosde op het IJ, via de zeven sluizen in de stad Amsterdam.
Dit Hoogheemraadschap kreeg dus na 1413 aan haar grondgebied
een aanzienlijke oppervlakte ten Zuiden van de Oude Rijn toegevoegd.
In het vervolg werd aan het Rijnpand, tussen Harmelen en De Haar,
een tegengestelde stroomrichting gegeven !Een bewijs temeer, dat van
enige afvoer van betekenis bij deze rivier(?) geen sprake meer was; wij
wezen hier reeds eerder op. Nog meer dan bij de Heicop wijst de Bijleveld — de naam, aan het kanaal gegeven — op een zeer regelmatig
verval van het terrein, van de Rijn af naar het Noordwesten; dit verval was echter zeer gering, wanneer wij bedenken, dat even Westelijk
in Kamerik en Teckop nog natuurlijk kon worden geloosd op de
Oude Rijn. Op de rol van de klink komen wij nog terug.
Sinds 1399 w a s door de aanleg van de Haanwijkerdam, in de Oude
Rijn even ten Westen van Harmelen, definitief een einde gemaakt
aan cle lozing naar het Westen. Alhoewel Pabst (1836) er verder geen
melding van maakt, mag, in overeenstemming met de Heicopse historic, worden aangenomen, dat 00k de Bijleveld op den duur door de
Idink van de aangrenzende veengronden moest worden voorzien van
kaden. Hoe deze klink van invloed kan zijn blijkt uit het feit, dat ten
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gerieve van de Hollandse Waterlinie in 1672een sluis in deBijleveld
werd gelegd, waar deze de Veenkade kruist. Deze waterkering inundeerde het veengebied ten Zuiden ervan door het ophouden, niet
alleen van het water van het grote Waterschap Bijleveld, doch 00k
van dat van Kockengen en Spengen. Op verzoek van de ingelanden
van de Ring der Ronde Venen werd deze sluis gehandhaafd na door
bemiddeling van de stad Utrecht met het Waterschap Bijleveld te zijn
overeengekomen, dat vanaf deze sluis, genaamd de Oudhuizersluis —
tot 1942Doyersluis — een nieuw afwateringskanaal op kosten van de
Ring zou worden aangelegd, Westwaarts naar de Heinoomsvaart, en
een schadevergoeding van 1000 zilveren ducaten zou worden betaald.
Voor dit kanaal kon worden gebruik gemaakt van de boezem tussen
de later naar het kanaal van 1413genoemde polder Bijleveld enerzijds,
en Kamerik Teijlingens en Spengen anderzijds. Dit kanaal doet tot
op de huidige dag dienst.
Be voortgezette klink dvvong tot de bouw van een sluis aan het einde
van dit nieuwe kanaal van 1677, aan de Heinoomsvaart; deze wordt
thans Oudhuizersluis genoemd. In 1677 verviel dus het gehele stuk
van de Bijleveld, van de Oudhuizer- of Doyersluis tot aan de Amstel;
sindsdien werd het stuk, in de huidige Polder Bijleveld ten Noorden
van de sluis poldertocht en klonk dus mee met de poldergronden.
Schitterend wordt bij de voormalige Doyersluis, welke in 1942 werd
geslecht, de klink sinds 1672 gedemonstreerd, door het hoogteverschil
van de waterspiegel ten Zuiden en ten Noorden van de sluis. Hierin
zit nu een verschil van bijna 2,5m, welke relatieve klink zeker ontstaan
is sinds 1413, doch vooral na 1672, In 530 jaar 250 cm betekent per
jaar iets meer dan 0,5 cm; wij kunnen echter rustig zeggen, dat* de
sterkste klink sinds destoombemaling isontstaan, waarover later meer.
Dat wij hier voor de klinkschatting uitgaan van 1413 en niet van
1672 ligt in het feit, dat voor 1672 de Bijleveld al bekaad moet zijn
geweest, waarom alleen met zekerheid van het jaar 1413 kan worden
uitgegaan, toen men nog zonder kaden kon lozen.
De hierboven behandelde problemen van de Heicop en de Bijleveld
meenden wij niet te mogen weglaten uit het historisch overzicht.
Juridisch werden zij belicht, historisch in hun ontwikkeling gevolgd,
doch noch Pabst (1836), noch Van Ittersum (1900) kwamen tot de
wezenlijke achtergrond van de moeilijkheden; evenmin Heeringa
(1929, 170-171}.
Wij hebben met nadruk er op gewezen, dat de oorzaak van de voortdurende conflicten gelegen is in de grondgesteldheid, welke door haar
profielbouw van nagenoeg geheel veen, ten nauwste luistert naar
veranderingen, hoe gering 00k, in de ontwatering. Voor een juist
begrip van de processen, die plaatsvonden na de eerste occupatie van
de uitgestrekte veengebieden, is dus allereerst kennis van de bouw
van het profiel en van de verschillende daarin vertegenwoordigde
grondsoorten vereist. Deze kennis stelt ons in staat om de waar78
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genomen verschijnselen van dc klink in verband met de ontwaterin'g
te verklaren, en daardoor zelfs, tot op zekere hoogte, een diagnose op
te stellen omtrent de gang van zaken bij te nemen cultuurmaatregelen.
5. De periode der verveningen (lye-ige eeuw).
De topografische kaart van het door ons onderzochte gebied leert
in een oogopslag welke gedeelten zijn verveend. In feite is de vervening, nadat zij kort voor 1700 moet zijn aangevangen, doorgegaan
tot op de huidige dag. Kr is echter in de omvang en het tempo der
verveningen een duidelijk verschil tussen de tijd voor 1900 en daarna.
De grootste vervening vond in de i8e eeuw plaats; in de ige nam zij
langzaam maar zeker af. Wij hebben daarom gemeend de periode van
de I7e tot de 196 eeuw die der verveningen te mogen noemen, vooral
omdat de 19c en 2oe eeuw voor West-Utrecht van betekenis zijn geworden door de droogmakerijen.
Hetgeen direct opvalt is, dat de verveningen in deze periode uitsluitend — wat betreft het door ons onderzochte gebied — plaats
vonden in het Noordwesten, binnen de zgn. Ring der Ronde Venen.
Ten Zuiden hiervan tot aan de Oude Rijn, en ten Zuidoosten
hiervan tot aan de Vecht, evenals in het door ons Miland genoemde
gebied, werd nimmer het land voor turfwinning vergraven. De bestaande literatuur geeft daar geen verklaring voor; de geologische
kaart geeft evenmin opheldering. Afgaande op de gangbare meningen
zou vlak ten Noorden van de Oude Rijn het gehele profiel reeds uit
veen zijn opgebouwd, en dus voor vervening in aanmerking komen.
In dit geval had verwacht mogen worden, dat grote steden als Utrecht,
Woerden en Bodegraven, welke alle vlak tegen het veengebied aan
liggen, zouden zijn overgegaan tot turfwinning in de naaste omgeving.
Dit is niet gebeurd. Het door ons verrichtc terreinonderzoek gaf ons
een duidelijk beeld van de profielbouw in het gehele gebied, en dit
bracht aan het licht, dat de grens van de bovengrond met minerale
bestanddelen nagenoeg evenwijdig loopt met de grens van het gedeelte
van het Utrechtse veengebied, dat voor turfwinning is versneden.
Kr zijn voor ons verschillende redenen om aan te nemen, dat de
verveners inderdaad met deze grens rekening hebben gehouden:
ie. Een veen met een asgehalte boven 10 % is slecht bruikbaar voor
de turfmakerij.
2e. Alhoewel de snel toenemende steden Amsterdam, Haarlem en
Leiden in de wintermaanden grote hoeveelheden turf voor verwarming vroegen, en de houtvoorraden in ons land aanzienlijk
slonken, en speciaal in de ontgonnen veenstreken van de oorspronkelijk rijke houtvoorraad niet veel meer over was, bleek er
in Holland en Utrecht zoveel veen te zitten, dat het versnijden
van veenland met een kleidek, al was daarvan dikte en kleigehalte 00k zeer gering, oneconomisch moest worden geacht,
zolang terreinen met zuivere veenprofielen aanwezig waren.
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3e. Alleen de turf nit de scherpe Hollandse sector in de Ring der
Konde Venen kon vrij naar de Hollandse steden worden afgevoerd. ¥oor de uitvoer van turf nit het Utrechtse gebifed naar de
aangrenzende provincien moest een zeker uitvoerrecht (impost)
worden betaald; een gevolg van de autonomic der provincien.
De Hollandse sector — gedeeltelijk samenvallend met de huidige
Wavervecnsche polder — werd dan ook volledig vervcehd.
46. Na de ige eeuw nam de vraag naar turf langzaam maar zeker af,
doordat voor Industrie en huisbrand hoe langer hoe meer het gebruik van de hoogwaardige, ruimtebesparende steenkool in zwang
kwam, welke brandstof in het begin der 17c eeuw voor het eerst
te Rotterdam werd ingevoerd, ten behoevevan de bierbrouwerijem.
Thans heeft de turf alleen nog plaatselijk belang.
Deze vier redenen moeten o.i. de keuze van de plaats en uitbreidttg
van de vervening bepaald hebben, tot op de huidige dag.
Uitvoerig staat De Bruijne (1939) stil bij de historic der vervening;
zodat wij ons kunnen beperken tot de opsomming der voornaamste
feiten.
Onwillekeurig komt de vraag op, hoe men er toe gekomen isaan het
einde der 17ceeuw het zovruchtbare, reeds 7eeuwen in cultuur zijnde
veenl^nd te vergraven voor de turfwinning. Oude historische gegevens
over de beweegredenen zijn niet gevonden; de jonge documentatie
heeft er zich evenmin in verdiept. Wij kunnen er slechts naar gissen.
De nadelen van het vergraven zijn groot; De Bruijne {1939) gaf ze
reeds weer: ie. vernieling cultuurland; 2e. armoede; 3 c gevaar voor
afslag in de ontstane plassen; 4 c gevaar voor brandstoftekort; 5c een
in alle opzichten waardeloos plassengebied als erfenis.
De voordelen zijn van tijdelijke aard en zeer gering: zolang de vervening volop aan de gang is, worclt er aan een vrij grooj aantal personen een bestaan verschaft; tijdelijk telt de streek dus een groter
inwonertal, dan bij een zuiver agrarische bewoning.
Het blijkt, dat vrijwel alle factoren tegen de vervening stemmen.
Hoe de landbouwers van de certijds zo gewilde grond in de Ronde
Venen er in de 17ceeuw toe kunnen zijn overgegaan, om hun grasland
af te staan voor vervening, hetgeen er op neer kwam, dat zij hun
boerderijen moesten verkopen en de streek verlaten, of aan de vervening zelf medewerken en daarna als vissers en rietsnijders de erfenis
der vervening aanvaarden, iswelzeermoeilijk aanvaardbaar te maken.
Dat zij zich door hoge turfprijzen alleen al zouden hebben laten verleiden om hun bedrijven op te offeren, is moeilijk aan te nemen; dat
degrond door bepaalde factoren zoinwaarde zou zijn gedaald, kunnen
wij ons, gezien het waterbeheer, dat irreversibele indroging toentertijd
onmogelijk maakte, evenmin voorstellen. Veeleer zal hier moeten
worden gedacht aan een crisis in de landbouw, naast een grote vraag
naar turf, onder welke omstandigheden de verleiding groot was om de
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gronden aan vcrveiling prijs te geven, tot verbetering van cle positie
der landbouwers. De gang van zaken trok op den duur de aandacht
der Overheid in de provincie; men kwam tot de overtuiging, dat door
de vervening de streek blijvende schade zou worden toegebracht,
waarvan het gehele gewest de invloed zou kunnen ondervinden. Men
begon voorde vervening beperkende maatregelen te treffen, waaraan
steeds nieuwe werden toegevoegd, doch bereikte daarmede alleen, dat
gevaar voor afslag van aangrenzend land en bestaande wegen werd
vermeden; de vervening kwam niet tot stilstand. Men sprak met recht
van een ,,ontgronding'\ Over een en ander lichten De Bruijne (1939)
en Dolk (1916) ons uitvoeftg in.
Geen der maatregelen bracht verbetering in de toestand, zeker niet
gezien vanuit het oogpunt van grondgebruik. Ook al werden waarborgfondsen ingesteld en werden de verplichte bijdragen vlot afgeleverd, toch bleek men nimmer te hebben kunnen voorzien, dat de
voor de droogmaking getroffen maatregelen slechts een geringe bijdrage zouden betekenen bij de werkelijke uitvoering. Bij de huidige
stand der landbouwwetenschappen moet elke verdere vervening in het
grote veengebied van Utrecht en bdde Hollanden, voor zover het
oorspronkelijke profiel uit meer dan 3 meter veen bestaat, ongewenst
wrorden geacht; welke redenen wij daarvoor kunnen aanvoeren, zal
uit de volgende hoofdstukken blijken. Men heeft jammer genoeg in
vorige eeuwen niet kunnen bevroeden, wat de gevolgen waren van de
vervening van het eens zo vruchtbare gebied van Noordwest-Utrecht;
men zou anders zeker een verbod hebben uitgevaardigd. Weliswaar
had men een vermoeden ervan, dat telkens weer doorschemert in de
genomen maatregelen, doch het land bleek in de i8e eeuw zo gewild
voor vervening, dat velen de gronden daarvoor tegen hoge prijzen
kochten; op dat moment zat men eerder met het probleem, hoe men de
belangen van deze nieuwe landeigenaren het minst door maatregelen
tot beperking der vervening zou schaden, terwijl het grote aantal
veenarbeiders in de Ring der Ronde Venen op den duur een probleem
op zichzelf zou gaaa vonnea.
6. De pcriodc der droogmaking (igde eeuw).
Zoals reeds werd opgemerkt, nam de vervening in de ige eeuw
langzaam maar zeker af. Zij werd nimmer stopgezet, doch vormt
thans geen belangrijke tak van bestaan meer. In de aoste eeuw werd
de Proostdijer polder tussen Vinkeveen en Baambrugge practisch
geheel verveend; de uitgestrekte plas vormt nu een ontspanningsgebied voor Amsterdam en Utrecht. De Vinkeveense Polder is benoorden de nieuwe Prov. weg Haarlem-Hilversum (gereedgekomen in
1943) ook reeds verveend, terwijl ten Zuiden daarvan tot aan de
Geuzensloot de vervening in voile gang is.
De eigenlijke Ronde Venen: de Veenzijden van Mijdrecht, Waverveen, Vinkeveen, Demmerik, Oudhuizen en Wilnis, thans de IV
«
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drechtse Polder vormend, waren verveend in het begin der 19c
eeuw; de gehele Noordwest-helft was zelfs volledig vergraven; liier
waren ook geen zetvelden meer overgebleven. Kvenzo waren vergraven de Veldzijden van Wilnis, Mijdrecht en Waverveen; in die van
Wilnis had men volgens plaeaat verveend en de zetvelden laten staan,
doch de overige waren nagenoeg geheel plassen geworden. Mijdrecht
Yeldzijde beetle in 1850: Bozenhovensche polder (thans: 3e Bedijking),
terwijl ten Noorden daarvan lag: de Hoflandsche polder (thans ie en
2e Bedijking); Waverveen Veldzijde, een grote plas, heette Noorder
Zuiderpolder (thans Waverveense polder). De in de roe eeuw ontstane, welvarende ontginningsdorpen lagen aan het begin van de
19c eeuw op een smalle ring van veenland, beroofd van hun weilanden, temidden van de plassen. De terugslag werd merkbaar. Nadat.
eerst de landbouwende bevolking grotendeels was verdwenen, en voor
een klein gedeelte van landbouwers verveners was geworden, hadden
de dorpen in de verveningsperiode onder een geheel nieuw aspect
van verveners, vissers en rietsnijders een tijdelijke welvaart meegemaakt. In de icje eeuw kwam ook hieraan een einde: de verveners
verlieten de streek om elders nieuw veen aan te snijden. Vissers en
rietsnijders bleven achter, terwijl de dorpen vervielen.
Kven merkwaardig als nit landbouwkundig oogpunt de aanleiding
tot de vervening was geweest, even merkwaardig waren de motieven
tot droogmaking der plassen: niet het terugwinnen van cultuurgrond
vormde de drijfveer, men hoopte de drukkende exportbelasting op de
turf (Impost) afgesehaft te krijgen door als tegenprestatie de droogmaking voor te stellen. Hierop gingen de Staten van Utrecht niet in.
Tenslotte werd toch tot drooglegging besloten om een geheel andere
reden: door het matige toezicht op de naleving van de ver])lichting tot
het laten staan van zetvelden ter voorkoming van golfslag bij de
vervening, waren toch uitgestrekte oppervlakten water gevormd,
welke op de dour een wezenlijk gevaar vormden voor het aangrenzende land bij stormweer; gevaar voor afslag gaf dus tenslotte de stoot
tot de droogmaking. Yooral Mijdrecht, Waverveen en Vinkeveen werclen bedreigd. Zo kwamen achtereenvolgens de volgende droogmakerijen tot stand:
1852: De Kerste Bedijking van de Ring der Ronde Venen.
1856: De Tweede Bedijking van de Ring der Ronde Venen.
1864: De Dercle Bedijking van de Ring der Ronde Venen.
1880: de polder Groot Mijdrecht (Mijdrechtse en Waverveense
polder).
Van de talloze daarbij ondervonden moeilijkheden, en de gemaakte
grote fouten, geeft De Bruijne ons een uitvoerige beschrijving (1939).
De droogmaking, inrichting en uitgifte van de polders geschiedden
volgens inzichten, welke tegenwoordig geheel onverantwoord zouden
worden genoemd. Het bij de vervening volgens plaeaat verplichte opwerpen van dijken van de oude teelaarde op het oorspronkelijke veen82

profiel handhaafde men. De ontwatering en verkaveling der drooggegevallen gronden geschiedden volgens plannen, welke in het geheel niet
waren gebaseerd op een uitgebreid onderzoek naar de physische en
chemische grondgesteldheid, en het voorkomen van diverse grondsoorten. Direct na de verkaveling werden de gronden door de ondernemers verkocht aan particulieren. 13e gevolgen waren pijnlijk. De
dijken vertoonden een dermate kwel, dat herhaaldelijk de capaciteit
der bemaling moest worden opgevoerd. De bodem vertoonde allerminst een gelijkniatige bouw. De aard van de bodem der drooggevallen plassen bracht met zich mede, dat een bedenkelijke klink
optrad, waarmede geen rekening was gehouden bij de bemaling;
bovendien vertoonde de klink grote verschillen door de verscheidenheid in samenstelling van het profiel; men begon met een peil in elke
polder, doch weldra zag men zich genoodzaakt twee, soms drie polderpeilen aan tenemen, terwijl in enkele poldersverschillende landbouwers
overgingen tot particuliere bemaling van eigen bedrijf, waardoor er
in de polders evenzoveel maalpeilen bij kwamen. I>it alios gebeurt
zonder dat men beseft, welke gevolgen deze willekeur voor de waarde
van de poldergronden heeft. Herzicning van dijken en bemaling, en
het onderhoud van enkele onoordeelkundig aangelegde werken
vorderde van de aanvang af schrikbarende bedragen. De polderlasten
kwamen tot een hoogte, waarop de bedrijven niet meer winstgevend
waren. Bovendien werd door een tekort aan middelen tot definitieve
verbetering, de waarde van het land steeds geringer. Zo kon het geschieden, dat vrijwel nimmer de polderlasten beneden de f30,—
kwamen, vaak echter meer bedroegen, in 1918 in Groot-Mijdrecht
zelfs f 104,—I Tekenend voor de berooide toestand van de landbouwers
was, dat boerderijen zelfs onverkoopbaar werden. De Bruijne deelt
voor 1895 drie gevallen mede: een boerderij van 35 ha ging van de
hand voor £2,—, een andere van 30 ha voor f 1,—, terwijl een derde
van 80 ha geheel onverkoopbaar bleek. lien definitieve voorziening
der dijken bleek onuitvoerbaar; men moest genoegen nemen met een
compromis door de kwel op te vangen in randsloten, die het water
direct naar de Hoofdtocht afvoeren, zodat de landerijen er zo min
mogelijk van te lijden hebben. De bemalingen werden herzien, doch
naar de norm gerekend zijn verschillende installaties nog overbelast.
Thans is de economische positie der landbouwbedrijven veel gunstiger
, geworden, doch men is maar al te gemakkelijk geneigd te vergeten,
: w?elke enorme bedragen door de eerste generaties van landbouwers in
de gronden zijn gestoken, zonder dat daarvan 00k slechts het geringste
percentage kon wordcn teruggewonnen. Verder zal men in de toekomst
nog rekening moeten houden met vier factoren:
xe. de klink, welke nog niet haar eindwaarde heeft bereikt;
2e. de ontwateringsproblemen door de ongelijke klink, waardoor de
heterogene maaiveld-ligging nog steeds toeneemt;
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3e. de evcnredig toenemende kwel, waardoor op den duur de capaciteit der gemalen zal moeten worden opgevoerd;
4e. de achteruitgang in de productieeapaciteit der gronden door het
gevaar der irreversibele indroging, betgeen ons inziens nog toe zal
nemen onder de huidige behandeling diergronden,terwijlhetver~
scliijnsel nog onvoldoende ondcrkend is. (Hudig en Redlich, 1940;
Redlich en Hudig, 1941).
Het is hier niet de plaats uitvoerig op de rol van elk dezer factoren
in te gaan; dit zal in de volgende hoofdstukken plaats vinden.
Voor de overige complexen van het door ons onderzochte gebied
valt weinig mede te delen. Wij hebben gezien, hoe inde vorige periode
het beheer van de ontwatering der verschillende ontginningen op
verschillende wijze werd verzorgd, hetzij door speciale organisaties
als de waterschappen, met toestemming van de Graaf of Bissehop
ingesteld en beheerd door de ingelanden, lieden dus uit de ambachten
(dorpsgemeenschappen). De Graaf of Bissehop behield zich het recht
van medezeggenschap in het waterschapsbestuur voor, door de benoeming van cen dijkgraaf, uit een voordracht van het bestuur.
Bekendisverder, dat de ambachten en waterschappen voor de Franse
bezetting zelf recht spraken. Dit recht werd hun door Napoleon ontnomen, en toegewezen aan speciaal daarvoor ingestelde lichamen.
Het beheer van bedijking en ontwatering hebben zij echter tot op
heden behouden (Schuiling, 1934, I, 780). Daarnaast verwaterden de
ambachtswerkzaamheden steeds meer, om, na 1848 bij de Grondwet
van het Koninkrijk, teworden vervangen doorandere lichamen.
Het landschap in het deel van West-Utrecht en Miland buiten de
verveningen en droogmakerijen, wijzigde zich niet. Alleen vond intensivering der veeteelt plaats.
7. De periode na 1900.
Deze periode kenrnerkt zich in wezen niet zozeer op waterstaatkundig gebied. Zij had in die zin reeds in de periode van de ioe-i3e
eeuwhaarbeslaggekregen.Windraolenswerden inverscheidene polders
vervangen door stoomgemalen, hetgeen vaak reedsin devorige periode
was begonnen, doch deze werden in de 2oste eeuw, met zijn enorme,
technische vlucht, soms weer vervangen door de veel economischer
en onmiddellijk bedrijfsklare motor-en electrische gemalen, welke een
sterkere ontwatering mogelijk maken, doch daarmede onherroepelijk
een toename van de klink bewerkstelligen.
Het is vooral de snelle vlucht van het kunstmestgebruik geweest,
welke de vrijwel zuiver agrarische streek de gelegenheid bood haar
productie aan weicle- en hooigras aanzienlijk op te voeren, zodat de
veestapel behoorlijk kon worden uitgebreid. Aan de kunstmest had de
streek een snelle vooruitgang in welvaart te danken, en droegdus bij
tot de toename van de marktomzet van Woerden en Utrecht. De
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productie nam dusdanig toe, dat een groot gedeelte daarvan, bij uitstek bestaande uit boerenkaas, kon worden uitgevoerd. Zij nam nog
toe, toen door de vlucht van de productie van plantaardige olien, de
afval daarvan in de vorm van perskoeken kon worden opgevoerd aan
het vee. Boor dit product met hoge voedingswaarde was men in staat
de veebezetting der bedrijven weer verder op te voeren, en wel aanzienlijk boven het productievermogen van eigen weide- en hooiland. De
landbouwer, aanvankelijk vrij zelfstandig, werd nu afhankelijk van
de schommelingen in de wereldhandel. De nadelen daarvan lieten
zich wel scherp voelen in de crisisjaren 1930-1938, en vooral in de
oorlogsjaren 1940-1945, toen de landbouwers nagenoeg geheel moesten
terugvallen op de opbrengst van eigen grond.
De snelle ontwikkeling van de veeteelt vergde in deze periode verbetering van het bestaande landwegennet, dat de boerderijen met de
marktplaatsen verbond, en waarlangs zich een toenemend vervoer
van kunstmeststoffen, vee en kaas ontwikkelde. Men begon met verhoging van de draagkracht van het wegdek door verharding met
puin, vervolgens door het aanbrengen van een asphalt-betondek. De
bredere voertuigen gingen bij het passeren steeds meer ruimte vergen,
zodat men overging tot het maken van wijkplaatsen op bepaalde
afstanden. Tenslotte zag men zich in de laatste tien jaren gedwongen
tot aanleg van brede, degelijke wegen, om aan de vraag tegemoet te
komen; deze wegen vorderen echter in het diepe, slappe veen, een
zandbed tot op de zand-ondergrond, van 6 tot 8 m-NAP, waardoor
zij buitengewoon kostbaar worden. Tot nog toe kwam in het door ons
onderzochte gebied alleen de weg Haarlem-Hilversum, over UithoornMijdrecht-Vinkevcen-Loenersloot gereed. Aansluitend bestaat een
plan voor de aanleg van een zelfde weg, van de voorgaande naar
Woerden over Wilnis. Wij memoreren hierbij derolvan deze aanzienlijke verbetering bij de openlegging van het gebied, zonder daar dieper
op in te gaan; men bestudcre daarvoor de sociaal-geografische en
-economische studien over dit gebied, welke vluchtig in de zevende
paragraaf ter sprake komen.
Hiermede kan de historische beschouwing worden besloten. Daarin
hebben wij gepoogd duidelijk te maken, welk een ver overheersende
rol de mens is gaan spelen in de ontwikkeling van het gebied sinds
hij in de ioe eeuw het grote veengebied van Holland en Utrecht,
vanaf de vaste oevers van Oude Rijn en Vecht binnentrok en grootscheeps ontgon. Wij zullen wellicht nimmer de documenten — zo zij
hebben bestaan — terugvinden, waaruit over de ontginningswerkzaamheden in deze belangrijke periode nadere inlichtingen zouden
kunnen worden verkregen. Hetgeen bekend is stelt ons, tezamen met
een nauwkeurig grondonderzoek en topografische studie van het
terrein, in staat — altbans in grote lijnen — een denkbeeld over de
gang en opzet der ontginningen te ontwikkelen. Wij hebben echter
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.de indruk, dat de historische bronnen nog niet zijn uitgeput, zeker
niet nit landbouwkundig oogpunt; hiermede moet nog een aanvang
worden gemaakt voor het door ons onderzochte gcbied. Over de landbouwenhet grondgebruik# in deeerste eenwenonzerjaartelling elders,
verscheneh reeds vele beschouwingen; daarvan zullen wij alleen noemen het uitgebreide, onvoltooide werk van W. van Iters^n (1932) en
dat van D. Roessingh (1915).
Het korte historische onderzoek leerde ojns dus:
le. het novum der ontginningen van veengronden (aanvang loeeemw);
2e. het novum van de ontwatering der ontginningen, onder de dwang
der door de grondgesteldheid en ontwatering tevoorsehijn geroepen klink, en de boezemverkleining;
3 c de karakteristiek der hier vrijwel uitsluitend voorkomende biogene
gronden, welke de veenontginningen hebben gemaakt tot een bezwarende erfenis;
4a, het in het leven roepen van een speciale vorm van behecr der
ontwatering, door de instelling van waterschappen;
5e. de terreininversie onder invloed van de door de grondgesteldheid
veroorzaakte klink, tengevolge van de ontwatering.
-•

§ 5. DE WATERSTAATKUNDIOB TOESTAND •

Omtrent de huidige, waterstaatkundige inrichting van het gebied
worden wij het beste ingelicht door de gekleurde kaart II, van Beekman (1932), en door die van Schuiling (1936, II, 162). Daarop zijn de
gebieden aangegeven van die organisaties, welke elk de waterlozing
verzorgen voor een groepvan waterschappen. Voor het door ons onderzochte gebied zijn daarvanvanbelanghet Hoogheemraadschap Amstelkmd (±30.000 ha), waarbinnen ligt het Grootwaterschap De Ring
der Ronde Yenen ( ± 8660 ha), en het Grootwaterschap Bijleveld en
Meerndijk ( ± 2100 ha); het Grootwaterschap Heicop genaamd I^ange
Vliet (:h 3800 ha); het Grootwaterschap van Woerden ( ± 17000 ha),
en de niet cloor een speciale organisatie beheerde boezem van de
Haarrijn ( ± 935ha).
De regeling der detailontwatering, berustend bij de waterschappen,
is duidelijk weergegeven op de gekleurde kaarten van Dr 1). R.
Mansholt, in zijn verhandelingen over de w^aterschapslasten van de
provincies Zuid-Holland en Utrecht (1940). Daarin en in de Almanakken voor dezelfde provincies (1947) komen talrijke bijzonderheden
over de waterstaatkundige lichamen voor. Een beknopt overzicht
moge hier volgen, betreffende het door ons onderzochte gebied:
1. Hoogheemraadschap Amstelland ( ± 30000ha); loost het water via
7 sluizen in de stad Amsterdam op het IJ, en via 2 sluizen op het
IJselmeer. Gecn vast peil.
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Grootwaterschap De Ringder RondeVenen ( ± 8660 ha);lozing
geregeld voor elk waterschap afzonderiijk.
1.1.1.• Waterschap De Rerste Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij
( ± 9 0 2 ha); electrisch geniaal aan de Amstel. Peil: 5,30 m
-NAP.
1.1.2. Waterschap De Tweede Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij
( ± 1 7 6 ha); lozing via een duiker naar de Derde Bedijking.
Peil:4,80 m - N A P .
1.1.3. Waterschap De Derde Bedijking enz. ( ± 765 ha); dieselmotorgemaal, aan de Kromme Mijdrecht. Peilen: 3,50m - ; 4,00 m - ;
4,50 m - ; 4,75 m - ; 5,00 m - en 5,35 m -NAP.
1.1.4. Waterschap Groot Mijdrecht (z±2QiS ha), omvattende de
Waverveense en Mijdrechtse, drooggemaakte polders; 2 electr.
gemalen, aan de Waver. Peil: 6,35 m -NAP.
1.1.5. Waterschap Groot Wilnis-Vinkeveen ( ± 4 3 9 3 ha). Electr. geniaal op de Gcuzensloot, naar de Angstel. Zomerpeil: i,So m
-NAP; winterpeil: 1,85m -NAP.
1.1.6. Waterschap Wilnis-Veldzijde ( ± 562 ha); droogmakerij. Electr.
geniaal onder Wilnis, op de boezem van 1.1.5. Peil: 5,85 m
1.2. Waterschap Spengen ( ± 3 3 5 ha); schepradwatermolen aan de
Bijleveld. Peil: 1,70m -NAP.
1.3,^ Waterschap Kockengcn (± 341ha);schepradwatermolen aan de
Bijleveld. Peil: 1,70m -NAP.
1.4. Grootwaterschap Bijleveld en Meerndijk ( ± 2100 ha);electr. gemaal aan deBijleveld, welkehet water afvoert naar de Kromme
Mijdrecht, via de Oudhuizersluis, aan de Heinoomsvaart. Peil
* 1,25m -NAP. Hetzelfde gemaal bedient vier polders, ondergebracht in twee Waterschappen: Bijleveld en Reijerscop, en
Mastwijk en Achthoven.
2.
Grootwaterschap van Woerden ( ± 17000 ha). Lozing op Rijnlandsboezem/ via de sluis te Bodegraven, in de Oude Rijn.
Winterpeil: 0,17m - N A P ; zomerpeil: 0,47m -NAP.
2.1. Waterschap Teckop ( ± 459ha).Lozingdoor eigen stoomgemaal
in Houtdijken op de Oude Rijn. Peil: 1,63m -NAP.
2.2. Waterschap Gerverscop ( ± 342 ha).Electr.gemaal onder Indijk,
aan de Oude Rijn. Peil: 1,65m -NAP.
2.3. Waterschap Breudijk ( i 442 ha). Stoomgemaal op Breudijkerwetering, met lange uitschoot via Indijk op de Oude Rijn.
Peil: 1,45m -NAP.
2.4. Waterschap Klein Houtdijk (± 186ha). Bemaling door het
Teckopse stoomgemaal, met lange uitschoot naar deOude Rijn.
Peil: 1,65m -NAP.
2.5. Waterschap Groot Houtdijk ( ± 3 3 3 ha). Bemalen door Waterschap Kamerik Teylingens, viade Schinkel.Peil: 1,65 m - N A P .
2.6. Waterschap Kamerik Teylingens ( ± 1046ha). Stoomgemaal op

de Kamerikker Wetering, met lange uitschoot naar Oude Rijn,
bij Kruipin. Peil: 1,65m -NAP.
2.7. Waterschap Kamerik Mijzijde en 's Gravesloot ( ± 1 0 4 4 ha).
Stoomgemaal aan de Grecht, welke inopen verbindingstaatmet
de Oude Rijn bij Woerden. Peil: 1,60 m -NAP.
2.8. Waterschap Zegveld ( £ 5 1 1 ha). Bemalen door electr. gemaal
van het Waterschap De Gemene Boezem, staandeaande Grecht,
via Haakwetering en Slimmenwetering. Peil: 1,93m -NAP.
2.9. Waterschap Zegvelderbroek ( ± 1006 ha).Electr. gemaal van het
Waterschap De Gemene Boezem op de Haakwetering, aan de
Grecht. Peil: als 2.8.
2.10. Waterschap Achttienhoven ( ± 4 1 7 ha). Bemaling door het
Waterschap De Gemene Boezem. Zelfde peil als 2.8.
2.11. Waterschap De Gemene Boezem van Zegveld, Zegvelderbroek
en Achttienhoven. Bestuur zorgt voor de bemaling van de drie
voornoemde Waterschappen, welke waterstaatkundig een geheel
vormen. Klectr. gemaal aan de Grecht. Zelfde peil als 2.8.
2.12. Meijepolder ( i 7 ( > 7 ha). Lange molenvliet met zuiggasmotor% gemaal; uitschoot naar de Oude Rijn, tegenover Weijpoort. Peil:
2,36 m -NAP.
2.13. Noordzijdsepolder ( ± 6 7 4 ha). Zuiggasmotorgemaal bij Bodegraven, met lange uitschoot naar Oude Rijn. Peil: 2,08m -NAP.
2.14. Polder Weijland en de Bree ( ± 7 7 4 ha). Zuiggasmotorgemaal
onder Weijland, met lange uitschoot op de Oude Rijn. Peilen:
1,85 en 1,54 m -NAP.
2.15. Polder Rietveld ( ± 324 ha). Klectr. gemaal, onder Rietveld,
met uitschoot naar de Oude Rijn. Peih 1,80 m -NAP.
3. # Grootwaterschap Heycop genaamd Lange Vliet ( z [ : 3800 ha).
Sindsde oprichtingin 1385 het recht van afwatering viade Heycop naar de Vecht bij Breukelen. Met deze mededeling wordt
hier volstaan; slechts wat de waterlozing betreft valt het binnen
de grenzen van het door ons onderzochte gebied. Om dezelfde
reden blijven enkele waterstaatkundig met dit grootwaterschap
in verband staande polders buiten beschomving.
Zo 00kworden deinhet Noorden enOosten aangrenzende polders,
alwaar slechts een globaal profielonderzoek plaats vond, alleen
in de beschouwingen opgenomen, voorzover daarbij betrokken.
Volledigheidshalve vermelden' wij In verband met bovenstaande
lijst, dat de met het waterstaatkundig beheer belaste lichamen in de
provincie Utrecht ,,waterschappen" heten, in Zuid-Holland ,,polders";
twee verschillende namen voor geheel overeenkomstige organisaties.
De voorgaande opsomming omvat dus binnen de grenzen van het
door ons onderzochte gebied 22 polders, waarin het waterbeheer in
handen ligt van 27 organisaties, naast en boven elkander. Alle polders
zijn, met grote waarschijnlijkheid, ontstaan tussen de roe en 13c eeuw,
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uit even zovele ontginningen, welke met grote voortvarendheid en
een opmerkelijke kennis van zaken voor die tijd zijn uitgevoerd, zoals
wij reeds in de historische beschouwingen aantoonden. Van de meeste
polders kwam kort daarna ook de organisatie van hot waterstaatkundig belieer tot stand, waarop twee factoren invloed uitoefenden:
ie. de klink van de ontgonnen veengronden, na de ontwatering; 2e.
de snelle afname van het reservoiroppervlak, waartoe hot gehele
Hollandse en Utrechtse veengebied v66r de ontginningen kan worden
gerekend, toen bij wateroverlast het water zich ongestoord kon verspreiden over het uitgestrekte veen. Beide factoren werkten cumulatief, en dwongen tot het nemen van maatregelen voor de ontgonnen
gebieden. Deze bestonden aanvankelijk uit afdamming van de slooteinden der complexen in de zomermaanden, zodat men'zeker kon zijn
van beweiding en hooiwinning.
Dat-in de venen niet alleen in het levensonderhoud werd voorzien
door vogel- en visvangst, doch in de ontginningen ook door veeteelt,
moet wel volgen uit de oorkonden, waar in de oudste reeds sprake is
van „prata", d.w.z. grasland (in een oorkonde van Karel de Eenvoudige, van 15 Juni 922; zie Gosses, 1915, 30); en van „pascua" of
weiland, in een oorkonde van 1064 (Gosses, 1915, 41). Men kan
trouwens zeer moeilijk aannemen, dat de ontginningen niet zouden
hebben gediend tot de aanleg van grasland. Op de omgevende, hogere
gronden werd reeds lang veeteelt bedreven, en meer naar het Zuiden
en Zuidoosten zeker al in de Romeinse tijd.
De afdamming vond alleen in het groeiseizoen, dus 's zomers,
plaats. 's Winters verwijderde men de dammen, en stond het land
blank. Dit systeem van grondgebruik werd door ons in 1941 nog aangetroffen op een complex boezemland, op veen aan de Smalle lie, in
het Lage Midden van Friesland.
Een volgende stap zal zijn geweest de afsluiting met vaste dammen,
doch door het aanbrengen van een of meer heulen of duikers, welke
tegen de winter werden opengezet, handhaving van het gebruik.
De voortgezette klink, nog gestimuleerd door deze maatregelen,
vroeg langzamerhand om een betere bescherming van de ontginningen
tegen het zomerwater. Aldus moet de behoefte aan bekading zijn
ontstaan, waarschijnlijk in de 14c en 15c eeuw, afhankelijk van de
graad van de klink, welke weer verband houdt met de grondgesteldheid. Men handhaafde daarbij echter de zomerontwatering en de
blankzetting 's winters.
Een volgende phase ten gevolge van de klink was, dat tenslotte de
ontwatering door de heulen in de kaden gedurcnde de zomer ontoereikend werd, en men naar middelen tot kunstmatige ontwatering
moest gaan ornzien. Het ging hier nog niet om grote waterstandsverschillen, doch om een te lage Jigging van het door klink gezonken
land, ten opzichte van de laagste waterstand in het betroffen gebied.
Helaas tasten wij omtrent de aard der toen ingevoerde werktuigen,
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welke slechts een geringe opvoerhoogte behoefden te bezitten, in het
duister. Er zijn weliswaar in de historische documenten aanwijzingen,
doch deze zijn voor de aanvangsperiode van de knnstmatige ontwatering nimmer duidelijk over het type. Dan dienen wij rekening
te houden met sterke invloeden van plaatselijke omstandigheden.
Visser (1946, 11-12) noemt een watermolen bij Den Briel in 1394,
en een bij Alkmaar in 1408; over het type geen mededelingen. Visser
en Pieterse (1946, 70) zien in een handvest van Willem IV aanwijzingen
voor het bestaan van een windwatermolen in Drechterland in 1344;
volgcns deze auteurs zouden windmolens dus reeds in de eerste helft
van de I4eeeuw in onsland in gebruik zijn genomen. Visser (1946), zich
beroepend op anderen, meent dat in 1431 onder Schoonhoven reeds
een wipwatermolen aanwezig was; deze bcstaat volgens hem nog.
Ook De Roever (1944, 45) noemt de windwatermolen bij Alkmaar in
1408, evenals Beekman (1932, 136); beiden nemen aan, dat de windwatermolen in het begin van de i5e eeuw is uitgevonden. De gegevens
zijn dus niet al te duidelijk.
Tevoren bemaalde men de omkade landen met paardemolens en
handmolens, waarop een bewaard gebleven verslag van een onderzoek
naar de toestand van het waterbeheer in Rijnland van 1570 duidelijk
duidt (De Roever, 1946, 46-47; Bicker Caarten, 1946, 65). De later
uitgevonden windwatermolens waren aanvankelijk van matige construetie (De Roever, 1945, 45). De uitgebreide toepassing stuitte op
technische bezwaren. Pas 11a de uitvinding van de draaibare kap,
vond de windbemaling groter toepassing, en wel in de tweede helft der
i6e eeuw. Het opmalen geschiedde met sehepraderen, welke om hun
maten slechts geringe opvoerhoogtehebben,zodatgroteniveauverschillen trapsgewijze moesten worden bemalen. In 1634 moet de vijzel
zijn uitgevonden (Visser en Pieterse, 1946, 78, 81-82), waarmede de
opvoerhoogte belangrijk toenam, en de getrapte bemaling kon worden
vereenvoudigd.
Door de omkading ontstonden dus waterstaatkundig op zichzelf
staande complexen gronden, polders genoemd (Beekman, 1932). Deze
zijn pas ontstaan in de 14c eeuw, door de toegenomen klink, en door
de mogelijkheid van kunstmatige ontwatering, dank zij de uitvinding
der bemaling.
Volgens ons heeft de grondgesteldheid de gehele ontwikkeling der
bemaling beheerst. De zeer geleidelijke klinktoename deed even langzaam de behoefte aan bemalingswerktuigen toenemen. Pas nadat de
opvoerhoogte van hand- en rosmolens ontoereikend was gebleken,
werd de windbemaling ingevoerd en uitgebreid. Men vraagt zich
onwillekeurig af, of men de klink toentertijd als zodanig zal hebben
onderkend, en in verband daarmede ooit beseft zal hebben, dat de
bemaling juist de klink in de hand werkte, dus bij de ontwatering zeer
nauwkeurig moest rekenen met de reactie van de gronden.
De voortgang van de klink vorderde in den regel geringe dijkver-

zwaringen. Het was speciaal de bemaling,' die telkens weer opvoer
van het vermogen vorderde, alhoewel alleen rekening bchoefde te
worden gehouden met zomerbemaluig. Zeer veel veenpoklers mocten
tot ver in de 19ceeuwhet gebruik van blankzettenindewintermaanden
gehandhaafd hebben. Niet alleen Van Doom (1942) vermeldt dit,
doch wij verzamelden daarover gegevens, welke aantoonden, dat
elders dit gebruik over grote oppervlakten nog tot 1920 in zwang was.
Daarbij is niet gebleken, dat niet de duur van het blank-staan van
invloed zou zijn op de klink, doch de graad van ontwatering gedurende
de zomermaanden. In de wintermaanden valt in oris land voldoende neerslag om de veengronden waterverzadigd te houden bij
diepe ontwatering; in de zomermaanden echter zijn de direete
verdamping en het vochtverlies door de grasmat, vooral bij sterke,
droge winden en hoge temperaturen zo hoog, dat door irreversibele
indroging en oxydatieve omzetting van het veen de klink belangrijk
kan zijn.
Deze processen werden in de hand gewerkt door de invoering van de
stoonibemaling, en sterker nog door de moderne electrische en motorbemaling. Daarvan zal in hoofdstuk IV een sprekend voorbeeld worden
gegeven.
In genoemde periode kwam nog een andere factor zijn invloed doen
gelden op de waterhuishouding van het veengebied: de wens tot verbetering van het grondgebruik bracht steeds meer ingelanden er toe
poldersgewijs de blankzetting 's winters af te schaffen. Men bereikte
daarmede:
ie. aanzienlijke verlenging van de groeiperiode van de grasmat;
2e. omzetting van een grasmat, gewend aan intermitterende onderwaterzetting, in een, die voortdurend droog wordt gehouden. De
productieve, doch laagwaardige, kruidenrijke vegetatie der zgn.
zomerpolders wordt omgezet in een winterpoldergrasmat, welke
productiever is,armer aan kruiden,en veelrijker aan hoogwaardige
grassen; de gehele ecologie wordt in gunstige zin gewijzigd;
3 c langer weidegang;
4e. een hooiwinst van 1 a twee snedeii ten opzichte van de vroegere
toestand, waarvan bovendien de kwaliteit veel beter is;
5e. verhoging van het rendement der aangewende meststoffen;
6e. vergroting van de veebezetting per eenheid oppervlakte; .
ye. productieverhoging door toename van kwantiteit en kwaliteit;
8e. de mogelijkheid van teelt van akkerbouwgewassen.
Door de invoering van zomer- en wintcrbemaling werden dus landbouwkundig grote voordelen bereikt. Waterstaatkundig werden echter
zware eisen gesteld: waar aanvankelijk een grote winterboezem aanwezig was door het blankzetten der polders, werd deze door de invoering van de winterbemaling snel verkleind hetgeen de boezemwaterschappen — de grootwaterschappen en hoogheemraadschappen

— clwong tot het nemen van ingrijpende maatregelen om de extra
belasting van de veel kleiner geworden boezems op te heffen. l)e veel
sterkere schommelingen in de boezempeilen dwongen de polders tot
het ophogen en verzwaren van hun dijken, nu winterdijken. De verhoogde lasten tengevolge van deze ingrijpende veranderingen werden
eehter geheel vergoed door de ruime baten uit het intensiever geworden grondgebruik, waaraan de invoer van het kunstmestgebruik
in niet geringe mate bijdroeg.
In verband met de bemaling willen wij nog op twee problemen
wijzen. Wanneer wij de tegenwoordige waterhuishouding vergelijken
met die bij de aanvang der ontginningen in de ioe - l i e eeuw, dan is
er een opvallend verschil in de topografie waar te nemen. Tot de
ioe eeuw had weliswaar het uitgestrekte veengebied van Holland en
Utrecht in het algemeen een zeer zwakke helling Noordwestwaarts —
getuige dc waterlopen — doeh de iets hoger gelegen veencomplexen
daartussen ontwaterden, uit de aard der zaak, op de aan de randen
gelegen natuurlijke wateren, hoe gering overigens het hoogteverschil
ook was. Ken zeer zwak door vervening verhoogd terrein met zeer
lange, uiterst flauwe helling, moet toen als ^vaterscheiding" hebben
dienst gedaan tussen Oude Rijn en Vecht; het moet zich ongeveer
hebben uitgestrekt van de Ronde Venen, met een zwakke boog ZZOen later Zuidwaarts naar Teckop, en vandaar WZW-waarts tot in
Kamerik. Hiervoor pleiten de begrenzende, natuurlijke wateren, en
de oorspronkelijk natuurlijke mogelijkheid tot lozing op die wateren.
Zo zal ook het centrum van Miland iets hoger dan de randen gelegen
hebben. Daaruit volgt, dat de stroomoevers op gelijk niveau of lager
lagen, hetgeen wij bevestigd vinden in de nederzettingen daarop,
welke de voorkeur van vestiging genoten om hun vaste ondergrond,
en om de enige verkeersmogelijkheid in deze veengebieden: de waterwegen. De bezwaren der vaak te lage ligging trachtte men op te
heffen door het opwerpen van aarden hoogten, zoals o.a. in Utrecht
(zie Schuiling, 1934, I, 632), De Meern en Woerden.
Thans is de topografie duidelijk veranderd, hetgeen de hoogtekaarten en foto's der maquetten tonen. Het oorspronkelijk zeer zwak
bolvormig terrein ligt thans laag ten opzichte van de natuurlijke
stromen en gegraven boezemwateren. Het beeld word omgekeerd: er
vond tcrrein-inversie plaats. Miland werd in de loop der ecuwen duidelijk komvormig, met sterke glooiingen langs Oude Rijn en Meije,
doch een zeer zwakke aan de Oostzijde, welke daar geleidelijk overgaat in het gebied van West-Utrecht. Daar is de zeer zwakke helling
afwaarts naar het Noordwesten nog geaccentueerd, doch ook hier de
komvorming door de begrenzing van Kromme Mijdrecht, Arnstel,
Waver en Winkel, Angstel, Vecht en Oude Rijn.
Een haast nog sprekender voorbeeld van terrein-inversie door klink
vindt men in de reeds lang in cultuur zijnde, nimmer verveende
Rondehoepspolder, tussen Ouderkerk (N.H.) en de Waver. Dit aan-

vankelijk even boven de begrenzende, natuurlijke wateren'uitstekende
veencomplex. ligt nu ongevcer 2 m beneden het peil dezer grenswateren.
De oorzaak ligt geheel in de aard der gronden, weIke door de outwatering door de mens gingen klinken, en het topografische beeld omi keerden. Door het uitgebreide terrein- en laboratorium-onderzoek zijn
wij in staat de gang van het proces te reconstrueren, verschillen inhet
terrein te v^rklaren en te voorspellen, wat in verband met de klink
nog kan worden verwacht. In de volgende hoofdstukken zal hieraan
juist de aanclaeht worden gewijd.
Ken ander probleem, dat in verband met de intensieve, moderne
bemaling van het veengebied op de voorgrond is getreden, is de
irrevcrsibcleindroging. Ook hierop zal nader worden ingegaan. Daar
het o.i.de bemaling en degewijzigde behandelingvan degrond zijn, die
dit verschijnsel in de 20ste eeuw te voorschijn hebben geroepcn, moest
het bij de behandeling van het waterstaatkundig beheer worden genoemd.Desamenhangen wisselwerking zullen pas duidelijk worden na
een uitvoerige beschouwing over de eigenschappen der gevonden
grondsoorten en hun rol in het profiel.
Wij willen ten slotte nog een werkje van Beerninck (1937) noemen,
waarin een geheel andere zienswijze omtrent de terreinvorming is
ontwikkeld, die voor ons historisch, waterstaatkundig, en in verband
met de grondgesteldheid onaanvaardbaar is.
§6. DE LANDBOUWKUNDIGE TOESTAND

Wanneer men zich een duidelijk beeld wilvormen van de landbouwkundige toestand van het uitgestrekte veengebied van West-Utrecht
en Miland, dan rnoet men zich de,moeite getroosten het in alle richtingen te doorkruisen over het —voor een veengebied kenmerkend —
spaarzaam aanwezige landwegennet, dat over het algemeen bestaat
uit smalle grintwegen, met een golvend wegdek, als gevolg van de
plaatselijk meer of minder optredende verzakking in het veen, waarin
of -op zij „drijven'\ De srnalle bermen zijn vaak bezet met knotwilgen, waarvan de oudste naar de slootrand zijn weggedrukt door
de voortdurende, zijwaarts uitgaande druk van het steeds met grint
of steenslag geegaliseerde en op normale hoogte herstelde wegdek; de
soms zwaar uitgegroeide,geknotte stammen van wilg en es, geworteld
in de zachte veenberm, hangen daardoor thans geheel scheef over de
aangrenzende,brede bermsloten, terwijl dejongere min ofmeer rechtop
gerijd staan op de bermkruinen. Waar het toenemend verkeer verbreding en verzwaring van het wegdek noodzakelijk maakte, verdwfenen niet zelden deze karakteristieke bermsingels van scheve knotwilgen.
Dit geheel aan het ontginningsplan aangepaste wegennet loopt
hoekig, over de kruinen van de dijken, soms midden door een oude
93

ontginning. Tusscn deze wcgen liggen, waar men ook kijkt, in de oude,
onversneden ontginningcn de uitgestrekte complexen grasland waaruit op een enkele plaats kleine groepjes opgaand hout met een weelderige ondergroei opsteken (fign i en 24).
Het gehele gebied blijkt uit een grote grasvlakte te bestaan, nagenoeg zonder enige topografische variatie, waarvan het wijde uitzicht slechts onderbroken wordt door de rechte, groene, opgaande
singels van wegen, kaden en dorpen, door de verspreide boomgaarden
langs de hoge oevers van de Oude Rijn, en door de in dit vlakke, open
landschap zeer duidelijk opvallende, hoge bossen van Haarzuilens en
Geesdorp, onder woerden. Alleen de droogmakerijen vormen een uitzondering door hun nog uitgesprokener open landschap, waarin in
geringe mate het grasland wordt onderbroken door wat bouwland.
Van industrie neemt men weinig waar, en dan nog beperkt tot
enkele plaatsen: pannebakkerijen langs de Oude Rijn en een enkele
fabriek te Mijdrecht.
Dan vindt men onder Mijdrecht en Vinkeveen plat en staand glas,
eneen inhet landschap dominerend stookkassencomplex bijOudendam,
als bewijs van teelt van groenten en bloemen.
Het grondgebruik is dus door liet veeteeltbedrijf bepaald. De dorpen
in dit gebied vormen dan ook typische boerengemeenschappen, waarin
alleen handel en nijverheid worden aangetroffen, voor zover deze
direct betrokken zijn bij de veeteelt of de verzorging van de gemeenschappen.
De bedrijven liggen in smalle, Iange complexen naast elkander,
binnen de grcnz^n der verschillende ontginningcn. Van vele daarvan
kan worden gezegd, dat zij nog onveranderd de bedrijven zijn, die
na de ontginning in de ioe~i3e eeuw werden uitgegeven; alleen de
oorspronkelijk zeer eenvoudige, houten bedrijfsgebouweii maakten
plaats voor het thans daar algemeen verspreide Zuid-Hollandse
hofstedetype, opgetrokken van steen.
Eeuwen lang heeft zich dus het veeteeltbedrijf weten te handhaven,
alhoewel er aanwijzingen zijn, dat ook hier in vorige eeuwen plaatselijk
veel hennep moet zijn geteeld. Kven merkwaardig is, dat, wanneer
men oude kaarten raadpleegt, in de zuiver agrarische dorpen en gehuchten het aantal hofsteden slechts toenam, voor zover het grondgebruik werd geintensiveerd, en het aantal burgerwoningen slechts
toenam voor zover de verzorging van de samenleving dat wenselijk
maakte. In sommige gevallen echter bleven zelfsenkele gehuchten uitsluitend uit hofsteden bestaan, en geschiedt de verzorging vanuit
naburige dorpen, die daardoor hun zuiver agrarisch karakter verloren.
Zo verzorgt het dorp Kamerik aan de Kamerikse Wetering, de boerengehuchten Kamerik Mijzijde, Oud Kamerik en Teckop; Kockengen
de gehuchten De Geer, Spengen, Portengen, Laagnieuwkoop en
Gerverscop;Woerden de gehuchten Groot-en Klein Houtdijk; Zegveld
het gehucht Lagebroek. In de hier genoemde gehuchten, waar dus

uitsluitend hofsteden voorkomen —geen scliolen, geen kerken, geen
winkels, geen smederijen —vindt men de oorspronkelijk gebleven
ontginningen van de ioe-i3e eeuw terug.
Be grondgesteldheid spiegelt zich ten dele duidelijk af in het grondgebruik. In het voorgaande werd reeds gewezen op het vcr overheersend gebruik van de gronden als grasland; hiervoor werden zelfs
de hogere, lichtcre grondeomplexen langs de Oude Rijn gebruikt,
welke in aanmerking komen voor groenten- en fruitteelt. Dat zij hiervoor niet worden gebruikt, vindt zijn oorzaak in bepaalde economische
factoren: men hceft zich in dit gebied geheel op de vervaardiging van
boerenkaas toegelegd, zodat vrijwel het gehele areaal aan gronden
daarvoor is ingeschakeld.
Landbouw wordt hier gering aangetroffen; in hoofdzaak is deze gelocaliseerd in de droogmakerijen, op de hoger gelegen, minder organische stof rijke gronden, welke door hun geringere klink ten opzichte
van de veenrijkere omgeving op de duur iets hoger kwamen te liggen.
Toch overheerst in de droogmakerijen de veeteelt. Buiten deze.polders
wordt in het gehele,door ons onderzochtegebied practischgeen bouwland aangetroffen, zelfs niet op de hogere, lichtere gronden langs de
Oude Rijn; de reden werd reeds vermeld. De sporadisch aanwezige,
kleine hoekjes bouwland zijn voor eigen gebruik. Alleen in de buuri
Geesdorp, even ten Koordoosten van Woerden, en rondom llaarzuilens werden gemengde bedrijven aangetroffen.
Detuinbouw heeft zichgeconcentreerd omenkele dorpen: Mijdrecht,
Vinkeveen, Wilnis, Oudendam en de stad Woerden; ook rondom
VIeuten en De Meern. Wat de grondslag betreft, zijn hier nog al verschillen: bij de eerste vier wordt hij uitgeoefend op het veen, bij
Woerden op de zavelgronden langs de Oude Rijn, terwijl tussen
VIeuten en De Meern de hooggelegen, fijne zandgronden, welke soms
nog iets klei bevatten, zijn uitgezocht. In de kevtze van de gewassen
bestaat echter weer verschil: op de veengronden, rondom de eerste
vier plaatsen, worden speciaal bladgroenten, bonen en erwten, augurken, k'omkommers, witlof en bloemkool geteeld; vooral de witlof doet
het hier goed. In de Oudendamse stookkassen kweekt men voornamelijk tomaten. Op de gronden langs de Oude Rijn en tussen VIeuten en
De Meern vindt men meer fruitteelt: appels, peren, kersen, bessen en
aardbeien.
Dan treft men bij Vinkeveen nog verschillende kwekersvan bloemen
aan. Uit een en ander blijkt, dat in de tuinbouwgebieden veel geteeld
wordt ondcr plat en staand glas. Een duidelijk overzicht van de tuinbouw in de Ronde Venen wordt ons door De Bruijne {1939) gegeven,
zodat wij daarnaar mogen verwijzen.
Deze tuinbouw ontwikkelde zich onder de druk van de vraag naar
een bestaan voor het bevolkingsoverschot, in deze, zo bij uitstek,
agrarische streken. Hieraan kon alleen tegemoet worden gekomen
door intensivering van grondgebruik en arbeid, hetgeen de tuinbouw
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biecit. Naast de grondgesteldheid speeldon centra van landbouwbevolking en afzetniogelijkheden een belangrijke rol bij de vestiging
van tiiinbouwbedrijven.
Uit hot voorgaande blijkt dus, dat de veeteelt hier verreweg overlieerst. Bovendien heeft zij in de door ons onderzochte gebieden een
eigen karakter: iets minder dan de helft der bedrijven maakt zelf
kaas. Op deze zelfkazersbedrijven treft men enkele bijzondere verschillen aan met andere veebedrijven: men streeft er ten eerste naar
om de melkproduetie, niet alleen van het bedrijf, doch ook van elk
melkdier, zo hoog mogelijk op te voeren. Men vond in deze streken
voor 1940 dus een zeer dichte veebezetting, en een aanzienlijke krachtvoer-import, waarmede men het tekort aan gras en hooi uit eigen bedrijf wist te cornpenseren. Deze krachtvoer-import heeft om tweeerlei
reden een ongunstige invloed op de ontwikkeling der bedrijven gehad:
ie. maakte zij te zware bezetting met vee mogelijk, waardoor de bedrijven sterk afhankelijk werden van de fluctuates van de wereldmarkt; hoe onaangenaam dat kan zijn, bewces de periode van
i94o-'45, toen de boeren hier zich gedwongen zagen op de productie
van eigen gronden terug te vallen; 2e. werden de gronden niet zozeer
meer beschouwd als de voornaamste bron van hoogwaardig gras en
hooi: men kon volstaan met mindere kwaliteiten, hetgeen het krachtvoergebruik zelfs ten goede kwarn, doordat de levering noodzakelijk
werd van bijvoeding met een hoog ruwvezelgehalte als gewenste
,,buikvulling", wilde men de spijsvertering gezond laten verlopen
door de toediening der voedingsstoffen in de goede verhouding.
Zo kon ongestraft de zorg voor de gronden iets verslappen; helaas
moet echter op verschillende bedrijven zelfs gesproken worden van
vcTWaarlozing. Vooral de verderaf gelegen percelen van bedrijven,
waarvan de hofstede aan het kopeinde van de bijbehorende gronden
staat, ontvingen zeer vaak niet meer de gewenste verzorging. Doch
ook op bedrijven, waar overigens de ligging van de hofstede niet
gunstiger kon worden gekozen tvn opzichte van de erbij in gebruik
zijnde landerijen, en wel te midden daar van, werden door ons nog
tal van voorbeelden van verwaarlozing der verstaf gelegen, vrijwel
uitsluitend als hooiland' in gebruik zijnde percelen, waargenomen. Zo
troffen wij dit aan in Spengen, Teckop,Oud Kamerik, Kamerik Mijzijde
en Zegveld, waar men toch kan spreken van de gunstigste bedrijfsvorm: het land aaneengesloten in een rechthoekig, langwerpig complex, met de gebouwen ter halver lengte. Het verwonderde ons dan
ook niet de ergste voorbeelden van verwaarlozing aan te treffen in de
langste en smalste bedrijven, waar de gebouwen zijn geplaatst aan de
kopeinden. Als typische voorbeelden zouden wij hiervan willen noemen
de bedrijven in de Weijland en Breepolder, met een maximale lengte
van bijim 3 km; in de Meijepolder langs de Hazekade, eveneens ruim
2,5 km lang; en in de Zegvelderbroekpolder, speciaal in-het Hoge
Broek, met een lengte van 2,5 km. Temeer is deze achteruitgang te
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betreuren, wanneer men bedonkt, dat juist in de periode van ruime
krachtvoer-import op de bedrijven grote hoeveelhedeii mest en gier,
van een hoog gehalte, werden verzameld, waarniede men de biogene
gronden van deze streken juist zo prachtig op peil had kunnen houden,
vooral wanneer zij waren gebruikt voor de vervaardiging van compost
d6or vermeiiging met de waardevolle slootaarde, wrlke elk jaar bij
hct op profiel baggeren van de sloten tor beschikking komt. Vele
landbouwcrs waren daar echter niet toe in staat: het bedrijf bleef
alleen rendabel bij de verkoop van de mest aan bloernbollenkwekers,
die er hoge prijzen voor betaalden, en dit na de tweede wereldoorlog
ook weer grif doen: verse stalmest nit Friesland werd in Xoordwijk in
de zomer van 1947 verkocht voor f12,— per ton! Daar komt bij, dat
het composteren en aanwenden van de mest meer werk eist dan de
kunstmesttoediening, hetgeen bij het reeds jaren heersende gebrekaan
arbeidskrachten op het platteland vrijwel niet meer kan worden gedaan, dan alleen bij uitgebreide hulp van familieleden. Door onderzoekingen op het J.aboratorium van Landbouwscheikunde te Wageningen is gebleken, hoe belangrijk juist voor deze biogene gronden de
regelmatige behandeling met compost is, zodat bij ons de vraag opkomt, of niet nauwkeurig moet worden onderzocht, inhoeverre maatregelen zijn te treffen, cm een goede toediening van compost uit eigen
bedrijf of van elders economisch uitvoerbaar te maken, waarhij wij
denken aan een vex doorgevoerde mechanisatie bij de compostering
op het bedrijf zelf, naast een rationele compostering van het siadsvuil
en de afzet daarvan in de naaste omgeving. Mochten daarbij de bedrijfsuitkomsten in financiele zin lager blijven dan bij de thans gangbare systemen, dan \'ergeet men daarbij de waardevermeerdering van
de gronden en de daaruit voortvloeiende bedrijfszekerheid in rekening
te brengen. Doch daarover meer na het vierde hoofdstuk.
Over de huidige bedrijfsvorm lichten De Bruijne (1939, 1946), Van
Rossum du Chattel (1943) en Schiere (1938) ons uitvoerig in. Yollediglieidshalve vermeklen wij daarvan kort nog enkele voor ons van belang zijnde aangelegenheden. Over de dichte melkveebezetting van
het gcbied spraken wij reeds. V66r 193*) kwam daar nog bij een belangrijke varkensfokkerij voor de exportslachterijen. Ook deze leverde
veel mest, waarvan de boeren de waarde zeer goed wisten te schatten.
Kvenals de koemest werd deze veel verkocht, doch de enkt-ling, die
haar op eigen bedrijf aamvendde, dierf dus tijdelijk hogvre inkomsten,
doch bezat een oppervlakte aan vruchtbaar gehouden gronden, welke
hem in de tweede wereldoorlog zeer te stade kwam: toen velen na
vier jaren van algemene schaarste aan meststoffen een duidelijke
achteruitgang in productiviteit waarnamen, hadden de stalmestgebruikers nog niet te klagen.
De uit landbouwscheiknndig oogpunt met vee overbelaste bedrijven
vergen voor de verzorging een hoge arbeidsintensiteit. Ken reden
temeer, dat bij de vele arbeid, die het vee vroeg, de verzorging van
7
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de gronden wel achteraan moest komen. Voor de dichte veebezetting
ismeer weiland dannormaal nodig; aan hooiland kwam mendns voor
1940 zeker tekort. Bovendien bcrust de hooiwinning op verouderde
ideeen.Menmaait laat,waardoor het hooi duidelijk aanwaarde inboet,
enindrogezomersdegrasgroeidaarnaonvoldoendeisvoorhet naweiden.
Achter dit laatste schuilt wcer een factor, die men in dit gebied
nog niet algemeen heeft onderkend, integendeel mennoemt dezeprodnctiviteit hier normaal. Wat hier in de meeste gevallen achter zit,
is de graad van indroging, de neiging tot irreversible indroging zelfs,
wanneer de omstandigheden blijvend ongunstig zijn. Aan Prof. Ir J.
Hudig (1940) en Redlich (1941) komt deeer toe hierop voor het eerst
de aandacht te hebben gevestigd, en de onderzoekingen naar deoorzaken ervan te hebben aangevangen. De omvang der indroging is
bedenkelijk; zoals wij later zullen zien, werd zij in de hand gewerkt
door de sterkere ontwatering door stoom-, motor- of electrische bemaling, het toenemend en weinig oordeelkundig gebruik van kunstmestzouten, en de sterke afname van de behandeling met stalmest
en/of compost. Dit is het grote probleem, dat thans een groot deel
der bedrijven inhet onderzochte gebied beheerst, alhoewel nog slechts
door een enkeling waargenomen, en dat, om de voortgaande ontwikkeling in ongunstige zin, in een dicht bevolkt land als Nederland,
met zijn sterke behoefte aan gronden met hoge productie-capaciteit,
de vraag doet rijzen, op welke wijze maatregelen dienen te worden
genomen ter verbetering. Dat zijgenomen raoeten worden, staat voor
ons vast. Hen dergelijke productieteruggang, als gevolg van een onvoldoende kennis van de voorkomende gronden als productiefactor,
kan in landen met een zekere grondreserve misschien nog toegestaan
worden, doch isinonsland, met zijn dringende behoefte, in het grote
verband gezien niet meer economisch verantwoord; zeker niet, omdat
de middelen ter verbetering aanwezig zijn, en technisch zowel als
economisch uitvoerbaar mogen worden genoemd.
Uitgaande van de algemene probleemstelling der productiviteit van
cultuurgronden in de beide voorgaande hoofdstukken, zijn wij hier
thans dus gekomen tot de vraag naar de verantwoording van de productiviteit der gronden in West-Utrecht en Miland.
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§7. DE SOCIAAI^ECONOMISCHE TOESTAND

Hierover willen wij, aan het slot vaq de beschonwingen over het
gebied van West-Utrecht en Miland, kort zijn. Een uitstekend gedocurnenteerde studie hierover verscheen van de hand van IrVan
Rossum du Chattel, onder de titel ,,Desociaal-economische structuur
van het Utrechtsch-Zuidhollandsch Weidegebied van de Ronde Venen
tot de Lek", als rapport voor de Ned. Heidemij. Ter illustratie van
de in dit hoofdstuk behandelde stof, zullen uit dit niet gepubliceerde
rapport nogenkelecijfers, meteenkorte toelichting, worden genoemd.
Q8

Wij wezen reeds op het overwegend agrarisch karakter van dit.gebied, en nocmden enkele dorpen, die vrijwel uitsluitend uit hofsteden
bestaan, en in deze vorm nagenoeg zuiver het karakter van de outginningen der eerste eeuwen hebben bewaard. Weliswaar konden,
dank zij intensivering, in later eeuwen nog enkele boerderijen in deze
polders worden ingericht, doch daarmede is dan toch vrij zeker, in
ieder geval zolang het veeteeltbedrijf gehandhaafd blijft, aan de bevolkingsaanwas een einde gekomen. De consequentic is, dat een groot
gedeclte der jongeren steeds weer moet nitzwermen, om elders een
bestaan te vinden. De gehechthcid aan het milieu vormt echter ook een
rem, min of meer, voor de gezinsuitbreiding terwijl de opvolgende
zoon op de boerderij reeds lang geiromvd is, en zelfs een gezin met
kinderen heeft, wanneer hij nog staat onder de vader bij de leiding
van het bedrijf. Waar zich aan de randen van het gebied industrieen
vestigdcn op de hogere, steviger gronden kings de waterwegen, kon
daar een gedeelte van het bevolkingsoverschot een bestaan vinden.
Ook bieden de intensieve tuinbouwbedrijven enige kansen. Ken nadeel
is tot op zekere hoogte, dat soms te veel mensen wegtrekken, en de
voorziening in arbeidskrachten op het platteland moeUijkheden ondervindt. Alsgevolg van een en ander treft men dan ook verhoudingswijze
meer ouderen dan jongeren in deze streken aan.
Deze typische samenleving verklaart de, ten opzichte van andere
gebieden van Nederland, min of meer statischc, weinig roulerende,
en betrekkelijk ijle bevolkingsdichtheid. Het gebied is gekenmerkt
door een zekere isolatie, en een bepaald conservatisme, hetgeeii in.
verband met het in de vorigc §naar vorengebrachte doet verwachten,
dat de invoering.van belangrijke wijzigingen in het veelal op traditie
voortbouwende, slechts traag veranderlijke bedrijfssysteem, zal stuiten
op taJ van bezwaren van de zijde der boeren.
De volgende tabel bevat enkele orienterende cijfers omtrcnt de
karakteristieke structuur van het onderzochte gebied. Men houde
echter in het oog, dat het hier gegevens betreft van 1939; verschillende
ervan zullen echter sedertdien slechts in betrekkelijke mate aan verandering onderhevig zijn geweest.
W.-Utrecht
Oppervlakte grasland in dit gebied
Oppervlaktc bouwland in dit gebied
Oppervlakte tuingrond in dit gebied
In de landbouw werkzaam deel der bevolking •
Idem in de nijvcrheid
%
Idem in de andere beroepen
Zelfkazers t.o.v. het totaal aantal melkveehouders
Landbouwers-eigenaar
Meest voorkomende bedrijfsgrootte . . . . . .
Stuks rundvcc per ha grasland
,
Stuks varkens per ha grasland
. . . . . . . .
Hooi-opbrengst per ha grasland .
#'

Miland

050/

4°--'
10/
1
/O

48%
26%
26%
41%
58%
10-20 ha

0,1%
0,4%
16 %
38 %
47 %
48 %
J O

/O

10-20 ha

9 0

U2
3370 kg

1,9
5310 kg
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De scbijnbare tegenstindigheid tnssen de oppervlakten grasland en
het percentage in de landbouw werkzame personen tusscn WestUtrecht en Mland, wordt veroorzaakt door de aan de Oude Rijn
iggende industrie&n en de vrij belangrijke proYincieplaatsen Bodegraven en Woerden. Miland blijkt nit de eenste cijfers wel het meest
uitgesproken veeteeltgebled te zijn, wat men zich kan voorstellen.
Overigens vor'men de cijfers een sprekende aanvulling op de voorgaande §, waarin werd stilgestaan bij de landbouwkundige toestand.
In dekomendehoofdstukken zullenwijindegelegenheid zijn nogeen
enkele maal gebruik te maken van het groot aantal gegevens, dat in
voornoemd rapport werd verwerkt.
Hiermede besluiten wij de algemene beschonwingen over het onderzochtegebied, waarin wij stilstonden bij diegegevens,welke landbouwkundig van groot belang zijn geweest bij de vorming van het hedendaagse landschap, en als zodanig in nauw verband staan met de stof
der volgende hoofdstukken; tot een goed begrip van de aldaar te behandelen problemen zijn zij onontbeerlijk. De motivering van dealdus
van speciaal karakter geworden stof van dit hoofdstuk, vindt men in
de volgende hoofdstukken.
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HOOFDSTUKI?

HETONTSTAAN
V A ND EO N D E R Z O C H T E G E B I E D E N
Gedurende het landbouwscheikundig onderzoek van dc gronden
van West-Utrecht en Miland, namen wij enige merkwaardige eigenschappen waar, zowel op physisch als op chemisch gebied, waarvoor
wij aanvankelijk, noch door het laboratorium-, noch door het terreinonderzoek, noch door de eornbinatie van beide, konden komen tot een
bevredigende verklaring. Be 273 boringen tot 1 a 1,5m diepte, verricht voor het onderzoek naar de productiviteit der gronden, waren
zeker voldoende diep uitgevoerd, wanneer men bedenkt, dat de grondwatcrspiegel 's zomers ± 80 cm onder maaiveld ligt in het midden
der akkers, en de beworteling der grasmat haar dichtste massa in deze
streken tussen 3 en 25cm bezit, Het aantal was, ter verkrijging van
een algemene indruk, eveneens voldoende.
De graad van krimp- en zwelvermogen, waaruit de klink van het
terrein resulteert, en de graad van indroging, welke in hoge mate de
productiviteit der gronden bepaalt, bleken een duidelijke samenhang
te bezitten met de samenstelling der verschillende grondsoorten, en
met de dikte daarvan in het profiel. Wildcn wij ons een inzicht kunnen
vormen omtrent de oorzaak van de verschillende eigenschappen dezer
grondsoorten, dan moesten wij een onderzoek naar het ontstaan ervan
instellen, waarbij wij ons uit de aard der zaak niet konden beperken
tot dat gebied zelf, doch 00k de randgebieden daarin moesten betrekken. De ondiepe boringen, door het Laboratorium voor Landbouwscheikunde uitgevoerd, waren ontoereikend. Door de gewaardeerde
medewerking van verschillende rijks-, provinciale, gemeentelijke en
particuhere instanties konden wij tenslotte beschikken over de volgende diepboringen:
1. van de Provinciale Watersiaat der provincic Zuid-Holland:
a. 220 boringen tot 12m diepte, om de 100 m, van Leiden af tot
aan Bodegraven, in de Oude Rijn; 1941;
b. 36 boringen tot 12m diepte, om de 500 m, van Bodegraven af
tot aan Breudijk, in de Oude Rijn; 1941;
c. 398 boringen tot 4 m diepte, van Leiden af tot aan de Kleinjanbrug bij Breudijk, in de Oude Rijn; 1941;
d. 35 dwarsprofielen, bestaande uit 105 profielen op verschillende
afstanden uit de Rijnoevers, aan Noord- en Zuidzijde, welke
dwarsprofielen geboord zijn om de 1000 m van Leiden af tot
aan Geesdorp bij Woerden, tot een diepte van 2 m onder maaiveld; 1941;
e. 30 diepboringen in de Does en Wijde Aa tot aan het Paddegat,
reikend tot 12 m diepte; 1942;
'
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/. 22 diepboringen tot 12,5 m diepte in de Weipoortse Vliet ten
Zuidoosten van Leiden, van de Oude Rijn af tot 4 km Zuidwaarts; 1942;
g. 9 diepboringen tot 20 m diepte, in een dwarsprofiel op de Oude
Rijn bij Gouwsluis; 1944;
h. 62 diepboringen tot de zandondergrond op ± 9,5 m -NAP, in
het Waterschap „Be Gemene Boezem van Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven"; 1926.
2. van de Provinciale Waterstaat van de provincie Utrecht:
a. 85 diepboringen van 2 tot 9 m -NAP, tot aan de zandondergrond in het trace van de ontworpen weg no 3, van Woerden
naar de Hoflandse Dwarsweg, in de Mijdrechtse droogmakerij,
op wisselende afstanden; 1942;
b. 22diepboringen in devoormalige veenpolder Vinkeveen-Proosdij,
tussen 8 en 10m -NAP, volgens kadaster genummerd, verrieht
in 1886.
3. van de Rijksivalerstaat, District Nienwe Wegen I I :
a. 9 diepboringen van 8 tot 20 m -NAP, in het trace van de Rijksweg no 2: Amsterdam-Utrecht, in het gedeelte van de Winkd
tot de Geuzensloot; 1939;
h. 7diepboringen tussen 15en 24m -NAP,inhet tracevan Rijksweg
no 1,Scheveningen-Katwijk-Noord-Hollandse grens; 1930-1943;
c. 66 diepboringen van 2,70 tot 27,30 m -NAP, in het trace van de
Rijksweg no 2, Amsterdam-Utrecht, in het gedeelte van de
Holendrecht tot de Winkel;
4. van de Nederlandse Sfoorwegen te Utrecht:
5 diepboringen tussen 10en20m -NAP, inhet trace van de spoorlijn
Aalsmeer-Loenersluis;
5. van de Fiona D. Blankenvoort te Bloernendaal (N.H.):
r 4 diepboringen van 21 tot 27 m -NAP, in de zgn. Zanderij, ten
Noord^n van de weg Vinkeveen-Loenersloot, in de Vinkeveense
plassen; 1941;
6. van de N. V. Leidsche Dninwalerleiding Mij te Leiden:
5 diepboringen tussen 68 en 140 m -NAP, in de duinen tussen
Wassenaar en Valkenburg; 1932-1933;
7. van het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft:
2 diepboringen tot het zand, in het Zegvelderbroek.
Wij kregen hiermede de beschikking over 1017 diepboringen, verspreid in, en aan de rand van het door ons onderzochte gebied. Een
uitputtende bewerking van deze rijke bronnen van gegevens valt
buiten het bestek van deze studie; hiervoor werd slechts geput uit
de gegevens, voor zover nodig tot het verkrijgen van een inzicht
in de opbouw van het gebied, Het ligt echter in de bedoeling te zijner
tijd een speciale publicatie te wijden aan het overvloedige materiaal,
dat deze boringen ons leverden.

De voorlopig opgestelde hypothese omtrent het ontstaan van cie
in het gebied aangetroffen grondsoorten, vond indcrdaad een bevestiging in de gegevens der diepboringen. Tot een goed begrip van deze
hypothese dienen wij echter een uitvoerige beschouwing over die
grondsoorten, hun verspreiding en profielbouw te geven. Kliiik, indroging en landbouwscheikundige toestand, welke als typische eigenschappen van deze grondsoorten in voornoemde beschouwing zouden
moeten worden opgenomen, zullen echter, in verband met degroterol,
diezijspelen bij deplantenproductie, nogin afzonderlijke, aansluitende
hoofdstukken worden behandeld.
§ 1. DE GRONDSOORTEN

Toen wij bij de aanvang der terreinwerkzaamheden de in dit gebied
aanwezige grondsoorten voor het vastleggen der boringen dienden
te karakteriseren, werden wij direct voor de moeilijkheid geplaatst,
dat, naast zuiver veen, zuivere klei en zuiver zand, talloze overgangen van deze drie voorkwamen. De aanvankelijke rangschikking
der gemengde gronden in veenklei (veen en klei), veenzand (veen en
zand) en zavelvoldeedopdenduurinhet geheelniet; niet alleen onidat
de macromorfologische eigenschappen daarmede niet voldoende weiden onderscheiden, maar ook omdat geringe variaties in het aandeel
van elk der componenten de physische en chemische eigenschappen
in dier voege wijzigen, dat de gronden een ander karakter krijgen
in algemeen landbouwkundige zin, doch speciaal ten opzichte van de
waterhuishouding, waarom een verdere onderverdeling gewenst bleek.
Om practische redenen kwamen wij tenslotte tot de volgendeindeliag:
TABEL1

SammsktUng ingiwichtsproemUn van hitdroge monster:
zand

klei

0/

Stcrk zandig veen . . . . . . . . .
Kleihoudend zandig veen . . . . . .
Kleihoudend venig zand . . . . .
Humeus kleihoudend zand . . . .

"
.
.
.

.
.
.
.

/o
<10
10-20
20-30
30-60
- GO-90
80-100

„ IB „ mil

,inirimritli

<20
<20
<20
<20
<20
<20

n(1

organischestof
/o
80-100
60-90
50-80
20-50
10-20
<10

KleUioudendveen
Zandig kleihoudend veen . » . , , . .
Sterk zandig kleih. veen . », . , » , .
Kleihoudend veenzand . . . * • . . ,
Venige zavel
„", # , . . .
Veenhoudende zavel . . , » » , , , ,

<H>
10-20
20-30
30-60
50-70
60-80

20-30
20-30
20-30
20-30
• 20-30
20-30

60-80
50-70
40-60
20-50
10-20
<10

lets zandig kleivcen . , . , . # . , ,
^.anciig kleiveen
• • • • • * • • > » .
Sterk zandig kleiveen . . # . , , . »

<10
10-20
20-30
30-50

30-50
30-50
30-50
30-50

45-/0
35-60
25-50
20-40
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TABEL 1 (oervolg)
xvlCl

/o

Zandige veenklci . . . . .
Sterk zandige veeaiM . . .

<10
10—20
20-30

50-70
50-70

Zwarevenige klei . . . . . .
Organisch rijke klei « . . .
Venige lichte klei . . . . .
Veenhoudende zware zavel •
Venige zavel . . . . . . .
Org. rijke zeer lichte zavel .

<10
10-40
20-50
30-60
40-70
>70

70-90
§0-70
50-60
40-50
30-40
15-30

50—70

orgaaischestof
0/'

/o
20-55
20-45
20-35
<10
<20
<20
<20
<20 .
<20

Wanneer men deze tabel nauwkeurig bestudeert, komt men onmiddellijk tot devraag, hoedegrenzen werden bepaakl. Bit gebeurde
voornamelijk op het oogen op het gevoel, waarbij de waarnemingen
werden gebruikt van een aantal veldwaarnemers, met behoorlijke
ervaring. Zij moesten, wilden zij in het terrein kunnen beschikken
over bruikbare onderseheidingen, gebruik kunnen maken van een
systeem, dat door de beperkte ter beschikking staande middelen niet
ingewikkeld konworden gemaakt, direct bruikbaar moest zij11, en door
het verwerven van routine —niettegenstaande de in zekere mate
subjectief blijvende beoordeling —toch voldoende vergelijkbare uitkomsten moest geven. Nu werd het systeem voornamelijk op de zo
nauwkeurig mogelijk uitgevoerde veldwaamemingen, speciaal dus
op kleur, uiterlijk en aanvoelen, gebaseerd, waarbij tevens werd nagegaan of door eventuele andere gegevens de gemaakte onderseheidingen werden gesteund. Daarmede kon echter niet worden volstaan; de
menselijke waarneming blijft subjectief door beinvloeding van tal
van factoren, in niet geringe mate o.a. de kleurwaardering, bij verschillende lichtbron, lichtsterkte en wisseling van het aantal der
kleurcomponenten.
Ken groot aantal monsters werd daarom niet alleen bij de aanvang,
doch regelmatig tijdens de veldwerkzaamheden zo volledig mogelijk
op het Laboratorium voor I.andbouwscheikunde onderzocht, en nagegaan of de gekozen benamingen inderdaad een bepaald grondtype
onderscheidden, en of deze onderscheiding constant bleef. Uit velden laboratoriumwaarnemingen groeide tenslotte een zeer bruikbaar
schema. Deuit analyses verkregen resultaten bleken voor elkbenoemd
type vrijwel altijd binnen dein detabel aangegeven grenzen te vallen.
Bovendien bleek bij voortgezet laboratorium-onderzoek, dat de gekozen nomenclatuur, 00k in andere opzichten, zeer bruikbaar bleef.
De voortdurende controle ophet laboratorium gaf onstevens dewaarborg, dat eventuele afwijkingen bij de waarneming in het terrein,
steeds konden worden nagegaan, en zo nodig gecorrigeerd.
Bij hoge gehalten aan een der componenten bleek het b.v. moeilijk
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te zijn deze naar gehalte zo nauwkeurig mogelijk te onderscheiden;
vandaar dan ook de vaak overlappende trajecten bij de hoge waarden.
Dit theoretische bezwaar van verminderd onderscheidingsvermogen
bleek in de practijk van ondergeschikt belang door het in alle opziehten overheersen van een der samenstcllende bestanddelen. Deze
voortdurendeengelijktijdige samenwerking van veld-en laboratoriumonderzoek, bij objecten van algerneen landbouwkundig onderzoek,
bleekvanonschatbare waarde;volgensonzeervaringisdit de methode
tot het verkrijgen van een zo duidelijk mogelijk inzicht in de problemen: de waarnemingen in veld en laboratorium worden in voortdurend onderling verband verkregen.
Ondertussen dient men nimmer uit het oog te verliezen, dat het
maken van onderscheid in verschillende grondsoorten en/of .-typen
nimmer betekent, dat deze grenzen in de natuur werkelijk bestaan;
het S3'steem is slechts bedoeld tot het vormen van een inzicht in de
vele variaties, welke vaak in natuurlijke toestand regelmatig in elkander overgaan; in deze gevallen geeft een naam een phase aan in de
geleidelijke verandering door vermenging. Men zou in dit verband
kunnen spreken van een gron&ype, alsonderdeel van een reeks. Alleen
daar, waar door bepaalde omstandigheden verschillende gronden
elkander in horizontale of vertikale zin raken, zou men door het
duidelijk onderscheid kunnen spreken van grondsoorten.Kike poging
tot benaming blijft echter hulpmiddel.
Vooral in West-Utrecht en Miland merkten wij op, dat moeilijk
kon worden gesproken van grondsoorten; in verreweg de meeste gevallen werden continue overgangen aangetroffen, waarvan men in een
bepaald profiel een bepaalde f ,phase" kon waarnemen. Deze, over
groteoppervlakten uiterst regelmatigverlopende,overgangen, maakten
het ons moeilijk bij het, uit de aard der zaak, vrij globaal onderzoek
'„grenzen" vast te stellen tussen de verschillende grondsoorten of
-typen. Hierbij kwam welzeer duidelijk naar voren, dat de op de kaarten 4, 5,9en 10getekendegrenzen eenminof meerongelukkig gekozen
hulpmiddelzijn; menmagineengrensdanookzekernietmeerzien, dan
de suggestie van een overgangsgebied, met vloeiend verloop naar
beide zijden. Pas nadat wij beschikten over een groot aantal veld- en
laboratoriumgegevens, konden wij ons een aannemelijke voorstelling
van deze,welzeerregelmatige, terreinvorming maken; de diepboringen
gaven daaraan grote steun.
Alleen wanneer wij aannemen, dat dit gebied vanaf de zandgrond
nagenoeg geheel biogeen is opgebouwd, worden voor ons zowel het
gehele gebied, als de gronden op zichzelf beschouwd, in al hun eigenschappen en reacties begrijpelijk. Alleen in de randgebieden, en daar
waar waterlopen het gebied doorsneden in de verschillende opeenvolgende geologische tijdperken, traden ook andere vormingsprocessen
op. Tot een goed begrip hiervan dienen wij echter eerst over te gaan
tot een algemene beschrijvingvan degevondengrondsoortenen -typen.
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i . Hetzamd.
Xaar de vindplaatsen mogen wij direct twee dnidelijke onderscheidingen maken, en wel het zand, dat aangetroffen is in grote complexen
langs de Oude Rijn, de Yecht, de Angstel, in de Thamerbinnen-, de
Xoorder Iyegmeer-, de Holendrechter- en Waardassackerpolder; en
het zand, dat duidelijk perceelsgewijze voorkornt in de zode.
Het eerste zand is de bouwsteen van de grote reeks van min of
meer samenhangende complexen in de buurt van en langs de begrenzende wateren. Daarbij valt op, dat men er niet te maken heeft
met morphologisch regelmatige complexen, doch zeer gevarieerde.
Zo vindt men langs de Xoordzijde van de Oude Rijn een opvallend
nitgestrekt zandgebied tussen de Rufne \*an het Hnis te Voorn Westwaarts tot in de Meern, vervolgens Xoordwaarts via de Hoge Woerd,
Groot Zand en Klein Zand naar Den Hoed en dan Zuidoostwaarts
terug naar de Ruine. Hier liggen enige o]>vallend grote, en voor Xederlandse begrippen duidelijk boven de omgeving uitstekende hoogten,
als omgekeerde borden, tot grote diepte opgebouwd uit zeer fijn
zand, hetgeen plaatselijk, en wel voornamelijk in de flauwe slenken,
vermengd is met een zeer gering percentage kitmiddel, dat men ^klei'*
zou kunnen noemen. De opvallend fijnc, granulaire samenstelling
geeft, zodra ersprake is van enige homogene vermenging met ,,klei",
tijdens droogteperioden direct aanleiding tot de vorming van keiharde
brokken, terwijl het materiaal in natte toestand duidelijk versmeert.
Dat men, hoewel de physische eigenschappen een ,,klei"-grond suggereren, met een zeer fijxie zandgrond te maken heeft, tonen microscopisch onderzoek en granulaire samenstelling duidelijk aan. Ons inziens ligt hierin de oorzaak, dat de Gco*ogische Dienst hier op liaar
kaarten „rivierklei" voor het materiaal aangaf.
Teneinde een denkbeeld te krijgen omtrent de aard der diverse
zanden, werd onder leiding van Prof. Ir J. Ilndig nader onderzoek
in het terrein verricht, waarbij langs Rijn, Angstel,inW5aardassaekeren Holendrechter-, Kovenkerker-, Xoorder Legmeer- en Thamerbinnenpolder ongeveer 230 zandmonsters werden verzameld, in de
zomer van 1947. Bovendien werden zanden verzameld uit de omgeving
van Linschoten, Montfoort en Mastwijk.
Voorlopig kon alleen de beschikking worden verkregen over de
granulaire samenstelling, bepaald volgens de drogezeefmethode. Ter
orientering zijn in tabel 2 en fig. 30 enige zandfracties in cijfers, en
grafisch weergegeven. Wij zien hier van een bespreking der analyses
en de karakteristiek der zanden af, daar dit onderzoek nog lang niet
is afgesloten; het ligt in de bedoeling daarover een aparte verhandeling het licht te doen zien, zodra daartoe alle gegevens zijn
verzameld.
Xaar het Westen en Noordwesten duikt dit zandeomplex weg
onder een kleidek, doch komt ten Oosten van Vleuten weer te voorschijn, en vormt dan een tweede nitgestrekt, hooggelegen gebied van
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zeer fijne zandgronden, namelijk rondom hct kasteel de Haar en het
bijbehorende gehncht Haarzuilens.
Naar hct Zuidwesten vorsmalt zich doze kop, om dan weer brcder
op te duikcn in Breudijk en llarmelen, wederom opgebomvd nit hetzelfde fijne zand, dat verre overheerst, naast enkele andere grondsoorten.
Vervolgens treft men het aan in een vrij grote opduiking tussen
Klein Houtdijk en Kruipin (bij Woerden), in de buurtschap Geesdorp;
deze naani wijst reeds op het voorkomen van zand.
Vervolgens wordt het verder Westwaarts nog driemaal in grote
complexen aangetroffen en wel in Woerden, bij Weiland en Bodegraven.
Buiten het door cms onderzochte gebied vonden wij het in zeer
aanzienlijke oppervlakten en tot op grote diepte in de Kortstroker
polder (ten Znidoosten van Alphen, aan de Noordzijde van de Oude
Rijn), in Alphen en ten Westen ervan, in de Hoge Waard (Xoordzijde Rijn), ten Westen van Groenendijk, en ten Westen van I.eiderdorp (Roomburg).
Langs Vecht en Angstel werd slechts plaatselijk een onderzoek ingesteld, en wel bij Nieuwmaarseveen, en in de Waardassacker- en
Holendrechterpolder. Vooral in de laatste polder werden aanzienlijke
zandopduikingen in het w e n aangetroffen.
Tenslotte verrichtten wij nog een globaal onderzoek naar het voorkomen van zand langs de Westzijde van het door ons speciaal onderzochte gebied en spoorden grote afzettingen op in de uitgeveende
Noorder Legmeer-, Thamerbinnen- en Bovenkerkerpokler.
Op alio hierhoven genoemde vindplaatsen was juist het opvallende,
dat het zeer fijne zand in de profielen owrheerste, hetgeen kon worden vastgesteld in een behoorlijk aantal bnringen tot op 1,50m diepte,
onder leiding* van het I<aboratorium voor Landbouwscheikunde uitgevoerd. Naast deze boringen verschaften de talrijke diepboringen ons
zekerheid omtrent de locaai in enonne pakketten voorkomende zanden, waarvan de zeer fijne in de bovenlagen de grootste massa vormen.
Wat betreft het voorkomen in het terrein kon een dnidelijk onderscheid worden gemaakt tussen complex^] bij de Oude Rijn, Vecht en
Angstel aan de ene zijde, en de zandformaties in Thamerbinnen-,
Noorder Legmeer- en Bovcnkerkerpolder aan de andere zijde. In het
laatste gebied, dat in de i8e en iye eeuw geheel werd uitgeveend,
daarna drooggemaakt, treft men tot in of vlak onder het maaiveld uitgestrekte, topografisch zeer gering geaccideiiteerde, carbonaatrijke,
overheersend zeer fijnzandige, plaatselijk zwak kleihoudende en
schelphoudende banen bevattende formaties aan, waarvan met zekerheid kan worden aangenomen, dat zij behoren tot oude wad- en/of
kweldergebieclen.
De eerst genoemde, uitgestrekte, ovenvegend fijnzandige formaties
langs de begrenzende wateren in het Oosten en Zuiden, vallen op door
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hun grootte, en geisoleerde ligging, vooral langs de Oudc Rijn, waar
oris tevens bet sterk meanderend verloop van dit water, over, langs
en door deze pakketten, trof. Dan willen wij daarnaast herinneren aan
het feit, dat reeds voor de komst der Romeinen in ons land — dus
voor 50 v. Chr. — d e Oude Rijn, zo hij ooit een belangrijke, continu
en {link strornende delta-arm van de Boven Rijn is geweest, toeii een
water was, dat naar alle waarschijnlijkheid slechts in neerslagrijke
perioden een stroming vertoonde, doch daarbuitennietmeer betekende
dan een onbeduidend, stilstaand water op de grens van twee veengebieden. ])e geringc betekenis komt wel dnidelijk naar voren, wanneer men bedenkt, dat de Romeinen boven Pannerden speciaie maatregelen moesten treffen om van de Oude Rijn na 70 na Chr. een enigszins bruikbare grensscheiding te maken.
Yerder vinden wij steun in deze veronderstelling, doordat wij nit
de Romeinse bronnen met zekerheid weten, dat het gehele stroomgehied van de Rijn, met zijn zijrivieren, zwaar was bebost (Byvanck,
1945). Ken dusdanig stroomgebied vormt een enorm waterrcservoir,
dat het waterregime van de af\*oerende rivier een slechts weinig wisselendkaraktergeeft doorde zeer regelmatige afgifte van de opgevangen
neerslag. ])e Rijn voerde dus in de Romeinse tijd naar alle waarschijnlijkheid zelfs minder slib af dan heden ten dage, terwijl 00k het
debiet regelmatiger moet zijn geweest.
])e ons ten dienste staande topografische en historische gegevens,
en die der profielbouw, stelden ons niet in de gelegenheid om ons een
juist beeld omtrent het ontstaan van deze zandformaties te vonnen.
Wij konden dit pas, na een duidelijk inzicht te hebben venvorven omtrent het ontstaan van het uitgestrekte veengebied, en de talrijke
diepboringen te hebben geraadpleegd. l)eze laatste leerden ons, dat
de huklige Oude Rijn stroomt op, langs en tussen zandformaties van
een enorm volume, welke min of meer duidelijk geisoleerd liggen
binnen vaak opvallend geringe breedte. I)eze pakketten vormen
ineestal, op een dieptc van 6 tot 12m onder NAP, een samenhangend
zandcomplex, dat wij als de ,,basis" zouden kunnen beschouwcn,
waarop de zandhoogten zijn ontstaan. Tussen deze hoogten wordt
onder de bodern van de Oude Rijn een buitengewoon heterogeen profiel gevonden, waarin vaak binnen de 100m afstand zand-, klei- en
veenlagen van uiteenlopende dikte afwisselend kunnen worden aangetroffen. Men zou direct kunnen tegenwerpen, dat de raai van diepteboringen in de Oude Rijn slechtseenlengte-coupedoorde zandformaties
is, en dat men ter beoordeling van de aard van een formatie over
verschillende lengtedoorsneden dient te bescliikken, vooral in het geval van fluviatiele vormingen, welke uit de aard der zaak een breder
zone innemen dan door de huidige stroom wordt hestreken. Gezien
het feit nu, dat ons daaro%^er 85 dwarsprofielen inlichten, over een
lengte van 36 km tussen Leiden en Woerden, kunnen wij,na een nauwkeurige studie van de ruim Soo diepteborin^*en in en bij de Oude Rijn
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slcchts een conclusie trekken: er bevinden zich onder en bij de Glide
Rijn duidelijk zandhoogten, waartussen plaatselijk een geweldige
variatie aan grondsoorten grilligafwisselend wordt aangetroffen, welke
variatie ook in horizontale zin zeer stcrk is. Alleen al de vorming van
geweldige, overheersend fijnzandige pakketten — waarin zelfs plaatselijk grintlagen worden aangetroffen — zonder onderlinge samenhang
op geringer diepte dan 6-12 m -NAP., kan niet fluviatiel hebben
plaatsgevonden. Wanneer men dan nog de heterogeniteit van de
tussenliggende afzettingen, overwegend nit klei bestaande, doch soms
door enorme veenpakketten onderbroken, in rekening breiigt, is in
horizontale en verticale zin de profielbouw wel dermate gevarieerd,
dat van een vonning door een rivier praciisch geen sprake meer kan
zijn. Wel kan er gedacht worden aan een vervonning door een aangrenzend water, over de aard waarvan wij nog een en andor zullen
opmerken bij de hypothese omtreiit bet ontstaan. Ken uitgebreid
geomorpbologisch onderzoek van de formatie, waar tlians de Oude
Rijn over stroomt, zal moeten uitmaken, hoe men zich hot ontstaan
daarvan zal moeten voorstellen; de huidige opvatting, als zou de
Oude Rijn al het zand hebben aangevoerd, is om genoemde redenen
voor ons moeilijk aanvaardhaar.
Wij kunnen in dit zand geen rivierzand zien. Het zou ons veel te ver
voeren dit alles hier uiteen te zetten. Aangezien wij ons echter bij het
onderzoek gesteld zagen voor de vraag naar de ontstaanswijze van
dit gebied, waarbij deze zandformaties een wezenlijke rol hebben
gespeeld, moesten wij het probleem aanroeren. Het ligt echter in onze
bedoeling hierop uitvoerig terug te komen in een aparte publicatie.
Men bedenke verder, dat in de onmiddellijke omgeving der zandformaties, plaatselijk tot vlak bij de Oude Rijn, een ongestoord veenprofiel kon worden opgebouwd tot de geweldige dikte van 6-10 m.
Wanneer de veenvorming tegelijkertijd met een zand-,,afzesting" van
grote allure zou hebben plaatsgevonden, zou het veen in de randgebieden sporen van de grote stroomsnelheid en verslepingscapaciteit
der rivier hebben moeten vertonen; deze zijn afwezig.
Wij herinneren in dit geval tevens aan het regelmatig waterregime,
dat de Rijn reeds vroeg in het Holoceen moet hebben bezeten, dank
zij de bosrijkdom van het stroomgebied, waar wij al over spraken.
Ken dergelijke rivier kan nimmer die enorme zandpakketten hebben
aangevoerd. Was de veenvorming gevolgd op de eventuele afzetting
der geweldige zandmassa's door de rivier, dan had de sedimentatie
van het zand een aanzienlijk breder gebied betroffen, waarin dan
nimmer zulke hoge, ge'isoleerde zandpakketten fluviatiel waren gevormd.
Ons inziens kunnen de geweldige massa's zand alleen gevormd zijn
voor het Holoceen, door geheel andere krachten dan fluviatiele, en
wel onder invloed van zee, ijs en wind. Het behoort echter niet tot
onze competence dit geologisch probleem nader te onderzoeken; wij
in

iamnen slechts de aandacht vestigen op hct feit, dat in het door ons
onderzochte gebied de huidige geologische opvattingen niet met de
door ons gevonden grondgesteldheid in overeenstemming zijn. Wij
spraken hier uitsluitend over de vormingswijze van de zandpakketten
langs en onder de Onde Rijn, terwijl in de aanvang de zandcomplexen
langs Oude Rijn, Vecht en Angstel in een adem worden genoemd.
Voor zover ons gegevens ter beschikking stonden van eigen onderzoek
en diepboringen, menen wij te mogen zeggen, dat ook de lioge, geisoleerde zanden langs Vecht en Angstel op analoge wijze zijn gevormd.
Waarom wij het probleem niettemin toch meenden te moeten aanroeren, motiveerden wij reeds.
Volgt thans nog een beschouwing over het zand, dat door ons aangetroffen werd in een groot aantal percelen van het uitgestrekte
veengebied vrijwel uitsluitend in de zode. Aanvankelijk plaatste het
ons voor het raadsel, hoe in een zo homogeen gevormd veengebied,
tot ver van elke zandformatie aan de randen van het gebied,
het zand in de zode kon zijn gebracht. Door een toeval konden wij
een niet gepnbliceerd rapport van Van Bemmelen (1886) raadplegen,
waarin uitkwam, dat ook hem de zandbijmenging in de bovengrond
was opgevallen. Hij schreef haar eehter toe aan instuiving bij zware
stormen met Westenwinden,welkehet zand uit de duinen meevoerden.
Nauwkeurige klinische waarnemingen leerden ons, dat het zand zeer
vaak voorkomt in verschillende gehalten, die perceelsgewijze varieren,
hetgeen aleen aanwijzing vormde van een niet natuurlijke verspreiding.
Wij werden hierin nog gesterkt, toen bij het onderzoek van de Zegvelder en Zegvelderbroeker polders duidelijk kwam vast te staan, dat
de oude ontginningsgronden veelal een duidelijke zandvermenging in
de zode bezitten, met een aflopend gehalte, naarmate de percelen
verdervandehofsteden afliggen, terwijl de achterste percelen nagenoeg
geen zand in de zode bezitten. Bvenmin werd dit aangetroffen in de
thans nog overgebleven blauwgraspercelen aan de Oude Mije, en in de
percelen, welke door de invoering van het kunstmestgebruik intensiever in cultuur kwamen. Bij voortgezet onderzoek kwamen wij ten
slottc op het spoor van een schipper, welke de nog enige overgeblevene
Week te zijn van een aantal, dat voor de invoering van de kunstmest
regelmatig zand aan de boeren verkocht, welke het strooiden in de
stallen. De schippers haalden het uit de zanderijcn ten Noordoosten
van Utrecht, langs de Westzijde van de Utrechtse Heuvelrug. Na
1900 was eehter het gebruik ervan snel achteruit gegaan; thans is het
van geen betekenis meer.
Op het Laboratorium voor Landbouwscheikunde werden enige uit
de zode gei'soleerde zandmonsters, en een monster zandhoudend veen
van Westbroek, ten Noordoosten van de stad Utrecht, onderzocht
onder het microscoop, terwijl de granulaire samenstelling tevens werd
bepaald.
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Bij vergelijking blijken de cijfers wel heel duidelijk met elkaar overeen te stemmen. Het zijn grove zanden, waarvan de fractie van
250-500 fi zelfs boven de 20 % komt. De fractie kleiner dan 50 ft
was practisch niet vertegenwoordigd, zodat de gedachte aan een
fluviatiele vorming werd prijsgegeven. De zanden vertoonden onder
de microscoop een reeds bij 74fi beginnendc afronding, terwijl echte
rivierzanden dit pas doen bij 200 ft. Alle drie de monsters bestonden
in hoofdzaak uit kwarts en troebele mineralen; glimmers waren afwezig.
De overeenstemming van veld- en laboratoriumwaarnemingen was
opvallend. Het zand, in de zode aangetroffen in talrijke percelen, was
er met stalmest, in de loop van tientallen jaren, misschien zelfs enkele
eeuwen, door de mens ingebracht.
Het ontstaan van de gemengde gronden van zand en klei, langs de
Oude Rijn, Vecht en Angstel, denken wij ons fluviatiel, en wel uitsluitend in de neerslagrijke perioden, toen, voor het intensief waterbeheer door de mens, de genoemde wateren —door de onvoldoende
afstromingsmogelijkheden —regelmatig buiten hun oevers traden, en
bij de daarbij vrij snel optredende stroomvertraging het in de beddingen opgewoclde materiaal langs de oevers kon sedimenteren. Bij de
reconstructie van het ontstaan van het gebied zullen wij de hcrkomst
van het materiaal in het grote verband der gebeurtenissen aangeven.
De klei.
De in het gebied aangetroffen kleienmeenden wij aanvankelijk van
fluviatiele herkomst te moeten beoordelen. Het groeiend aantal gegevens over het voorkomen in het terrein, de historische gegevens,
en de talrijke analyseresultaten, hebben ons eehter geleerd, dat wij in
het door ons onderzoehte gebied niet te maken hebben met kleien
van minerale oorsprong, te besehouwen dus als de fijnste verweringsresten van gesteenten, zoals algemeen wfordt aangenomen, doch hier
kleien van hiogeneoorsprongaantreffen; d.w.z. kleien, ontstaandoor
o
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remineralisatie van restender micro- en macroflora en-fauna van ondiepe
wateren, waarvan het water periodiek worclt ververst, waarcloor hct
milieu steeds weer voldoende plantcuvoedende bestanddelen toegevoegd krijgt, welke elk groeiseizoen weer speciaal de microflora en
-fauna in staat stellen zich enorm te ontwikkelen. De geringe diepte
garandeert een voortdurende zuurstofaanvulling door golfslag en
waterbeweging, waardoor de oxydatieve omzetting van afgestorven
biogene resten vlot geschiedt, terwijl de intensiteit van het zonlicht,
dat tot op de bodem door kan dringen, ruim voldoende is om aan een
weelderige, ondergedoken waterflora de gewenste lichtdosis te geven.
Naar de plaats van oorsprong noemden wij het remineralisatieproduct:
moerasklei; naar de herkomst: biogene klei.
llet remineralisatieproduct komt niet alleen zuiver, doch zelfs zeer
veel gemengd voor in menggronden van klei en veen, en klei en zand,
waarin dan de componenten, als gevolg van de ontstaanswijze, in
talloze mengverhoudingen kunnen worden aangetroffen.
Alvorens dieper op de vorming van het materiaal in te gaan, zullen
wij de biogene kieitypen en hun mengproducten met veen beschrijven.
Zij werden door ons naar de kleur onderscheiden in:
2a. De bltiuwe biogeneklei. Deze werd in geringe hoeveelhcden, en
dan nog slechts plaatselijk, aangetroffen; nimmer in de zode, steeds
op enige diepte onder het maaiveld; nooit boveil, doch steeds onder
de bruine klei, in het ongestoorde profiel. Zij is uiterst fijn van granulaire samenstelling; van een fractie boven de 50 /i worden zelden
gehaiten van enig gewicht gevonden; ietsmeer van defractie 50-10 //,
het meeste editor van de fractie 5-2/1; terwijl die kleiner dan 2/*
steeds ver overheerst in gewichtsprocenten van het bij I04°C ge~
droogde monster. In versetoestand isdeconsistentie daardoor ,,zepig":
men kan het watervcrzadigde, colloidale, zeer plastische materiaal
zonder enige moeite door de kleinste porien person. In het profiel is
het soms in microscopisch fijne lagen afgezet, hetgeen bij beschouwing
van slijpplaatjes onder het polarisatiemicroscoop met gekruiste nicols
duidelijk te voorschijn komt bij een 300-voudige vergroting; de gelaagdheid iscchter zo fijn, dat zij zonder gekruiste nicols, 00k bij sterke
vergroting, niet is waar te nemen. Macroscopisch wordt zij in het profiel gemdiceerd, door het laagsgewijs voorkomen van volledig platgedrukte rhizomen (wortelstokken) van Phragmites communis (riet),
die een merkwaardige, gele kleur bezitten; slechts de gesklerotiseerde,
Si0 2 -rijke, buitenste delen van de rhizomen zijn overgeblevt^n, de inhoud ervan is volledig verteerd. De klei zelf heeft, vers gedolven,
een opvallende, holder blauwgrijze kleur, welke bij opdrogen aan de
luclit verandert in zeer licht blauwiggrijs, hetgeen voornamelijk een
gevolg is van het binnentreden van lucht in de fijne en fijnste capillairen, waardoor een sterke lichtbreking, met verheldering van de
kleurindruk, wordt teweeggebracht. In droge toestand is het volume
soms tot 40-50 volumenprocenten gereduceerd; het materiaal ver114

toont dus een enorme krimp, dank zij bet sterk colloidale karaktcr.
Het vrij grote gehaltc aan rietresten vormt mede een bewijs van de
herkomst der soms zeer sterkc H 2 S-geur, het gas, dat bij de rotting
van de zwavelhoudende rietresten wordt ontwikkeld, en bij het blootleggen van de grondtypen in vrij grote hoeveelheden kan ontwijken.
zb. De bruinc biogeneIclei. Deze klei is in wezen sleehts een der verschillende typen van de biogene klei, welk type is ontstaan door de
periodieke outwatering van de blauwe biogene klei. Zij wordt in het
natuurlijke profiel steeds boven de blauwe gevonden. In een gestoken
profiel herkent men de bruine klei aan haar constitute, welke geheel
overeenkomt met die van de blauwe. Verder aan dezelfde blauwgrijze
tint, welke echter in het algemeen wordt overstemd door talrijke,
netvormige, anastomoserende vlekken en aderen, gevormd door de
oxydatie van het in omloop gebrachte ijzer. De, in de oorspronkelijk
blauwe klei veelal ruim aanwezige, sulfiden worden bij de aeratie,
door de ontwatering, omgezet in sulfaten, terwijl zich daarnaast vrij
zwavelzuur vormt. Dit omzettingsproces wordt aanzienlijk verhaast
door de periodieke seizoen-schommelingen van de grondwaterstanden,
waardoor een veel betere aeratie wordt verkregen dan bij eenmalige,
daarna constant op dat peil gehouden verlaging van de grondwaterstand, waarbij geen herhaaldc luchtverversing meer plaats vindt, dan
alleen door de neerslag. Hoe gering de water- en gasbeweging in een
dergelijk fijncapillair systecm als dat der zeer fijne biogene kleien ook
is, zij is bij de intermitterende beweging vokloende cm in de loop der
jaren vrij veel zwavelzuur te vormen. Dit brengt op zijn beurt weer
het ijzer in omloop, dat, zodra het in de zone van de intermitterende
grondwaterstand komt, door oxydatie op de wanden van de fijne
eapillairen en scheuren wordt neergeslagen, als F e 2 0 3 . x I I 2 0 . Door
de grondwaterschommelingen bevat deze klei iets minder vrij en colloidaal gebonden water; zij is in de zomermaanden daardoor compacter, en vertoont bovenin de neiging tot de vorming van krimpscheuren,
waarvan door de betere oxydatiemogelijkhedcn, de wanden vaak
donkerroodbruin zijn gekleurd door het ijzer.
De organische resten zijn ook sterker ingedroogd. Toch bewijst de
organische stofhep&ling, dat zowel de blauwe als de bruine biogene
klei, afgezien van de macroscopiseh waarneembare organische resten,
nog een behoorlijk gehalte aan microscopisch fijn verdeeld organisch
materiaal bezitten. In de slijpplaatjes neemt men het bij sterke vergroting waar in de vorm van zeer kleine, zwarte deeltjes, welke buitengewoon homogeen zijn vermengd met de colloidale klei. Het is niet
onwaarschijnlijk,dat daaraan de blauwgrijze kleur zou zijn te danken.
Behandeling van een grote serie monsters met 30-procentig H 2 C\ gaf
een product met een sterk gebleekte kleur, hetgeen de voorgaande
veronderstelling zou bevestigen.
Door deze klei weer in een voortdurend reductief milieu te brengen,
wordt het bruine ijzer gereduceerd en krijgt men weer de blauwgrijze
Tin

tint. I)e overgang tussen cieblauwe en bruine biogene klei is dan ook
zeer geleidelijk, zoals in elk profiel blijkt.
Aangezien wij alleen te doen hebben met terreinen, welke in cultuur
zijn, koinen daar nimmer deze bruine kleien aan de oppervlakte, wat
nit hun aard volgt: zij worden alleen in de zone van intermitterende
grondwaterstanden gevonden, dus onder bouwvoor of zode. In thans
nogzeldzaam bestaande blauwgraslandenen inbuitendijks- of boezemland en in enkele zomerpolders, zowelin Friesland alsin het Hollandse
en Utrechtse veengebied, kan men de bruine klei in de zode aantreffen, doordat deze 'swinters blank staat.
Door de periodieke terugkeer van de aeratie worclt in de bruine
klei aanvankelijk ook zeer veel vrij H 2 S0 4 gevormd, dat echter op
den duur door het grondwater wordt afgevoerd, waardoor deze kleien
nimmer meer de hoge zuurgraden (tot pH 2,5!) der blootkomende
blauwe kleien kunnen bereiken.
2c. De blauwgrijze biogene klei, Daar, waar door ontwatering de
blauwe klei blijvend droogvalt, wordt door de relatief snelle oxydatie
en overheersende uitspoeling het vrije zwavelzuur vrij spoedig afgevoerd, met het eventueel reeds in beweging gebrachte ijzer. De
bruine ijzerkleuring, zo kenmerkend voor de zgn. Gley-zone (die der
regelmatig schommelende grondwaterspiegel), treedt hier dus praetisch niet op. Door de droging vertoont de Idei een zeer duidelijke
krimp, tengevolge waarvan de grond vrij sterk scheurt en uiteenvalt
in talrijke grote en kleine aggregaten. Onder de gunstige invloed van
een vegetatie en microbiologische processen kan men, bij juiste behandeling, de physische constitutie in gunstige zin veranderen: men
krijgt een grond met een redelijke structuur, hoe uitermate fijn het
materiaal van oorsprong ook is. Door vegetatie en microbiologisch
leven is het organische stofgehaltc altijd iets hoger dan van het oorspronkelijk materiaal. De hier besproken klei is dus een anthropogeen
vervormd type van de biogene kleien.
2d. De ijzervlekkenklei. Dit is een type biogene klei, dat minder dan
de voorgaande optreedt, en dan nog slechts plaatselijk een rol kan
spelen. Zij is in alle opziehten een variant van de onder 2bbeschreven
bruine klei. Het ijzer is er echter in veel groter hoeveelheden in beweging gekomen en naar verhouding ook neergeslagen in de ruimten;
vooral op de wanden van scheuren, spleten en oude wortelgangen,
welke zich daardoor zeer duidelijk in het profiel laten volgen. Hen
brok van deze klei vertoont bij het openbreken niets dan volledig
met ijzerox}'de bedekte breukvlakken, waardoor gesuggereerd kan
worden, dat deze egale, roodbruine kleur kenmerkend voor de Idei
zou zijn. De breukvlakken, welke niet volgens oude scheuren worden
gevormd, laten echter nog de oorspronkelijke, blauwgrijze kleur zien,
hoe gering ook.
2e. De kaiieklei. Zeer plaatselijk, doch niet zelden overvloedig,
kan dit type biogene klei worden aangetroffen. Wij vonden het op

verschillende plaatsen in cle clroogmakerijen, steeds onder de zode of
bouwvoor. In opzienbarende lioeveelheden troffen wij het aan langs
de oeverwalletjes van een tweetal stroombanen, en ten Zuidwesten
van het kruispunt van Hoofdweg en Proosdijer Dwarsweg in de
Waverveense polder, en een aan de Xoordzijde van de Mijdrechtse
Dwarsweg, 100-150 m ten Oosten van het Station Mijdrecht. Een
nauwkeurige kartering van het voorkomen viel buiten het bestek van
ons onderzoek.
In wezcn hebben wij hier te maken met een biogene klei, waarin
zich in zeer nauwe, lange, horizontale spleten, en in grotere tot zeer
grote, grillige holten afzettingen bevinden, met alle tintovergangen
van lichtgeel over oranjebruin naar donkerroodbruin, terwijl hiertussen ophopingen van zwarte massa's worden gevonden. Het zijn
modificaties van het basisch ferrisulfaat: Fe(OH)S0 4 . Bij droging
van een brok klei, met deze afzettingen, bleek er een opvallend verschil te bestaan tussen de zwak blauw getinte, grijze grondmassa en
de grote ferrisulfaat-,,nesten"; terwijl de grijze klei hard is gedroogd
en bij aansnijding met een mes een glanzend, haast gepolijst vlak vertoont, blijven de ferrisulfaatnesten fijnbrokkelig en zacht: zij vallen
bij stoten uiteen. Deze klei is over het algemeen buitengewoon zunr
door het gevormde vrije zwavelzuur, waarom zij bij de boeren 00k
berucht is; bovengeploegd, wil er geen enkele vegetatie op aanslaan.
Over het ontstaan van deze klei is nog wTeinigbekend; het gevaar, dat
ze betekent voor de cultuurgronden, maakt een nadere studie ervan
gewenst.
Het voorkomen van deze biogene kleien wijst ons op de aanwezigheid van een ondiepe plas tijdens de vorming, waarin — naast anden
waterplanten —vrij veel riet groeide, doch het veen nog geen vastc
voet had gekregen. Deze biogene klei is volgens ons dan 00k he1
zuiverste voorbeeld van remineralisatie van een, elk jaar'szomerser
in de herfst, bij grote hoeveelheden afstervende macro- en microflora
en -fauna. Op de remineralisatieproductcn van drijvende en ondergedoken waterplanten van hogere orde na, en van resten van riet, i:
dus deze klei in aanzienlijke mate microbiogeen ontstaan. Biologen, ei
speciaal limnologen, is de rijkdom van ondiepe, periodiek verversU
wateren bekend. Dat dit verschijnsel nimmer de aandacht heeft ge
trokken van de zijde der pedologen en landbouwkundigen, kan alleei
worden toegeschreven aan het feit, dat in ons land nog te weinig con
tact bestaat tussen de wetenschappen biologie en kennis van de grond,
welke beide zijn geintercsseerd bij dit probleem: de biologie wat betreft de in plassen en moerassen voorkomende flora en fauna en hun
milieuproblemen; de kennis van de grond wat betreft de door remineralisatie en vcenvorming van de afgestorven producten van de waterflora en -fauna ontstane gronden, de venen, biogene kleien en hun
mengproducten, samengevat onder de naam: biogene gronden.

De biogeneremincralisatie kan zowcl in een zoct- als in een zoulwatermiliexi plaatsvinden. Zo zijn volgens oris grote gedeelten van schorren,
slikken en kwelders eveneens bijna uitsluitend biogecn opgebouwd.
Men denke slechts aan de enorme massa's waterorganismen van lagere
orde, welke bij eb achterblijven, en in die periode tot ontbinding overgaan, waarbij de grote hoeveelhcden vrijkomende rottingsgassen aan
het milieu een kenmerkende, zeer onaangename geur geven (De Vries,
1940).
Volgens ons is dan 00k het milieu, waarin biogene kleien ontstaan,
te reconstrueren uit macro- en/of microscopische flora- en faunaresten,
waarbij riet, dat in zoet- en brakwatermilieu kan groeien, als kensoort
dient te worden uitgesehakeld. Bij afwezigheid van zodanige, determineerbare resten kan een nauwkeurige studie van de ruime omgeving
nog tal van gegevens tot oplossing van het probleem leveren.
Het vrij hoge gehalte van S in alle biogene kleien en menggronden,
alsmede in de eu- en mesotrophe venen, behoeft geen verwondering
te verwekken, wanneer wij de biogene herkomst in het oog houden.
De afbraakprodueten van planten- en diercnleven zijn rijk aan S, dat
bij eeuwenlange, voortdurende ophoping tenslotte een belangrijk percentage kan gaan uitmaken. Xauwkeurige cijfers zijn nog niet bekend,
doch Von Billow (1929, 48) en Wolf (1871 en 1880) geven gehalten van
diverse planten uit dit milieu op, welke varieren tussen 1,5en 6 % S() 3 .
Ken nauwkeurig onderzoek naar de omzettingen van de afgestorven
biogene stoffen, en de vorming van nieuwe producten, zal nog tal van
interessante gegevens verschaffen.
Bekend is, dat kwelder-, wad- en zeeplanten, in deze volgorde toenemend, veel hogere S-gehalten bezitten.
Van de biogene kleien kan in het algemeen worden gezegd, dat zij,
rnits zij het gehele profiel vormen, bij een zorgvuldige behandeling
redelijk in cultuur kunnen worden gebracht. Cm een onjtiistc voorstelling van de mogelijkheden te voorkomen, moeten wij hier nadruk
op de behandeling van deze biogene kleien leggen. Ken van de meest
noodzakelijke maatregelen is het op peil houden van het organisehe
stofgehalte, teneinde d(*ze van huis uit moeilijk bebouwbare gronden,
te brengen en te houden op een zo hoog mogelijk producti<rpeil {d<:
katteklei blijft hier vanzelf sprekend buiten beschouwing). Weliswaar
zijn zij colloidaal, en vertonen zij daardoor naar gelang van de ont~
watering een behoorlijke klink — tot 60 % toe! — doch als cultuurgrond in gebruik zijnde, bezitten zij onder zeker voorbehoud een redelyke structuur. Van geheel andere aard is echter de invloed dezer
kleien, wanneer zij in een profiel bedekt zijn door een horizont van
veen of gemengde grond. Men heeft dan te maken met twee horizonten, welke ieder een eigen waterhuishouding hebben, en wel een vrij
bewegelijke in de bovenliggende, en een zeer trage in de biogene klei.
Heeft men nu het ongeluk de gronden beneden de kleihorizont te ontwateren, dan is het gewas volledig afhankelijk van de hoeveelheid
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water, wclke zich in de bovenhorizont bevindt. Op hot grondwater
kan het niet meer rekenen door de uiterst trage, capillaire opstijging
in de biogene klei. Ken sprekend voorbeeld hiervan vinden wij in de
polder Stolwijk, waar door sterke ontwatering van het Bovenkerkse
gcdeelte ten behoeve van het Benedenkerkse, in het profiel de kleihorizont droogviel, met alle gevolgen van dien (Redlieh en lludig,
1941). Men kan zich hiervan een goede voorstelling makeii aan de hand
van fig. 46, wclke in het vijfde hoofdstuk nader ter sprake komt. Hieruit blijktweereensvanwelkeengroot belanguitgebreidprofielonderzoek
is, voor men overgaat tot het nemen van cnltuurmaatregelen.
3. lid vccn.
Het veen, dat in het uitgestrekte gebied van West-Utrecht en Miland
wordt aangetroffen, bestaat overwegend nit mesotrooph veen, zoals
uit de vele diepboringen, en enkele prachtig opengelegde profielen in
de droogmakerij Wilnis-Yeldzijde duidelijk bleek. Wannuer wij het
ons ter beschikking staande materiaal overzien, speciaal aandacht
schenkend aan de diepboringen, kunnen wij alleen zeggen, dat in het
gehele gebied zeer veel houtveen voorkomt, naast sterk vergaan,
grotendeels amorph, zwart veen, van mesotrooph karakter. Hoe wij
ons aan de hand van een en ander de geologische bouw van het zand
af voorstellen, zal aan het einde van het hoofdstuk worden behandeld.
Wij mogen de botanische samenstelling der verschillende veensoorten hekend veronderstellen; hierover verschenen reeds tal van nitgebreide stndien in binnen- en bnitenland. Van de vele onderzoekers
willen wij slechts de grondlegger der veenwetenschap noemen: C. A.
Weber, op wiens baanbrekend werk thans wordt voortgebouwd. In ons
land werd veel werk verricht door Mr l)r P. Florsehutz, van wiens
hand tal van publicaties verschenen.
De huidige stand van het veenonderzoek stelt ons in staat de in een
profiel aangetroffen veensoorten, na een voorlopig macroscopisch
vooronderzoek, microscopisch volledig te determineren. Het gevorderd palynologisch onderzoek (Kshuis, 1946) kan ons tegenwoordig
behoorlijk inhchten omtrent de aard van het veen en de periode,
waarin het werd gevormd. Wij mogen daarom volstaan met het geven
van enige literatuur aan het einde van dit hoofdstuk, waarin nit de
aard der zaak slechts een klein aantal nit de zeer omvangrijke docnmentatie wordt genoemd; wij kozen daaruit de voor het gebied van
belang zijnde werken.
Zoals gezegd, troffen wij veel houlcccn aan. Ken der mooiste vindplaatsen was wel een bijna 4 m diep opengelegd profiel van een achtergebleven zetveid in de droogmakerij Wilnis-Veklzijde, waarin wij op
2,75 m beneden het oorspronkelijk maaiveld een dikke, plastische,
biogene, blauwe kleilaag aantroffen, waarin veel horizontaal platgedrnkte, gele rietwortelstokken werden aangetroffen; zand was hierin
afwezig. In het, op de klei rnstende, 2,75 m dikke veenpakket werden,
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tussen i en 2,50 m beneden het maaiveld, de stobben gevonden van
eenvoormaligelzenbos,dat een zeerdichte stand van zwaar ontwikkelde elzen heeft bezeten. Bij het aansnijden in het profiel was het hout
volkornen zacht en sponzig; door droging aan de lucht kromp het
enorm en wcrd buitengewoon hard. In Juli 1943 werd door Mr I)r F.
Florschiitz het profiel pahmologisch onderzocht, dat wil zcggen: niet
alleen het pollen werd gedetermineerd, doeh daarnaast alle nog aanwezige, herkenbare plantenresten of -delen. Het profiel werd door
hem gekarakteriseerd alsvan de klei af tot in het maaiveld opgebouwd
uit elzenbroekveen; ontstaan diiS|in meso- tot eutrooph milieu.
De diepboringcn in Zegveld en Zegvelderbroek leerden ons, dat 00k
daar vrijwel in alle 62 geboorde profielen het houtveen aanwezig was;
niet alleen in bepaalde diepten, doch verspreid voorkomend tot aan
het diluviale zand, op 8-10m -NAP, soms in lagen van enkele meters
dikte, vaak echter in veel dtinner pakketten, zelden eenmaal, meestal
meermalen in het veenprofiel vertegenwoordigd, niet zelden onderbroken door lagen biogene klei. De opvallende profielbouw der 62
boringen binnen een oppervlakte van 1943 ha, waarbij het elzenveen
niet alleen vrijwel op elke diepte verschillende malen is vertegenwoordigd, doch 00k op eenzelfde diepte beneden het maaiveld in verschillende profielen werd aangetroffen, wijst er dnidelijk op, dat gedurende de gehele veenvorming het elzenbroek een groot gedeelte van
het landschap heeft ingenomen, terwijl 00k de regelmatig aangetroffen
kleipakketten van gevarieerde dikte aantonen, dat in ieder geval in
het grote gebied tussen Kaaiwetering, Oude Mije en Oude Rijn, het
milieu der veenvorming overheersend mesotrooph isgeweest; plaatselijk en tijdelijk kan zich'ook oligotrooph veen ontwikkelen, zoals bij
het veldonderzoek in de Bovenkerkse polder met zekerheid kon
worden vastgesteld, evenals plaatselijk in de Mijdrechtse polder.
Als voorbeeld van de veenontwikkeling in Zegveld geven wij in
fig. 42 een tweetal diepboringen van het Laboratorium voor Grondmechanica, welke in hoofdstuk V, in verbaild met de klink, nader
worden besproken.
De regelniatige overgang van dit gebied in dat van West-Utrecht,
hetgeen vooral blijkt uit de topografische aaneensluiting, en steun
vindt in de opbouw der diepboringprofielen, maakt het onwaarschijnlijk, dat in West-Utrecht de veenvorming zou zijn gekenmerkt geweest
door een ander milieu. Iedere veenkenner weet echter, dat een veengebied, en vooral een, dat steeds is doorsneden geweest met watergangen en plassen, en dat men dus vooral in een meso- tot eutrooph
milieu aantreffen kan in een deltagebied, de veengroei plaatselijk zeer
ongelijk is door de onderbreking met kleivormingen, en dat in ditzelfde gebied de veenvorming op de hoogste plekken tenslottc over
kan gaan in oligotrophe richting, als gevolg van het feit, dat veen ter
plaatse, door ophoging met plantenresten of door daling der waterspiegel, niet meer gevoed kan worden door invloeiend wfater, doch
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afhankelijk is geworden van de neerslag. Daarvan zijn met enigc
moeite in een overheersend meso- tot eutrooph milieu altijd wel enkele
voorbeelden te vinden. lien zeer sprekend vonden wij aan de XoordOostzijde van de Oude Hooidamsloot, in het buitendijkse rietland van
de zomerpolder de Hogc Warren, ten Zuiden van Eernewoude, in het
centrum van het Lage Midden van Friesland. In een aldaar gelegen,
uitgestrekt, niet versneden rietland, dat in de zomer een droogvallende,
nauwelijks draagkrachtige ,,zode" bezit, werden plaatselijk hogere
stukkenaangetroffen, waarhet vSphagnummos tussen rietstengels werd
afgewisseld door weer hoger gelegen, donkergrocne Pol}~trichumkussens, terwijl op de hoogste plekjes daartussen Erica- en Callunaplantjes werden gevonden. Laat men dit milieu dus ongestoord, dan
kan de opi>ervlakte aan oligotrophe veenplanten zich langzaam maar
zeker uitbreiden. De snelhcid van de veengroei bepaalt dus, onder
gegeven waterstaatkundige toestanden, het milieu en dus de botanische
ontwikkeling, niet alleen over grote oppervlakten, doch ook zuiver
plaatselijk, waardoor men de drie milieutypen naast elkander, in elke
oppervlakte bijeen kan aantreffen.
Wij zagen reeds, dat ook in de droogmakerij Wilnis-Veldzijde het
mesotrooph veen aanwezig is, hetgeen wij bevestigd vonden bij het
nagaan van verschillende achtergebleven zetvelden, welke in de jaren
1943-46 aldaar werden vergraven voor de bloemenkwekers in Aalsmeer, terwijl daarmede meteen werd bereikt, dat het land werd geegaliseerd op een peil. Uitvoerders van de Ned. Ileidemij deelden ons
mede, dat het houtveen tijdens de egalisatie na de droogmaking,
vrijwel overal werd aangetroffen. Kigen onderzoek van de bovenste
veenlagen in de 473 boorprofielen leerde, dat deze alle mesotrooph
waren. De ons ter beschikking staande 85 diepboringen in Kamerik
Teijlingens en de Mijdrechtse polder, waren amper voldoende gedetailleerd voor ons doel; toch valt daaruit af te lezen, dat ook hier
het veen ongeveer dezelfde opbouw vertoont. Op enkele plaatsen was
de aanwezigheid van bout zo omvangrijk, dat het op de wegenbouwtechnische profielkaarten stond aangegeven als ,,veen met hout".
Aangezien de fijnere differentiaties in profielbouw voor de wegenaanleg vanzelfsprekend van ondergeschikt belang zijn, mogen wij aannemen, dat de botanische variatie in het profiel groter is geweest.
Dezelfde kaarten leren ons ook, dat evenals onder Zegveld, het veen
in het veenprofiel plaatselijk kan zijn afgewisseld door lagen veen met
klei in wisselende verhoudingen en lagen ,,slappe klei", waarin wij
niet anders zien, dan cle door ons bovenin de profielen zoveel aangetroffen menggronden van veen en biogene klei, en de zo buitengewoon plastische, colloidale, biogene kleivonningen, welke onder andere
door vervening in de droogmakerijen bloot kwamen te liggen. Samenvattend kan gezegd worden, dat West-Utrecht over het algemeen wat
eenvormiger veenprofielen bezit, doch zeer zeker onder dezelfde omstandigheden is outstaan als Miland.
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De slechts globale kennis der veenvorming in het door ons ondcrzochte gebied vraagt om een uitgebreider palynologisch onderzoek,
dat nog op tal van punten opheldering zal brengen. Dit onderzoek
valt echter buiten ons bestek, hoe gaarne wij ook gebruik gemaakt
zouden hebben van de resultaten daarvan. De onderzoekingen van
Dr B. Folak (1929) en Mevr. Vermeer-Louman (1934) mogen wij als
bekend veronderstellen; zij betreffen beideeldersliggendveen,enkonden ons dus niet nader inlichten omtrent het uitgestrekte en diepe
veen van West-Utrecht en Miland; alleen maakt laatst genoemde
schrijfster op p. 173deze opmerking omtrent het ,,oppervlakte veen":
,,...langs de rivieren en in het Oostelijk randgebied traden meer elzenbroekvenen op"; en op p. 159, in verband met de veenvorming langs
grotere en kleinere rivieren: ,,Bij de herhaalde overstromingen kon
zich hier geen oligotrooph veen vormen, doch werden meters dikke
lagen van houtresten afgezet".
Een veenvorm, welke uit landbouwkundig oogpunt speciale vermelding verdient, is het spaltcrvecn.Opvallend is, dat wij het in het
door ons onderzochte gebied slechts konden aantonen in de droogmakerijen der Ronde Venen. Het komt aldaar speciaal voor in de
West-helft, waar zich eveneens de talrijke stroombanen bevinden;
daarentegen niet in de kleivrije Oost-helft. In hoeverre hieruit de gevolgtrekking mag worden gemaakt, dat het spalterveen een zekere
samenhang in zijn optreden vertoont met de stroombanen, zal door
een nauwkeurige kartering van het voorkomen ervan moeten worden
nitgemaakt. In de practijk is het verschijnsel vrij goed bekend; het
wetenschappelijk onderzoek ervan bevindt zich nog in het beginstadium. W. A. J. Costing wijdt er een pedologische beschouwing aan
onder de titel: ,,Iets over bonk en selia^er" in het Tijdschrift der
Ned. Heidemaatschappij, 5J, 1941, 122-129. Florschiitz onderzocht
het pollcnanalytisch, en publiceerde de resnltaten ervan in hetzelfde
tijdschrift (53,1941,419-426),onderdetitel: ,,Palaeobotanischebijdrage
tot de oplossing van het schalterprobleem der Friesche weiden". Algemeen landbouwkundig werd het onderzocht en beschreven in het
artikel: ,,Overdeindrogendeveengronden"van Redlich en Hudig, verschenen in hetzelfde tijdschrift (53, 1941, 212-224, 279-286, 289-302).
Volgens Florschiitz is het naar alle waarschijnlijkheid een onder
bepaalde omstandigheden gevormd Cuspidatum-veen; het is ter
plaatse ontstaan, welke overtuiging niet overeenkomtmet dievanOosting,diehethoudtvooreenallochtoonsediment.Zeer waarschijnlijkhebhen wij in onslandmetbeidemogelijkhedentemaken,dochzolanghieraangeenuitgebreidonderzoekwordtgewijd,zullenhieroverdemeningen
uiteen blijven lopen.
De veldwaarnemingeii warden voor het eerst uitvoerig behandeld
door Redlich en Hudig (zie voren), en door Hudig, Duyverman en
Wttewaall in de reeds vele malen genoemde rapporten voor de Nederlandse Heidemaatschappij, waarnaar wij verwijzen.
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Het spalterveen gaat vaak, doch niet steeds, samen met een-bulterig
maaiveld; men zegt dan, dat de weide „schalterig"is. Dat spalterveen
en schalterig maaiveld niet altijd samengaan, mochten wij zelf bij
onze veldwaarnemingen vaststellen.
l)e vele vragen, die zich nog voordoen omtrent ontstaan, verspreiding, voorkomen in het profiel, pedologische, chemisehe en physische
eigenschappen, makenhet voorshandsongewenstfaieropuitvoerigin te
gaan. Wij zouden daarmede bovendien de omvang van het ons in dit
werk gestelde doel overschrijden.
Vast staat, dat het spalterveen in landbouwkundige zin voor bouwen grasland buitengewoon ongunstig is. Wij komen daarop uitvoerig
terug in het zevende hoofdstuk.
Dat wij toch vrij uitvoerig ons hebben bezig gehouden met deze
materie is het gevolg van het feit, dat wij voor de hypothese omtrent
het ontstaan van dit gebied, in conflict kwamen met de huidige ideeen,
waarbij de fluviatiele afzettingen een grote rol zouden hebben gespeeld, en het veen van overwegend oligotropheaard zou zijn; bovendien plaatste de klink van het gebied ons voor problemen omtrent het
ontstaan daarvan. Wij moestendustevenszoekennaargegevensin het
onderzoek van anderen, om ons tenminste in grote trekken een voorstelling omtrent het ontstaan van het gebied te kunnen vormen, waar
grondsoorten worden gevonden, wier eigenschappen aanleiding hebben
gegeven tot een aanzienlijke teruggang in hun productiecapaciteit.
Het merkwaardige van het door ons onderzochte gebied is, dat het
veen er —behalve in een smalle zoom langs de Noord-oever van de
Oude Rijn en bij enkele stroombanen —overal wordt aangetroffen
op meer dan 60 cm onder het maaiveld; en deze regelmaat is wel zo
groot (zic kaarten 6 en n ) , dat zij op zichzelf reeds onze aandacht
trok, en ons voor het probleem stelde een verklaring te vinden voor
een zo constant verloop van de dikte van de bovengrond op het veen.
Wanneer men die kaarten nacler bestudeert, ziet men, dat dit verloop
in West-Utrecht zeer duidelijk een bepaalde richting heeft: de bovengrond wigt, naar het Noordwesten gaande, op het veen uit; in Miland
daarentegen vermindert de dikte van de bovengrond van de randen
af naar een langwerpig, excentrisch gebied, min of meer evenwijdig
aan de begrenzende wateren. Men zou daartiit voor het gehele gebied
de conclusie kunnen trekken, dat hierin juist het bewijs is gelegen
van de fluviatiele invloed der begrenzende wateren. Deze gevolgtrekking werd aanvankelijk door ons 00k gemaakt, totdat de zeldzame
regelmaat in de verbreiding der diverse menggronden en de afname
van het kleigehalte van de randen naar binnen toe ons indiceerden,
dat hier andere processen een rol moesten hebben gespeeld. Waar
men over grote afstanden een opvallend regelmatig verloop in de
dikte, en veen: kleiverhouding waarneemt, en slechts vlak langs de
Oude Rijn sprake is van inmenging van fijn zand, kan men geen fluviatiele vormingskrachten in de jongste geologische periode aannemen.
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Had inclerdaad de Oude Rijn een zo breed sedimentatiebed gekend,
dan waren vlak bij de Oude Rijn tal van heterogene afzettingen gevormd, onder de invloed van de sterke stromen. Daarvan vinden wij
geen spoor; zelfs ontbreken op verschillende plaatsen langs de Noordzijde van deOude Rijn terrcinvormen, diemen oeverwallen zou kunnen
noemen. Een sprekend voorbeeld daarvan vindt men in het gehucht
Rietveld, waar een hoge, smalle kleidijk langs de Oude Rijn wordt
gevonden, daar, waar deze, Westwaarts gaande, zich vrij scherp naar
het Zuiden ombuigt. Een tweede, echter minder fraai voorbeeld,
vindt men ter weerszijden van de uitschoot van het stoomgemaal van
de Weijland- en Breepolder. Wij zouden echter vooruitlopen op de
reconstructie van het ontstaan van het gebied, alvorens de in het op
het veen rustende profiel van menggronden voorkomende grondsoorten of -typen nader te beschouwen.
4. De biogene menggronden.
Bij een nauwkeurig onderzoek naar de grondgesteldheid, korter
gezegd: bij een nauwkeurig pedologisch onderzoek, constateert men
in West-Utrecht en Miland, in de eerste meter van het profiel onder
het maaiveld, een in algemene trekken merkwaardig geleidelijke afname van het kleigehalte; in West-Utrecht van het Zuidoosten naar
het Noordwesten gaande,en inMiland van deranden naar het midden.
Wij wezen daar reeds op. Daarbij vertoont de bouw van elk profiel, al
naar de ligging in het terrein, een al even regelmatige volgorde, welke
in grote trekken als volgt kan worden omschreven: tot ver naar het
Noordwesten in West-Utrecht en tot clichtbij het centrum van Miland,
treft men onder de zode een hoger kleigehalte aan, dat weer afneemt
bij de overgang naar de veenondergrond. Anders gezegd: onder de
kleiarmere zode dringt tot op grote afstand van de randen af een
laag het gebied binnen, welke een hoger kleigehalte bezit, dan de aangrenzende boven- en onderliggende grond; deze kleirijkere laag wigt
in horizontal richting zeer geleidelijk onder de zode uit in het terrein.
Aan de randen gaat de kleiwig over in een zavelige grond, welke
plaatselijk soms overgaM in fijn zand. De daarop liggende zode be-,
houdt langer zijn iets hogere gehalte aan klei en veen, alvorens over
te gaan in een zavelige grond. Men kan zich hiervan het beste overtuigen door de schets te raadplegen (zie fig. 31).
Landbouwkundig is dit van grote bctekenis: in een strook langs
de randen, tot waar de zavelige grond uitwigt, vindt men een zeer
gunstige waterhuishouding in dit profiel, mits er voor wordt gezorgcl,
dat de bovenliggende, zwaardere klei in goede productiestaat wordt
gehouden. Zodra hier echter irreversibele indroging haar intrede doet,
wordt een groter deel van het effect dd* gunstige waterhuishouding
teniet gedaan door de achteruitgang der productiviteit. Buiten de
grens van de uitwiggende, zavelige grond, verandert de waterhuishouding inongunstige zin.Onder eenbeterdoorlatende.zodevan lichte12*1
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re grond, dank zij het hoger gchaltc aan org. stof, treft men een zware,
biogene klei aan, waarvan het gehalte aan delen kleiner dan 2 /i
toeneemt, naarmatc men dieper in hot terrein doordringt. Deze kleilaag heeft een langzame tot zeer trage waterhuishouding. Hot gevolg
daarvan is, dat de bovenliggendo, meer organische stof hondonde
grond slechts in zeer langzaam tempo water kan afstaan aan, of opnemen uit deze onderliggende klei, zodat het hier op necrkomt, dat de
bovenliggende grond een eigen waterhuishouding bezit en afhankelijk
is van de in deze aanwezige voorraad water, ter voldoening van de
behoefte van de grasmat. Deze voor de vegetatie ongunstigo toestand
doet zich 00k dioper in het gebied voor, zolang steeds onder de zode
een laag voorkomt, waarin een hoger kleigehalte aanwezig is.
Vooral een sterke zomerontwatoring stolt de grasmat goheel afhankelijk van de watervoorraad in de grondlaag boven de kleirijkore.
Het nauwkeurig pedologisch onderzoek van het profiel leerde ons dus
ineens, van hoeveel belang een nauwgezet waterbeheer in deze gebieden is, vooral in de maanden mot geringe neerslag en sterke verdamping. Men denko in dit verband aan het reeds eerder genoemde
voorbeeld van depolder vStolwijk (ziep. 19S).Doorindorgelijkcperioden
het polderpeil zo hoog mogelijk te houden, zorgt men voor do handhaving van een hoge grondwatorspiegel, voornamelijk door zijwaartse
voeding uit de sloten. Wij troffen editor in 1942 en 1943 nog polders
aan met een laag zomerpeil, waar dan 00k in de droge voorzomer
duidelijk groeiremmende on tenslotte zelfs verdorringsverschijnselen
in de grasmat konden worden waargenomen, welkc helaas nog verergerd worden door de, later ter sprake komende, irroversibele indroging. Na afloop van de tweede wcreldoorlog is men, vooral in de
droogmakerijen, begonnen mot waterinlating.
In do necrslagrijke wintermaandon kan zonder bezwaar eon laag
polderpeil worden gohandhaafd: de neerslag in de vorm van regen
en sneouwhouden het watergehalte van het geheleprofiel boven de lage
poldorwaterstand op poil, waarbij do vorst nog medewerkt door de
vastlegging van het aanwezige vocht. In droge winterperioden is daardoor de verdroging, onder invloed van sterke Oostenwindon, zelfs bij
langdnrig aanhouden — men denke aan het voorjaar van 1941 —
slechts zeer oppervlakkig. Het zijn uitsluitend do warme, droge zomermaanden, welke een ongunstige invloed kunnen uitoofenen, niet alleen
wat betroft de voeding van de grasmat, cloch 00k in verband met de
mogelijkheid van irroversibele indroging, waarop wij in het volgende
hoofdstuk uitvoeriger in zullcn gaan.
Wanneer men nu de profielon volgens bepaalde, in het terrein gekozon raaien rangsehikt (kaarten 12 en 13) met een horizontale- of
longteschaal van 1 : 25000 en eon verticale- of hoogtoschaal van 1 : 10,
kan men, zowel voor West-Utrecht als voor Miland, prachtig waarnemen, hoe ver van de randen af nog een kleirijker laag onder de zode
wordt aangetroffen. Het gebied, waarin dus door een dergelijke pedo125

logische samenstelling of grondgestelclheid een ongunstige waterhuishouding wordt aangetroffen, is veel uitgestrekter, dan men aanvankelijk in het terrein zou vermoeden; het profielonderzock bracht
het aan het licht. Daardoor ook zijn de klachten over de waterhuishouding zo algemeen. Natuurlijk is niet alleen de grondgesteldheid
daarvan de oorzaak; wel is zij van primair belang, doch daarnaast
oefenen in de tweede plaats klink en indroging een duidelijke invloed
mt.
Wij waren pasin staat onseen duidelijk beeld van de pedologische
structunr van het onderzochte gebied te vormen na het in tekening
brengen der profielen in raaien. Wij stelden aldus, in 1943 en '44,
10 raaikaarten van Miland en 13 van West-Utrecht samen voor de
Ned. Heidemij, waarvan wij er, ter orientering, twee reproduceren.
Bij de bestudering der 23 raaikaarten kwam vast te staan, dat de
oppervlakte aan gronden, alwaar in het profiel onder de zode een
dichterelaagwordt aangetroffen, buitengewoongrootis (krtn 12en13).
Men kan zich daarvan enigszins een indruk vormen bij onderlinge
vergelijking vandegrondsoortkaarten 4,5,9en10,van ± 10en30cm
diepte onder het maaiveld, waarop hetverschijnsel vrij duidelijk wordt
gedemonstreerd.
De aangetroffen biogene menggronden vertonen uiteraard geen
scherpe onderverdeling; van horizonten, in pedologische zin, is moeilijk sprake. Men zou eventueel alle menggronden boven het veen in
het profiel tot een groep kunnen samenvatten op grond van het
feit, dat zij alle dezelfde oorsprong hebben, bij de vorming alleen
onderscheiden door de differentiatie in de overigens overal dezelfde
geweest zijnde milieufactoren. Uit dien hoofde kan hier ons inziens,
vooral wanneer wij rekening houden met de zeer regelmatige overgangen, geen onderverdeling in subhorizonten plaatsvinden.
Het duidelijk gericht gradueel verloop in gehalte aan organische
stof, of in dit geval veen, en aan biogene, minerale bestanddelen,
zonder dat er van scherpe overgangen sprake is, gaf ons niet degelegenheid tot het maken van duidelijk begrensde grondsoorten. Wij
vatten dus alle menggronden samen tot een soort: de biogene menggronden, welke wijomutiliteitsredenen onderverdelen in grondtypen,
teneinde tenminste een indruk te krijgen van het gradueel verloop
der samenstellencle bestanddelen, waarvan de grenzen uit den aard
der zaak meer een vloeiende overgang vormen. Wij stuiten hier op
de moeilijkheid om in een materie met zeer geleidelijk verloop der
componenten, ten behoeve van onsvoorstellingsvermogen een onderverdeling te maken, waar deze in wezen niet verantwoord is;als hulpmiddel tot het opsporen vandeoorzaak vantal van verschijnselen, op
pedologisch en algemeen landbouwkundig gebied, bood zij ons echter
waardevolle gegevens.
4#. Veenhoudende klei. Dit biogene menggrondtype onderscheidt
zich vandebiogene kleien door eenhoger gehalte aan organische stof,
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in dit geval, naar herkomst, ook als vecn aan te duiden, aangezien
door het meer reductief, minder oxydatief milieu van vorming, de
planten- en dierenresten o.a. wordenomgezet ineen zwart, C-rijk, venig
materiaal. De kleur van dit grondtype is, door de aanwezigheid van
meer dan 20 % dezer organische stof, duidelijk donkerder dan die
der humeuze, bruine kleien. De vorming moet dus, gezien de ten opzichte van zuiver biogene kleien groter hoeveelheid venig materiaal,
in een minder zuurstofrijk milieu hebben plaatsgevonden, waar de
resten van flora en fauna nict meer kwantitief worden geremineraliseerd. Het zeer licht soortelijk gewicht van het veen maakt deze rnenggrond, ook al zijn de gehalten in gewichtsprocenten laag, tot een lichte
grond, hetgeen nog versterkt wordt door het feit, dat in natuurhjk
vochtige toestand het veen volumineus is. De intens zwarte kleur
ervan veroorzaakt reeds bij een geringe mengging er mede, bij het
mengmonster een zeer donkere kleur, welke op het eerste gezicht een
veel hoger gehalte aan veen — in gewichtsprocenten — suggereert,
dan in werkelijkheid het geval is. De kleur domineert zeer sterk, hetgeen voor een groot deel mede het gevolg is van het veel groter volume
van het veen, ten opziehte van de klei, in het monster.
Ken slijpplaatje van een verticale coupe vertoont soms microscopisch
fijne gelaagdheid, welke volgens ons de periodieke ,,groei" van de
biogene grond karakteriseert: men zou er „jaarlagen" in kunnen
zien. Nauwkeurig en uitvoerig onderzoek zal hierin nader licht moeten
verschaffen. Voorzover wij thans, aan de ons ter beschikking staande
gegevens kunnen beoordelen, komt elke laag overeen met hetgeen
geremineraliseerd is van de planten- en dierenresten uit een groeiseizoen, hetgeen geheel in overeenstemming is met de periodieke
ontwikkeling der waterflora en -fauna. Dat daarvan aan geremineraliseerd product zo uitermate weinig wordt gevormd, kan men zich
voorstellen, wanneer men bedenkt, dat zij in hoofdzaak uit koolwaterstofverbindingen bestaan. Voor de vorming van een laagje geremineraliseerd materiaal zijn aanzienlijke hoeveelheden vers organisch
materiaal nodig, zoals uit de voorbeelden zal blijken, welke wij bij de
reconstruct^ van het ontstaan der menggronden, der biogene gronden
in het algemeen, zullen behandelen.
4b. Vccnklei is het type biogene menggrond, dat met toenemend
gehalte aan organische stof, in casu veen, volgt op de veenhoudende
klei. Het org. stofgehalte varieert van 20-55 gewichts %; dat van de
klei tussen 50-70. Door het hoger gehalte aan org. stof, welke men
hier ook aantreft in de vorm van veen, is dit type vrijwel zwartbruin
van tint, vertoont een groter krimp en zwel — uitgaande van het
verse materiaal! —, is lichter van gewicht, en iets minder plastisch.
Het org. materiaal is vrijwel niet meer onder het microscoop herkenbaar: het is amorph. Op de genese zullen wij nog ingaan. Dit type
moet dichter bij de verlandingszone, in open water, zijn gevormd,
waar de remineralisatie nog tot op zekere hoogte kon plaatsvinden,
12 /

doch minder dan bij de veenhoudende kleicn. I)e standplaats Hgt dus
aan de rand van liet gebied, waar waterplanten, langs de oeverlijn,
in het water staan (de zgn. telmatische'gordel), waarom men de veenkleien zou kunnen beschouwen als een product uit de zone, waar de
zuiver limnische vorming overgaat in een overgangsgebied, dat landwaarts begrensd wordt door de telmatische of oeverzone (Schreiber,
1927. 15)4c. Kleiveen is het type, dat weer meer landwaarts ligt en rijker
wordt aan veenmateriaal. Het is armer aan remineralisatieproducten,
doordat hier de vervening gaat overheersen, als gevolg van het feit,
dat in deze gordel de vegetatie dichter wordt. De aerobie van het
milieu is geringer, als gevolg van de verminderde waterbeweging,
waaraan juist verder van de oever in het open water de voortdurende
zuurstofverversing door golfbeweging is te danken.
Pas door een behoorlijke ervaring is men in staat de onderseheiding
tussen dit type en het voorgaande en volgende te maken.
41L Het kleihoudend vecn beschouwen wij als het biogene type, dat
in de oeverzone in het water is ontstaan. Het is volgens de terminologie van Schreiber (1927, 15) een telmatische vorming. Het kleigehalte
werd ervan in het terrein steeds bepaald door de amorphe, zwartbruine massa over de handpalm uit te smeren, in een zeer dunne laag,
waarna wij direct — dus voor het materiaal de gelegenheid kreeg uit
te drogen — slootwater er over uitgoten. Daarbij blijkt het veen
makkelijk weg te spoelen, terwijl de klei veel langer gehecht blijft.
Deze eenvoudige proef bleek bij het klinisch onderzoek een waardevol
hulpmiddel, dat na het aankweken van de ervaring betrouwbare
schattiiigon opleverde. Op het laboratorium vond toch regelmatig
controle plaats, aan de hand van slib- en organische stofanalyses.
Vooral het verschil in gewicht per volume-eenheid in luchtdroge
toestand geeft een duidelijk verschil tussen de diverse limnische,
limnisch-telmatische, en telmatische vormingen. Daarvan geven de
later te behandelen krimp- en zwelgegevens een sprekend voorbceld
(zie tabel 6). Daar de in natuurlijke toestand gevonden gronden,
en vooral de hier juist besprokene, een sterk wisselend vochtgehalte
hebben, werd door ons het volumegewicht bepaald, uitgaande van
monsters, welke met gedestilleerd water op collapspunt waren gebracht. De aldus bepaalde gewichten hebben dus in zoverre betekenis,
dat zij onderling vergelijkbaar zijn geworden. De door Schreiber
(1927, 80) en Tacke (1929, 28) genoemde waarden vermelden zij zelf
onder veel voorbehoud; Von Billow schenkt er nauwelijks aandacht
aan (1929, 3).
•.-.•%••
./;^,. ~-Wij hebben hiermede de vollcdige veldkenmerken der biogene
menggronden afgehandeld. De zeer uitvoerige beschrijvingen hiervan
onder de verzamelnaam van Mudde of Gyttja door verschillende, bekende veenspecialisten — waarbij wij willen volstaan met het noemen
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van Von Btilow (1929), Schreibcr (1927), Tacke (1929) en Weber
(1902) —ontslaan ons van cle verplichting daar uitgebreid in te zijn,
waarmede wij bovendien buiten het raam van dit werk zouden komen.
Wij stonden echter langer stil bij deze door ons genoemde biogcnc
menggrondcn, omdat men daarvan nog vrijwel algemeen aanneemt,
dat het minerale aandeel van allochtone oorsprong zou zijn: een verweringsproduct van mineraal gesteente. Volgens ons hebben wij hier
juist te maken met een gcremineraHscerd biogeen} aiiiochtoon verweringsproduct. Wij baseren dit op de volgende factoren:
1. de afwezigheid van een systeem van waterwegen, dat van elders
de minerale verweringsresten zou moeten hebben aanvoeren, welke
dan aandeelin devanningdermenggrondenen kleien zouden hebben
2. het buitengewoon regelmatig verloop van het kleigehalte in horizontale zin over zeer grote afstanden, hetgeen niet wijst op een
fhiviatide herkomst; bij fluviatiele sedimentatie is de profielbouw
V-» i 11J.1w •

3. het feit, dat de biogene kleien volgens onderzoekingen op het
Laboratorium voor Landbouwscheikunde bestaan uit een hoog
percentage Si0 2 , waan r an wij ons de vorming, buiten de sedimentatie-gebieden van allochtoon materiaal, slechts biogeen kunnen
voorstellen.
4. de vorming in een bij uitstek biogeen milieu, als processen ter
plaatse,en wel in open wateren, waarvan enkele periodiek een rol
spelen bij de afvoer van overtollig water. Vindt men langs een
water, dat nimmer met minerale verweringsrestenhoudend water
werd gevoed, enige kleiafzetting, dan kan deze uit den aard der
zaak slechts autochtoon biogeen zijn gevormd.
5. de chemische en physische eigenschappen, en de natuurlijke samenstelling, welke voor de door ons onderzochte menggronden in de
meeste gevallen wijzen op een volledig afwijkend karakter van het
materiaal ten opzichte van de algemeen bekende gronden, ontstaan uit allochtone verweringsresten van mineraal gesteente, afgezet in gebieden, welke behoren tot het regime van constant
stromende wateren: de eigenlijke rivieren.
6. de buitengewone fijnheid der granulaire samenstelling van het
minerale bestanddeel, waarvan de fractie kleiner dan 2 fi niet
zelden hoger is dan 60 %, terwijl het overige percentage in hoofdzaak is verdeeld over de fracties 5-2 ft, 10-5n en 50-10//.
Een en ander willen wij toelichten met gegevens uit eigen onderzoek
in veld en laboratorium, aangevuld met cijfers uit de literatuur, en
resultaten van het biologisch onderzoek van meren en plassen.
Helaas konden wij slechts in het bezit komen van enkele gegevens
omtrent de massa van microflora en -fauna in verschillende seizoenperioden in een bepaald volume, doch niet van de chemische samen1

stelling ervan onder verschillende omstandigheden. Zo geeft Redeke
(1939) in eon zeer overzichtelijke samenvatting over het phytoplankton enkele cijfers. Van de Blauwwieren (Cyanophyccae) noemt
liij iJactylococeopsis rhaphidioides met 210.000 cellen pei cc, in Hollandse polderwateren. Van de zeer veel voorkomende groenwieren
(Chlorophyceae) het wiertje Kirchneriella subsolitaria met 160.000
exemplaren per cc, en van Dictyosphaerium subsolitarium 0,5-2 millioen cellen per cc. Het zijn vooral de blauw- en groenwieren, welke
onze sloten en plassen bevolken. Uit de weergegeven cijfers blijkt
reeds de enorme productiviteit van deze organismen, welke men tezamen met alle andere micro-organismen omvat met de naam plankton;
in ons geval meer speciaal met de naam IJmnoplankton: het plankton
der periodiek stilstaande, zoete wateren.
In de practijk zijn van de rol der microflora en-fauna sprekcnde
gegevens bekend; het ontbreken van uitgebreide, exacte waarnemingen
daarover doet zich te sterker gevoclen, zodat ons geen gelegenheid
geboden werd onseen duidelijk b<*eld te vormen onitrent hun rol bij de
verlanding van ondiepe, open watcrvn. In diepe wateren—over het
algemeen dieper dan 1,5meter-— ziet men geen verlanding, dan alleen
in uiterst langzaam tempo kings de never, zelfs in eu~ tot mesotrooph
water; onder andere zal hier moeten worden gedacht ami de invloed
van d** diepte, waarop het zonlicht in het water doordringt (I,undegard, 1930), aan de grote rol van beweging van het oppervlaktewater
door de wind, zich culminerend in golfslag (Van Zinderen Bakker,
1942), en aan de visstand.
Als opvallende voorbeelden nit de practijk willen wij noemen de
rijkdom aan flora en fauna, van de in het voorjaar blankstaande
zomerpolders en boezemlanden, van <le sloten in de grbieden met
voedsehijk milieu,onvanopendrinkwaterreservoirs. Iedereen, diein het
veld bekend is, zal dit weten; het microleven is rijk vertegeiiwoordigd
(Redeke, 1939). Vooral in het voorjaar kan het zich enorm sterk ontwikkelen.
Wij denken hierbij in de eerste plaats aan de vele, zelf waargenomen
voorbeelden in de zomerpolders van het centrale veengebled van
Friesland en op de boezemlanden aldaar, en in Xoord-en Zuid-Holland.
Wanneer deze landen in het voorjaar nog blankstaan, terwijl de zon
reeds voidoende warmte geeft om het ondiepe water enkele. graden
in temperatuur te doen stijgen, kan zich het microleven sonis zo verrassend snel ontwikkelen, dat men als het ware van een explosieve
groei kan spreken. In opmerkelijk korte tijd vormen zich overal uitgestrekte algen- en wiervelden, naast de minder zichtbare, en de
geheel niet opvallende vertegenwoordigers van phyto- en zooplankton
(Redeke, 1935, '39; Pascher, 1936), welke tegen de tijd, dat het water
natuurlijk of kunstmatig valt, meestal is ontwikkeld tot op de bodem
van de 30-60 cm diepe watervlakten. ])e door hun kleur opvallende
algen- en wierenmassa's kan men duidelijk waarnemen. Onopvallend,
*
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doch onder bepaalde omstandigheden eveneens talrijk aanwezig, zijn
de kleine dierlijke organismen (zooplankton). Bij hot droogvallen hedekken algen enwieren gehele oppervlakten van degrassen- en kruidenmat. Door waterverlies en volledige verdroging slinken de volumineuze
massa'stot millimeter dunne vliezen, die door krirap plaatselijk scheuren. I)eze taaie, dichte vliezen vormen, rustend op de afgestorven
plantenresten van het vorige seizoen, onder zich een micromilieu,
waarin de grassen en krniden niet kunnen aanslaan; alle leven wordt
er verstikt. Met de steeds geringer wordende oppervlakte aan zomerpolders en boezemhooilanden zal dit verschijnsel ook nit ons landschap verdwijnen. Biologisch bevat het nog tal van problemen; onderzoek daarvan zal ons inziens zeer veel opheldering brengen in de slooten plas-biologie, waarmede weer problemen omtrent de omzetting
der biogene afvalstoffen en de daarop aansluitende remineralisatie
zonden kunnen worden bestudeerd; het wachten is op een gecoinbineerd biologisch-landbouwscheikundig onderzoek van sloten, plassen
en verlandingsgordels.
Knigszins anders ligt het probleem bij de sloten. Hierbij heeft men
te niaken met een vrij sterke anthropogene invloed, welke ten opzichte
van de waterflora- en -fauna-ontwikkeling op de periodiek blankstaande hooilanden, hier duidelijk sterker is. Ten behoeve van de
ontwatering is men gedwongen deze sloten in zomerpolders en boezeinhooilanden minstens eenniaal per jaar, in winterpolders echter tweeinaal schoon te inaken, waarbij dus het milieu telkens ingrijpend wordt
gewijzigd. Alles, wat geen wortelstokken in slootbodem of -wanden
bezit, wordt er met de afgemaaid** plantendelen uitgedrcgd. Aan het
niet quaniitatief uitvoeren van dit werk en aan het bestaan van de
open verbinding met het gehele ontwateringsnet binnen de dijken, is
het toe te schrijven, dat de macroflora en -fauna niet volledig worden
opgeruimd; microflora en -fauna ondervinden er slechts geringe invloed van. Door de hogere temperatuur ten opzichte van open water,
dank zij de ondiepte (30-50 cm), het zonlicht en de meestal afwezige
stroming, herstelt de slootsamenleving zich in en- tot mesotrooph
milieu weer snel. Alleen de visstand kan hierop remmende invloed
uitoefenen, zoals wij straks zullen zien. Ken zeer belangrijke factor
bij het herstel der flora en fauna vormen de zuurstofverversing en
koolzuuruitwisseling, dank zij de windbeweging over het slootwateroppervlak, vooral bij de vorming van golfslag (fig. 9).
lien tweede, onderschatte anthropogene invloed op de slootbiologie
is de periodieke verrijking met kat- en anionen. Van de zijde der
grondgebruikers is deze allerminst als zodanig bedoeld; zij is echter
het gevolg van een tweetal versehijnselen, welke een rol gaan spelen
op overwegend of geheel biogeen gevormde gronden, welke niet op
de juiste wijze in cultuur zijn gebracht en/of worden gehouden. In de
biogene kleien is het de achteruitgang in structuur door verlies aan
aggregerende stoffen. In de venenen de biogene menggronden boven131

dien het verschijnsel der irreversibele indroging. Beide verschijnselen
hebben tot gevolg, dat veel van de in kunstmestzoutvorm aan deze
biogene gronden toegediende, plantenvoedende bestanddelen, bij neerslag oplossen in het regenwater, en langs het dichte maaiveld en door
scheuren en spleten grotendeels naar de sloten worden afgevoerd. Ecu
belangrijk gedeelte daarvan komt hierdoor de slootflora en -fauna ten
goede, terwijl het overige door bemaling verdwijnt in de boezem.
Ongewild wordt dus hierdoor het slootleven sterk gestimuleerd ten
koste van de eigenlijke slootfunctie: de vorming van een open waterreservoir, waarin het watersurplus der cultuurgronden kan worden
geborgen, en waaruit bij verdere toename het overtollige direct kan
worden weggemalen, waarvoor dus het reservoir moet worden gehouden op het gewenste open profiel. Vooral de weelderige slootvegetatie werkt'het tegendeel in de hand. Sprekend daarvoor is het
resultaat van een ruwe proef, welke wij ter orientering in het zware
kleigebied van Langbroek, tussen Kromme Rijn en Utrechtse
Heuvelrug, namen in het middengedeelte, dat volgens ons biogeen
is gevormd. Op ons verzoek werd door een der landbouwers een sloot
over de voile lengte, in de zomer van 1943 een extra keer geschoond.
De daarbij gedregde hoeveelheid ,,slootgoed" bleek gelijk te zijn aan
die van de voorjaarsschoning. De vegetatie sloeg direct daarna weer
aan, en bleek in het najaar weer dusdanig te zijn toegenomen, dat
bij de herfstschoning in 1943 weer evenveel „slootgoed,> uit dit gedeelte werd verwijderd. Door het opschonen in de zomer was dus niets
anders bereikt, dan een tijdelijke openlegging van de sloot in een
periode, waarin in verband met de.vrij geringe neerslag, toch geen
behoefte bestond aan een geheel open afvoerleiding, terwijl juist in
de neerslagrijke, verdampingsarme herfst, toen een sterke behoefte
aan voldoende waterafvoer bestond, de sloot weer volledig was diehtgegroeid. Voor de boer had de zomerschoning dus niet het rainste
voordeel gebracht uit bedrijfseconomisch oogpunt; intcgendeel, het
opschonen van de sloot had hem 50 % meer aan arbeid gevraagd,
zonder resultaat. Het zomerschonen had alleen dit effect gehad, dat
door de opheffing van de ruimte- en voedselconcurrentie in de sloot,
de vegetatie practisch even sterk als in het voorjaar kon uitgroeien.
Voor ons rijst nu echter de vraag, of de extra arbeid niet economisch
zou zijn te maken door het oordeelkundig composteren van de grote
hoeveelheden waardevol slootgoed.Wij zullen ons daarmede uitvoerig
bezighouden in het zevende hoofdstuk.
Elders in de biogene gebieden vormden de sloten vooral een scherp
contrast met de aangrenzende percelen, zodra daar de irreversibele
indroging een duidelijke invloed op de grasmat ging uitoefenen. Dit
namen wij waar op tal van plaatsen in het door ons onderzochte
gebied, doch met name in de Polder Portengen en in het Zegvelderbroek tussen de aldaar nog aanwezige, niet aan de verbeterde ontwatering aangepaste, oorspronkelijke ,,schraallanden", waarvan de
«
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vegetatie bestaat uit een gedegenereerde blauwgrassenmat, behorend
tot het Pijpestrootjes-verbond: Molinion coeruleae Koch 1926 (Westhoff e.a. 1946).
Tenslotte het voorbeeld van de Leidsche Duinwaterleiding Maatschappij. Bij een bezoek aan het open aanvoerkanaal in de duinen
bij Valkenburg, konden wij ons 11 Augustus 1947 overtuigen van de
ontwikkeling der microflora en -fauna. In dit kanaal wordt regelmatig water uit de diverse bronnen opgepompt. Het komt van grote
diepte, is dus steriel en arm aan opgeloste kat- en anionen, waarom
het juist voor drinkwater in aanmerking komt. Voor de hand liggend
is het inwaaien van allerlei sporen, doch hetgeen ons opviel, was de
mededeling van de directeur l)r Ir P. C. Lindenbergh: in het voorjaar
bleek in vroeger jaren de algen- en wierengroei zo enorm te zijn, dat
zonder maatregelen de grote filters rondom de pompinstallaties dichtsloegen tijdens het pompen. In de zomermaanden nam de groeiintensiteit iets af, doch was altijd nog zo sterk, dat op het 2,5km
lange en enkele tientallen meters brede kanaal, 3 tot 4 man voortdurend bezig waren met het dreggen van de aangegroeide algen- en
wierenvelden. Niettegenstaande de armoede aan plantenvoedende bestanddelen van het opgepomptewater zelf, en van de naaste omgeving
van het kanaal, kon dus toch nog een dusdanige groei plaatsvinden,
dat daarvan ernstige hinder werd ondervonden. Later werd hierin
door de tegemvoordige directeur een aanzienlijke verbetering gebracht door de enorme algen- en wierengroei biologisch te bestrijden:
door middel van karpers ensnoeken. Daarmede w?erddushet biologisch
evenwicht hersteId, w?aarin door een harmonische vertegenwoordiging
der deelnemende organismen wordt voorkomen, dat een ervan zich,
ten koste van de gemeenschap, tot een abnormaal aantal kan uitbreiden. Het dreggen werd overbodig, terwijl slechts eenmaal per jaar de
visstand behoefde te worden gecontroleerd. Hetgeen echter uit Iandbouwscheikundig oogpunt merkw?aardig bleef, was de mogelijkheid,
wrelke dit voedingsstoffenarm milieu nochtans biedt aan waterflora
en -fauna. Hoeveel te meer kunnen zich dus in een voedselrijke omgeving planten-endierenwereld ontwikkelen, welkebijafsterven, hetzij
direct, hetzij indirect via andere organismen, toch niet te verwaarlozen hoeveelheden stoffen produceren, wfelke bouwelementen vormen
voor de plasbodem. Daarbij treedt de zuurstoffactor van het milieu
bepalend op: het proces der omzetting kan elke overgang bezitten
tussen overwegend anaeroob en overwegend aeroob, wfaardoor deproducten ervan elke gradatie vertonen tussen een kleihoudend veen en
een biogene klei (moerasklei).
Beschouwen wij thans aan dehand derpractijkgegevens de analyseresultaten van tabel4. Wolff ontleende de analyses aan een groot
aantal publicaties, welke in verschillende periodieken waren geplaatst
tussen 1847 en 1857; hy vermeldt nauw'keurig de geraadpleegde
bronnen. De cijfers werden ongewijzigd overgenomen. Van de namen
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der geanalysearde planten waren enkele verouderd; deze werden, ter
voorkoming van verwarring, gewijzigd in de thans geldende. Van het
buitengewoon rijke analyse-materiaal werden alleen de cijfers van die
planten overgenomen, welke in eu- tot'mesotrooph milieu optimaal
zip ontwikkeld. Helaas waren dit er slechts weinige, en zeker niet
ale der meest typische planten, doch zij geven een overzicht der
Interessant zijn een tweetal water- en een grondmonsteranafyse
van standplaatsen, waarvan enkele planten eveneens werdcn onderzocht. In deze samenhang wforden de cijfers veel meer waard: men kan
ze beoordelen in onderling verband, waardoor de wisselwerking der
ecologische factoren kan wrorden nagegaan. Wij komen hierop nog
terug, in verband met eigen onderzoekingen. Allereerst valt op,dat bij
verschillendeanalysesvaneenplant decijfers nogaleens uiteen kunnen
lopen, hctgeen wij uit eigen ervaring toeschrijven aan diverse milieufactoren. Om deze redenen geven wij dan ook de voorkeur aan cijfers
van plantenanalyses, welke kunnen worden beoordeeld inverband met
analyse-uitkomsten van enkele direct voor de plant van belang zijnde
milieufactoren, in het onderhavige geval: plas- of slootbagger en
-w*ater. Van de nummers 21 tot en met 28 beschikken wij daar ook
over, doch het merendeel der cijfers staat los van enig milieugegeven.
De hoeveeiheid asbestanddelen in gewichtsprocenten blijft meestal
beneden 10 % van het droge stofgehalte; alleen riet (Phragmites),
rietgras (Phalaris), puntkroos (I<emna), krabbescheer (Stratiotes),
kranswier (Chara) en paardestaart (Equisetum) blijken daar boven
te komen. Opmerkelijk rijk aan asbestanddelen zijn dej>aardestaarten
en kranswieren. Bij een volledige afbraak blijft dus in het algemeen
weinig over. Nog minder wordt dit, wanncer wij de Si02-cijfers beoordelen, welke tussen de plantensoorten onderling sterk uiteenlopen.
Riet, rietgras, mattenbies (Schoenoplectus), veenmos (Sphangum) en
paardestaart bezitten daarvan in de as hoge gehalten (boven 50 %).
Daarop volgen de zeggen (Carex spec), russen (Juncus spec.) en het
wollegras (Kriophorum) met gehalten boven 15 %. De massavormende
plantengroei in plassen en sloten wordt dus gevormd uit kiezelzuurrijke planten. Alhoewel het asgehalte daarvan dus over het algemeen
beneden 10 %ligt, speelt zij door haar hogeSi02-gehalte, juist door de
vorming van grote hoeveelheden, na verloop van tijd een belangrijke
bron voor het kiczelzuurrijk eindproduct der omzettingen, hetwelk
dus, naar gelang van de processen, in verband met de 02-rijkdom van
het milieu, nog variaties vertoont. Geschiedt de biologische verbranding volledig, dan ontstaat een overwegend kiezelzuurhoudend eindproduct met hoog asgehalte: de biogene klei. Helaas ontbreken bij de
verzamelde cijfers betreffende plasbodemmateriaal de Si02-gehalten.
Wanneer wij daarnaast eigen onderzoekingen volgens de MorganVenema methode aan sloot-en baggcrmonsters in beschouwing nemen,
vallen enkele eigenschappen duidelijk op (zie tabel 5):
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i . Zonder uitzondering bezitten a l e watermonsters een pH boven de
7; zij zijn dus zwak alcalisch; in West-Utrecht zelfs duidelijk alcalisch. Een bewijs, dat in het open water door de windwerking steeds
de verversing van het 0 2 -gehalte wordt verzorgd, waardoor het
milieu duidelijk ox3Tdatief is. Hicrin worden alle afgestorven organisehe materialen sterk aangetast en nagenoeg volledig geoxydeerd,
waarbij de organische stof quantitatief wordt omgezet in H t O en
2. In het water zijn voornamelijk dekationen K%Mg" enCa" aanwezig.
Na*-gehalten werden door ons niet bepaakl, doeh uit de analyses,
verzameld door Wolff (1871, 1880) weten wij, dat het eveneens in
belangrijke hoeveelheden aanwezig kan zijn (tabel4).
3. Merkwaardig is, dat in het water vrijwel geen N kan worden aangetoond. Daarnaast echter wel S O / , en CI'. Het S O / is afkomstig
van de afbraak der ciwitrijke plankton-organismen; het wordt dan
00k steeds in behoorlijke hoeveelheden in het biogene milieu gevonden. Het CI' kan soms in belangrijke hoeveelheden door de
plantengroei worden opgenomen (tabel4), en komt dus na het afsterven daarvan weer in het water. Naar alle waarschijnlijkheid is
echter een deel ervan afkomstig van kwel uit dieper gelegen, zouthoudende lagen, in het Noordwesten van het gebied.
4. Fe*** en Mir" zijn in het basisch milieu van het slootwater niet in
opgelostc toestand aanwezig.
5. Samenvattend kan van de wateranalyses worden gezegd, dat zij
vrij lage gehalten aan voedingsstoffen bezitten, welke echter door
het steeds afsterven van organogene stoffen, naast de vorming van
nieuwe organismen, en door uitwisseling met slootbagger, voortdtirend op peil worden gehouden, en tevens een gunstig onderling
evenwicht der ionen onderhouden. Tezamen met het zonlicht-quantum, de temperatuur en de zuurstof wordt hier micro- en macrosamenleving een milieu geboden, wraarin zij zich zeer gunstig en
harmonisch kunnen ontwikkelen, terwijl de afgestorven materialen
direct worden omgezet.
6. Ook de baggermonsters bleken alle alcalischtcreageren,mede dank
zij de oxydatieve omzettingen. Von Biilow (1929) vermeldt, dat
door bepaalde organismen nog het O s -gehalte in de slootbodem
verhoogd wordt. Hiervoor zorgen in [niet geringe mate diverse
daarin wortelende waterplanten, welke voor de levensprocessen in
de wortels beschikken over een ruim luchtkanalensysteem, dat
voor de 0 2 -voorziening dient. Hiervan maken verschillende kleine
waterdieren zelfs gebruik: zij halen Oz niet aan de wateroppervlakte, doch boren daarvoor de luchtkan§len van Stengels en
wfortels aan (Van Zinderen Bakker, 1942).
7. Van de kationen zijn vooral Mg" en Ca** in overvloed aan het
adsorptiecomplex uitwisselbaar gebonden. T3e hoeveelheden dalen
in volgorde van: Ca**, Mg**, K*; Fc** en Mn"* zijn in dit milieu
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gei'nactiveerd door de Ca*'-overmaat. Door de afsluiting van de
lucht is het milieu aangewezen op het door de planten aangevoerde
en in het water opgeloste 0 2 . Het behoeft dan ook geen verwondering, dat de stikstof, welke juist bij de omzetting der afgestorven
organogene producten vrijkomt, sterker is vertegenwoordigd door
het NH 4 '-, dan door het NO' 3 -ion.
8. Opvallend zijn de hoge SG 4 "-gehalten. Dat dit ion zijn invloed zo
weinig openbaart, is toe te schrijven aan de Ca#*-overmaat. Als
resultante der ionverhoudingen blijft de pH dan ook boven de 7,
doch is lager dan in het erop staande water. Ook het G'-cijfer is
hoger, doch heeft door de Ca**- en Mg"-overmaat geen invloed
van betekenis. Het hier aan de micro- en macroflora en -fauna geboden milieu kan niet anders dan zeer gunstig worden genoemd.
Door aanwezigheid van een adsorptiecomplex, opgebouwd uit de
omzettingsproducten der waterorganismen, treedt het tevens op
als reservoir van de, voor de groeiprocessen belangrijke, ionen,
waaruit door omwisseling ook het water wordt voorzien.
De cijfers demonstreren op duidelijke wijze de voedselrijkdom van
slootbagger en -water, welke in het veld reeds opvalt door het weelderige planten- en dierenleven. Al naar gelang van de afname van de
mogelijkheid der 0 2 -verversing van het open water af naar de begroeide, nagenoeg windstille en stroomloze oeverzone — waar de
vegetatie een micromilieu met andere factoren vormt —, neemt dus
ook de oxydatieve omzetting der organogene, afgestorven resten af,
en in dezelfde richting de vervening en verlanding toe.
Men zou hier kunnen tegenwerpcn, dat de vrtichtbaarheid der sloten
voornamelijk te danken zou zijn aan de verspoeling van kunstmestzouten, zoals wij trouwens zelf reeds aanvoerden. Ten einde na te
gaan, of van een oorspronkelijke rijkdom der gronden in West-Utrecht
en Miland ookwerkelijk sprake was,werden tevens monsters verzamekl
uit sloten in het Bchraallandcomplex van Miland (zie tal)el 5,
no 1986, 1986a en 1987). In dit complex was tot in 1944 nimmer
sprake geweest van enig mestgebruik, terwijl de ligging aan de rand
der Zegvelderbroekpolder ons de zekerheid gaf, dat hier geen zouten
van elders konden zijn aangevoerd. Toch werd ook hier een vruchtbaar slootmilieu aangetroffen, hetgeen een krachtig bewijs voor onze
denkbeelden betekent.
Vooruitlopend op het zevende hoofdstuk, wijzen wij in dit verband
op de waarde van het bij het opschonen verkregen slootgoed; deze
spreekt haast vanzelf uit de cijfers. In de praktijk was zij ook reeds
lang bekend, doch daarover later.
Tenslotte willen wij nog even wijzen op een tweetal analyses van
Prof. Ir J. Hudig, waaruit de ijzer- en kiezelzuurrijkdom van enkele
typische West-Utrechtse monsters blijkt. Monster II was een roodbruine, colloidale ijzermassa, welke aan de Noordzijde van de ProosI3§

dijer Dwarsweg in cle Waverveense polder, ten Westen van de
Hoofdweg, werd verzameld bij een rijkvloeiende wel, aan een slootkant. Door de ox}~datie aan de luclit werden de grote hoeveelheden
in het welwater opgelost Fe als roodbruin Fe 2 0 3 .xH a O neergeslagen
aan de zijde van afstroming. Monster I was een zeer ijzerrijke veenklei
uit Kamerik, welke in luchtdroge toestand bij kloppen zeer veel
iizerozyde-stof losliet.
Monster I
Vochtgchaltc . . . . . . . . . . .
Org. stofgehalte (metibuAllison) . .
Amorph SiO a -gehalte . . . . . .
Fe 2 0 3 -gchaltc
. . . . . . . . .
Org. vrije droogrest (104° C) . . .
Amorph SiOg-gehalte op droogrest
Fe 8 0 3 -gchalte op droogrest . . . .

Monster II

26,1 %

4] 1 0/

3 1,J

/O

r

o/

s»§ %
4,62%
54,8 %

o >i

9 1 9 O/

49 0°'

mfi%

1.2 %
50,4%

7,7 %
91,3 %

Bij het Kamerikse monster ziet men dus een tekort van ruim 48 %!
Naar allewaarschijnlijkheid zalmen hierte maken hebben met kristallijn SiO s ; er bleef bij de gevolgde methodiek een onoplosbare rest
over, welke bij behandeling bij hoge temperatunr met fluorwaterstofzuur vervluchtigde.
Waarschijnlijk hebben wij dus bij de omzettingen, welke aanleiding
geven tot de vorming van biogene menggronden, te maken met de
afscheiding van het kiezelzuur in amorphe en kristallijne(?) structuur;
in ieder geval met Si02-vormen, welke niet alle meer amorph zijn,
of dit wel zijn, doch door dehydratase moeilijktot zeer moeilijkoplosbaar zijn. Bij de methodiek werd namelijk het Si0 2 bepaald, dat bij
behandeling met geconcentreerd HC1en HN0 3 gedurende een uur op
waterbad vrij kwam uit de monsters.
Wij noemden dus in het voorgaande, in verband met de remineralisatie, niet alleen hogere planten, doch daarnaast 00k de algen en
wieren en andere microorganismen, welke door afsterving direct of
via een dierenmaag indirect, hun bijdrage leveren aan de afvalstoffen, welke door remineralisatie zeer langzaam maar zeker de bodem
van stilstaande en periodiek stromende, ondiepe wateren ophogen.
Onder gunstige omstandigheden kunnen zich daarvan, zoals wij opnierkten, vooral in de voorzomer, grote hoeveelheden ontwikkelen,
w?aarvan het aantal individuen alleen kan worden uitgedrukt in astronomische cijfers. Hun rol bij de pedologische opbouw van de door ons
onderzochte gebieden kunnen wij slechts in het algemeen aangeven.
De hierbij zich op de voorgrond dringende vragen vormen een geheel
nieuw veld van onderzoek, dat nog grotendeels braak ligt. Alleen de
veenonderzoekers en linmologen hebben er zich mee bezig gehouden,
overwegend in qualitatieve zin. Quantitatief is deze materie nog
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slechts zeer gering onderzocht, en zeker niet wat betreft de pedologische betekenis ervan bij de verlanding.
Men trekke hieruit geen verkeerde conclusie. Op limnologisch gebied
is reeds een buitengewoon uitgebreide literatuur verschenen, waarin
de Zweedse en Duitse auteurs het voornaamste aandeel hebben. Het
is ondoenlijk daarvan ook slechts een globaal overzicht te geven;
wij beperken ons tot het noemen van enkele onderzoekers en werken,
welke voor het pedologisch onderzoek van drooggelegde en in cultuur
gebrachte voormalige wateren, indirect gegevens verstrekken, welke
ons inlichten omtrent de factoren en elementen, die een aandeel hebben
in de genese der gronden, gevonnd op de bodem der wateren. Wij
noemen het standaardwerk van E. Abderhalden: „Handbuch der
biologischen Arbeitsmethoden" en dat van A. Thienemann: „Die
Binnengewasser". Beide geven een voortreffelijk beeld van de ontwikkeling van het onderzoek der micro- en macroflora en -fauna,
systematisch, physiologisch en ecologisch. De buitengewone vormenrijkdom en de grote variatie in factoren, die het milieu bepalen, en de
gemakkelijke verplaatsbaarheid van.zoo- en phytoplankton bemoeilijken het onderzoek. Daarbij duurde het zeer lang voor men de techniek
van het onderzoek zover had opgevoerd, dat men uitgebreider en
exacter waarnemingen en metingen kon verrichten. Op dit gebied is
zeer veel te danken aan Russische limnologen, vooral aan Perfiliev
(1927). Als de grondlegger der IJmnologie mag Hampus von Post
(1862) worden genoemd, wiens werk echter onvoldoende begrepen en
gewaardeerd werd, doordat het zijn tijd ver vooruit was. Zijn landgenoot, de Zweed Kinar Naumann, bracht voor het eerst weer in 1917
het werk van Von Post, zes jaren na diens dood, in het midden der
belangstelling. Aan dezelfde onderzoeker dankt de limnologie liaar
grote ontwikkeling na 1917; tal van breed opgezette, belangrijke publicaties van zijn hand zagen het licht. De zich na 1917 zeer snel
ontwikkelende wetenschap der limnologie, werd vooral beoefend in
Zweden, Rusland, Duitsland en Finland, doch zij telde weldra ook
haar beoefenaars in tal van andere landen ter wereld. De sinds 1917
zeer rijke limnologische literatuur toont de geweklige groei van het
feitenmateriaal, dat werd bijeengebracht op botanisch, zoologisch,
microbiologisch en sedimentmineralogisch gebied. Er ontwikkelde zich
als onderdeel een limnische pedologie. Ook hiervan is Hampus von
Post (1862) de grondlegger, doch het was pas E. Ramann (1888), die
de betekenis van het werk van Von Post voor de pedologie der zoetwaterafzettingen onderkende, en als zodanig in de algemene belangstelling plaatste. Merkwaardig is nu echter, dat seclertdien hieraan
niet meer aandacht werd besteed, en de limnische pedologie zich pas
sinds 1910 ging ontwikkelen, waarin na 1917 Naumann wederom een
belangrijke rol speelde. Zijn bijdrage in de serie ,,Die Binnengewasser",
mag als handboek gelden (1930).Even belangrijk was de ontwikkeling
dezer tak van wetenschap in Rusland, doch de taal bleek de sterk
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remmende factor voor de kennisnameervan door de Midden-en WestEuropese onderzoekers (Naumann,•1930).
- Wanneer men nu deze uitgebreide Mteratuur bestiiieert, merkt men
zeer spoedig, dat zij, alhoewel ondergebracht in de categoric dter
limnische pedologie, een botanisch, zoologisch, microbiologisch en
sedimentpetrologisch karakter bezit, doch van een typisch pedologisch karakter al zeer weinig sprake is. Daarmede wordt allerminst
haar waarde betwijfeld: dank zij het uitgebreid onderzoek zijn wij
thans in staat ons een duidelijk beeld te vonnen van de genese van het
materiaal, dat op de bodem der wateren wordt aangetroffen. Men
raadplege slechts de keuze van literatuur hieromtrent aan het slot van
dit hoofdstuk, welke echter een breed overzicht omtrent de huidige
kennis geeft. De daarin voorkomende begrippen voor de limnische
sedimenten, als gyttja (Von Post, 1862, — uitspraak: juutja),d} T (Von
Post, 1862, — uitspraak: dim), Sapropel (Lauterborn, 1901), forna
(Naumann, 1921, — uitspraak: furna), afja (Naumann, 1921,—uitspraak: ewja) en tyrfopel (Nauman, 1921, — uitspraak tuurfopel)
worden nauwkeurig botanisch, zoologisch, microbiologisch, morphologisch en sedimentmineralogisch gekarakteriseerd, doch een pedologische omschrijving ontbreekt.
Wat deze begrippen behelzen, en welke waarde zij bezitten voor
ons onderzoek, zullen wij nog behandelen.
Pas in 1927 werd de eerstc algcmene poging gedaan tot een pedologische waardering der sedimenten, en wel door Lundqvist, die voor
het physisch onderzoek de bepaling invoerde van het volume-% der
diverse bestanddelen in de sedimenten. Daarnaast bestond reeds een
zeer globale beoordeling der structuur. Het chemisch onderzoek omvat niet meer dan de bepaling van het gehalte aan organische stof en
aan zuurstof, en de p l l .
Waksman en Stewens (1928) geven de eerste chemische analyse van
een diatomeeengyttja, gevonden onder in een veenprofiel, in Newton,
Oorspronkelljk vochtgchtlte . . 80,9 % ;
Asgchalte . . . . . . . . . 59,55%;
N-gchalte..........
1,68%;
pH

. . . . . . . . . . . .

8,0

;

In aether oplo&baar . . . . . , 0,36%
in H 2 0 oplosbaar . . . . . .
1,24%
Hemicellulose . . . . . . . .
5,92%
. lignine (as-en N - w | ) . . ..... . 15,62%
ruwe proteinen . . . . . . , ,
9,81%

Een belangrijke wending in het onderzoek der sedimenten veroorzaakten de droogleggingen van diverse meren en plassen in Finland,
tot het in cultuur brengen der drooggevallen gronden. Daarbij deed
zich plotseling de behoefte gevoelen aan een nauwgezet pedologisch
onderzoek. De eerste publicatie daaromtrent clanken wij dan ook aan
de Finse onderzoeker Aarnio (1937). Voor de nomenclatuur der limnische sedimenten kiest hij die van L. von Post en E. Granlund (1926),
die onderscheiden: Ton-, Grobdetritus-, Feindetritus- en Algengyttja.
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Hij gaat dus uit van de limnologische nomenclatuur. In zijn onderzoek betrok hij tweeTongyttja's en zesnietnader omschreven gyttja's.
Hij bepaalde het gehalte aan organische stof, het gefaaite aan plantenvoedende bestanddelen en de C/N-verhouding; daarnaast bepaalde hij
het krimp- en zwelvermogen, en voerde een chemische totaalanalyse
uit. In 1938 volgde daarop de belangrijke publicatie van Kivinen, die
50-60 gyttjagronden uit Zuid-Finland onderzocht, op dezelfde wijze
als Aarnio, doch daaraan tevens verbond een landbouwkundige beoordeling. Wij komen op deze onderzoekingen terug in het vijfde en
zesde hoofdstuk.
Alhoewel dus volgens Naumann de opkomst van de limnische pedologie dateert uit de periode omstreeks 1910, kan daarvan in eigenlijke
zin van het woord pas sprake zijn na 1937, waarbij de tendens bestaat
de algemeen burgerreeht verkregen hebbende limnische nomenclatuur
te handhaven, hoewel deze haar ontstaan dankt aan sedimentmineralogisch en biologisch onderzoek.
Wanneer wij mi willen nagaan, welke betekenis het limnologisch
onderzoek der zoetwatersedimenten voor ons eigen onderzoek kan
hebben, dienen wij zeer kort aan de namen en materialen aandacht
te besteden. Daarbij laten wij ons leiden door het belangrijke, samenvattende werk van Nauman (1930), de toonaangevende, Zweedse
limnoloog. Daarbij zullen in hoofdzaak de biogene sedimenten worden
A. Naar de graad van omzetting:
1. Het afgestorven biogene materiaal, pas bezonken op de bodem:
forna en afja; dit is onderwrorpen aan de sterkste omzettingen.
2. Het nagenoeg geheel omgezette materiaal uit de vorige groep:
gyttja.
B. Naar de herkomst:
1. Van hogere planten afkomstig: forna.
2. Van zo- en phytoplankton afkomstig: afja.
C. Naar de plaats van afzetting:
1. In de oeverzone: litoraalforna, afja en -gyttja.
2. In de diepe gedeelten, vrij van hogere planten: plankton-afja
en -gyttja.
D. Naar de plaats van herkomst:
1. Autochtoon; dus uit ter plaatse, in het milieu, gegroeid en
afgestorven materiaal: forna, afja en gyttja?
2. Allochtoon: sedimenten opgebouwd uit aangevocrd materiaal
vanelders:
a. Humusstoffen, welke in het water bezinken: dy.
b. Klei, wfelke in het sediment wordt aangetroffen, en daar met
planktonresten is vermengd: Tonafja, Tongyttja.
c. Ingespoelde zanden; sediment niet benoemd door Naumann.
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E. Naar de biogene componenten:
I. ¥oor zover nog duidelijk fragmenten van hogere en lagere
planten aanwezig zijn, zoals van Phragmites; Grobdetritusgyttja. Hit den aard der zaak alleen in de oever- of litorale
zone voorkomend.
%. Voor zover overwegend bestaandeuit microscopisch waameembare fragmenten vanhogere en lagere organismen: Peindetritusgyttja. Dieper dan de voorgaande of in met rustige plaatsen
ondieper afgezet.
3. Uit schelpenresten overwegend: Schalengyttja.
4. Overwegend bestaande uit algen: Algenafja, -gyttja.
F. Naar de anorganisehe componenten:
1. Overwegend klei: Tongyttja, Gyttjaton.
2. Overwegend kalk: Kalkgyttja.
3. Overwegend met F e 2 0 3 . x l l 2 0 : Diatomeefinocker, See-etz.
G. Naar de voedselrijkdom van het mitten:
1. Overwegend voedselrijk: meso-'tot entrooph: gyttja's.
2. Overwegend voedselarm: oligotrooph: dy's. Voornamelijk in
%
oligotrophe veenwateren.
Ten aanzien van de nomenclatuur van andere onderzoekers legt
Naumann (1930) het volgende vcrband:
Het sapropel van I„auterborn (1901) komt overeen met f&ma en
afja van Nauman (1921), volgens de laatste auteur dus te beschomwen
als g}rttja in statu nascendi.
Door Potonie werd in 1908 het begrip sapropel overgenomen van
Lauterborn, doch hij kendo er een enigszins ander begrip aan toe,
door daaronder te verstaan de gyttja met de voorstadia, dus met
afja en forna; als zodanig kreeg het begrip sapropel algemeen burgerrecht.
Het begrip dy van Hampus von Post (1862) komt geheel overeen
met tyrfopel van Naumann (1921). Hij voerde, alhoewel de eerste
naam reeds algemeen bekendheid genoot, de naam tyrfopel bewust in,
in 1921, alstegenhanger van sapropel, wat betreft dus de tegenstelling
in voedselrijkdom van het milieu.
Uit dit korte overzieht blijkt, welk een aanzienlijke rol de planktonorganismen van open wateren kunnen spelen bij de verlanding, als
restant waarvan wij mededegemengde gronden zien,welkede deklaag
van het profiel in het door ons onderzochte gebied vormen.
Niet alleen de limnologen, 00k de veenonderzoekers hidden zich
bezig met het proces der verlanding. Bovendien is uit de beschrijving
van het gebied gebleken, welk een belangrijk aandeel het veen heeft
gehad in de genese van het West-Utrechtse en Milandse gebied. Veengroei en verlanding zijn processen, welke in nauw verband tot elkander
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staan: zodra de verlanding isgeeindigd, kan de veengroei een aanvang
nemen en het proces der terreinophoging voortzetten.
Het veenonderzoek in botanische zin dankt zeer veel aan de grote
veendeskundige C. A. Weber. Von Billow (1929), voortbouwend op
het werk van zijn grote voorganger, geeft een belangrijk overzicht
van het qualitatief veenonderzoek; daarin wordt 00k de aandacht
aan de sedimentaire afzettingen in wateren, de zogenaamde limnische
(limne-meer of poel, Gr) sedimenten, welke, voor zover zij organogeen
van oorsprong zijn, voornamelijk ontstaan in ondiep water. Von
Btilow vat deze limnische sedimenten samen onder de naam: Mudden
(Du), welke overeenkomt met Gyttja(Zw). Van deze sedimenten is
het organogene bestanddeel sterk ,,gesapropeliseerd" (sapros: rottend,
en pelos: grond, aarde, Gr), dat wil dus zeggen: verrot. Wanneer wij
nu nagaan, hoe hij de Mudden of sapropelium-typenonderverdeelt en
karakteriseert (Von Biilow, 1929, 28-41, 54-66) merken wij op, dat de
door ons als biogene menggronden aangeduide vormen zeer wel met
zijn verschillende Mudden overeen komen. Merkwaardig is echter, dat
niet alleen deze auteur, doch 00k de andere veenonderzoekers, van
wie wij alleen noemen Schreiber (1927), Taeke (1929) en Weber (1902),
niettegenstaande sterke afbraak van planten- en dierenresten in
biologisch rijke eutrophe en mesotrophe, ondiepe wateren, nimmer
spreken van de mogelijkheid van de remineralisatie. Zij nemen aan,
dat alle in deze sapropelium-, of moeras-, of gyttjakleien aanwezige
minerale bestanddelen, in het vormingsmilieu zijn ingespoeld van
elders: zij zien daarin zuiver verweringsproducten van gesteenten.
Dat hiervan sprake is, wanneer Muddevorming plaats vindt in de
buurt van bergmassieven, waarvan periodiek in neerslagrijke tijden
veel sedimenthoudend water afstroomt, over het algemeen dus in geaeeidenteerd terrein, zullen wij nimmer in twijfel trekken. Wanneer
wij echter de topografie en de hydrologische gesteldheid in WestUtrecht en Miland in rekening brengen, kunnen wij, uitgezonderd
langs de Oude Rijn, moeilijk een periodieke inspoeling van fluviatiel
getransporteerd, fijn, minerogeen verweringsmateriaal aanvaarden.
Verschillende in het terrein aangetroffen verschijnselen wijzen daar
duidelijk op:
ie. de kleine veenstroom, welketen Zuidoosten van Kockengen ergens
zijn oorsprong moet hebben gehad, stroomde eertijds vlak ten
Westen langs Kockengen, vervolgens met een bocht door de
Spengense polder Noordoostwaarts, naar de Angstel. Wanneer
men ten Oosten van Spengen de dwarsprofielen nauwkeurig onderzoekt van deze fossiele stroombaan, vallen de duidelijke, doch
smalle oeverwallen op, thans gemiddeld 60-70 cm boven het omringende land uit liggend, waartussen een smal, vrij diep stroombcd. Deze vorm wijst dus op een sedimentatie. Wanneer men nu
de profielen der oeverwallen onderzoekt, neemt men ten eerste
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een regelmatige afname van het percentage kleiwaar, hoe verder
men van cle stroomdraad af gaat, doch reeds in de oeverwa! bestaat het materiaal uit zuivere klei; degrote hoeveelheden hiervan
vallen duidelijk op. Aanvoer van elders is hier uitgesioten. Men
heeft hier dus te maken met een autochtone klei, waarvoor in het
uitgestrekte veen slechts een vormingswijze overblijft, namelijk
langs biogene weg.
m. Een minstens even duidelijk en analoog voorbeeld vindtmen in
de oorspronkelijke veenstroom: de Oude Mije (Van Doom, 1942),
waarvan thans beide kleine oorsprongbeekjes zijn verdwenen door
het graven van de Grecht of Greft.
$e. Be profielbouw van de stroombaah door Kainerik Mijzijde vereist
nauwkeurige kartering, welke wij achterwege moesten laten,
vallend buiten het kader van het onderzoek. Van Doom (1942, 7)
vermeldt, dater onder de klei in deze baan blauw rivierzand aanwezig zou zijn, waardoor hij als waterafvoerende zijtak van de
Oude Rijn zou moeten worden beschouwd (zie analyse MV 1641,
tabel2).
-46* De verschillende, parallel lopende kleibanen langs de Zuidoostzijde
van de Oude Mije bestaan weer tot op 1,50m diepte uit zeer
zware klei, welke klei volgens ons van biogene herkomst is.
5e. De Kromme Mijdrecht en de Amstel, welke niets anders vormen
dan een veenstroom, d.w.z. een watergang, welke alleen periodiek
stroming vertoonde tot afvoer van het surplus van neerslagrijke
perioden. Men vindt slechts uitcrst smalle „oeverwallen" van
biogene klei.
6e. De met de vorige geheel overeenkomende wateren:'Waver en
Bullewijk.
Gaan wij thans na, hetgeen de resultaten van limnologisch en veenonderzoek ons in pedologisch opzieht, ten aanzien van de grondgesteldheid hebben te zeggen, dan kunnen wij dit aldussamenvatten:
re. De limnologie geeft ons de microbiologische, botanische,zoologischeensedimentmineralogische karakteristiek van de limnische
sedimenten in ongestoord milieu.
2e. Wanneer deze sedimenten worden drooggelegd ter ontginning
als cultuurgrond, is ons dus bekend, hoe de op de bodem der
voormalige wateren aangetroffen sedimenten zijn samengesteld.
3e. Door de drooglegging wordt het milieu van het sediment totaal
gewijzigd: het wordt van limnisch terrestrisch. Het sediment verliest zijn water, staat bloot aan direete zonbestraling, verdroging,
oxydatie, krimp en grote temperatuurwijzigingen, en omzetting
van micro- en macroflora en -fauna.
4 c De gevolgen daarvan doen zich het sterkst gelden bij de forna
en afja: deze zijn het rijkst aan water en gemakkelijk omzetbare
organische verbindingen. Doch 00k de dieper liggende gyttja
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wordt, zij het in minclere mate, in de processen betrokken; door
geringer water- en organisch stofgehalte zijn de omzettingen
minder ingriipend.
5e. Boor het in cultuur brengen van deze sedimenten bespoedigt
men de processen der omzetting, en vindt men na enkele jaren
geen spoor meer van de oorspronkelijke aard der sedimenten in
de bouwvoor terug. Bovendien treedt sterke vermenging op door
de grondbewerking en de invloed van dierlijke organismen.
Naarmate men dieper in het profiel komt, worden de wijzigingen
geringer en het tempo der omzetting langzamer, terwijl onder het
niveau der laagste grondwaterstand het oorspronkelijk materiaal
geconserveerd blijft.
6c. De vaak zeer ingrijpende wijzigingen door drooglegging en ontginning doen grote behoefte gevoelen aan een nauwgezet pedologisch onderzoek van de limnische sedimenten voor, tijdens en
na de drooglegging, zodat men zich aan de hand van een reeks
gegevens een nauwkeurig inzicht kan verwerven in de veranderingen der eigensehappen van het sediment, welke bepalend
zijn voor de cultuurwaarde van de door deze processen ontstane
,,grand". Ken aanvang isgemaakt met het onderzoek der eenmaal
in cultuur gebrachte limnische sedimenten (Aarnio, 1937; Kivinen, 1938).
7 c Het onderzoek van beide genoemde Finnen leverde resultaten,
welke overeenkomen met die van het Laboratorium voor Landbouwscheikunde der Landbouwhogeschool (Hudig, Duyverman,
Wttewaall, 1944, 1946, 1946), waardoor wij de biogene herkomst
der West-Utrechtse en Milandse gemengde gronden bewezen zien
(Zie de hoofdstukken Ven VI).
8e. De bouw der profielen met gemengde gronden in West-Utrecht
en Miland duidt op een verlanding in de overgang tussen litorale
en terrestrische zone, welke een zeer grote breedte bezat. Door
de periodieke toevloed van neerslagwater van elders, vertoonde
het waterniveau schommelingen, welke echter door de geringe,
topografische verschillen een zeer grote uitgestrektheid terrein
vormden, waar periodiek het water wegviel: de telmatische
zone. Aan de zijde van de Oude Rijn en Oude Mije bevond*zich
de steeds met water bedekt blijvende litorale zone, waarvan de
thans nog in het profiel aangetroffen resten wijzen op een sterke
overecnkomst met een ,,Grobdetritusgyttja'\ Het toenemend
veengehaltenaarhetNoordwesten enNoorden inWest-Utrecht, en
naar het centrum van Miland, wijst op de overgang via de telmatische ,,Feindetritusgyttja ,, naar het terrestrisch mesotrooph
verlandingsveen.
9 c De dikke pakketten moerasklei in de Ronde Venen beschouwen
wij als biogene sedimenten, ontstaan door remineralisatie. Hun
dikte behoeft geen verwondering te verwekken, wanneer men
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opmerkt, dat I/undqvist (1927) voor Zuid-Zweden een groot
aantalgyttjaprofielen noemt men cendikte van meer dan 3 meter,
en niet zelden 6 meter.
ioe. Een definitief onderzoek van de West-Utrechtse en Milandse gemengde gronden zal moeten uitmaken, in hoeverre overeenstemming bestaat met de Zweedse waarnemingen omtrent gyttjavorming. In verband hiermede kan van belang zijn een onderzoek
van Torstensson, Eriksson en Wiklander (1939), welke de fluorescentiekleur van acctonextracten van verse gyttja monsters vergeleken met die van minerale gronden. Zij vonden bij een groot
aantal gyttjamonsters, mits vers genomen, een uitgesproken rode
fluorescentiekleur; bij de veengronden was deze grauw, bij de
minerale vermengingsgronden blauw tot violet. Van gyttjabouwvoormonsters bleek echter de kleur grijs tot blanwgrijs, hetgeen
zij toeschreven aan de omzetting van chlorophyl, dat in algen
voorkomt, en de rode kleur te voorschijn zou roepen. Gaat deze
methodiek dus steeds op voor verse gyttjamonsters, voor in cultuur genomene blijkt zij dit niet te doen. Alhoewel nu bekend is,
dat onder voortdurend anaerobe omstandigheden het chlorophyl
zeer goed geconserveerd blijft, is het de vraag, of deze methodiek
bij onderzoek van de reeds eeuwen in cultuur zijnde WestUtrechtse en Milandse gronden, nog een positief resultaat zal
opleveren. Voor een onderzoek echter, als onder 6 is genoemd,
is zij van zeer groot belang.
Tijdens de oorlog was geen contact met Zweden mogelijk; daarna
kon opzending van t3TpischeWest-Utrechtse en Milandse monsters
naar Zweden, tot onderzoek, niet meer plaats vinden: de collectie
ging in de laatste oorlogsmaanden in het front verloren.
Gaan wij thans over tot de reconstructie van het door ons onderzochte gebied.
Wij gaan uit van de zwak geaccidenteerde zandondergrond, welke
overal in de door ons onderzochte gebieden op een diepte van 6 tot
10 m -NAP wordt aangetroffen, en welke volgens de geologen hier'
het Pleistoceen afsluit.
Met degeologie van de zandondergrondvanWest-Utrecht en Miland
zullen wij ons niet bezig houden. Wij willen er alleen aan herinneren,
dat in ons land het Pleistoceen gerekend wordt te eindigen met de
teruggang van het Wtirmijsdek.
Nu vertonen alle diepboringen binnen het door ons onderzochte
gebied vanaf de zandondergrond een slechts plaatselijk door menggronden onderbroken veengroei, hetgeen ons met zeker voorbehoud
mag doen aannemen, dat sinds de Riss-IJstijd de veengroei regelmatig
en rustig voortgang heeft kunnen vinden, hetgeen dus wil zeggen,
dat 00k in het Wiirm-Glaciaal, toen de zeespiegel weer sterk daalde
en 00k in ons land een koud toendraklimaat heerste, de veengroei
flA
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slechts afgeremd nioet zijn geweest, doch nimmer ondcrbroken en
afgedckt door minerogene formaties als stuifzanden, alhoewel elders
juist de aeolische vormingen vrij algemeen optraden.
\\ anneer nu inderdaad de bevindingen van Mevr. Vermeer-L,ouman
(1934), ten aanzien van de onderste veenlagen 00k gelden voor WestUtrecht en Miland, moet volgens oris in het veenprofiel bij nauwgezet
onderzoek de Riss-Wiirm Interglaciale veenvorming zijn aan te tonen,
evenals de wijziging, welke de flora in botanische samenstelling en
volume onderging in het Wiirm-Glaciaal.
Merkwaardig is, dat het gebied van de eerste veenvorming af aan
de Zuidzijdc wercl afgesloten, waardoor het aan die zijde nimmer
heeft blootgestaan aan marine invloeden, invasies.Even opvallend isde
Noordwest-grensvan het door ons onderzochte gebied, welke ligt in de
overgangsgordel van het continue veenprofiel naar het profiel, dat
reeds vroeg werd onderbroken door de afzettingen van marine sedimenten, dat wil zeggen van materiaal, waarvan de herkomst onbekend
is, doch dat in zee- en brakwater tot bezinking kwam. Daarop komen
wij nog nader terug.
Wij betoogden reeds, dat voor ons de fluviatiele vorming van de
overwegend uit zand bestaande rug, waar thans de Oude Rijn overen doorheen „stroomt", moeilijk aanvaardbaar is.Wanneer wijdan bedenken, dat deze rug reeds van het begin der veenvorming af aan de
Zuid-zijde het gebied afsloot, en wij nemen met Vermeer-Louman
(1934)*aan, dat het eerst gevormde veen van Riss-Wiirm interglaciale
leeftijd is,dan volgt daaruit, dat deze rug in de Riss-IJstijd of daarvoor
moet zijn gevormd. De opbouw uit enorme pakketten fijn zand over
grote uitgestrektheid, maakt directe glaciate vorming moeilijk aanvaardbaar. Veel eerder zal moeten worden gedacht aan aeolische
vorming, en zullen wij in deze zandrug een smalle duinreeks moeten
zien met zijn kenmerkende duintoppen en dellen, waarin plaatselijk
veenvorming kan optreden. Wrij kwamen tot deze aanname door de
bestudering van het grote aantal diepboringen langs en in de Oude
Rijn, welke ons welwillend door de Provinciate Waterstaat van ZuidHolland ter inzage werden gegeven.
Devorming nu van eenenorm pakket veen met grote uitgestrektheid
en dikte, kan slechts aannemelijk worden gemaakt, wanneer een
regelmatige zeespiegelrijzing, zeer waarschijnlijk gepaard gaande met
een evenredige bodemdaling in ons land, als gevolg van een evenwichtsherstel in de aardschol van Eurazie door het afsmelten van de
enorme ijskap van tientallen misschien honderden meters dikte en
6,5 millioen vierkante kilometer oppervlakte in zijn grootste omvang
(Schuiling, 1934, I, 82), in het door ons onderzochte gebied een milieu
schiep, dat, hoewel door de vorming van veen het gebied werd opgehoogd, deze biogene landstijging werd gecompenseerd door een
evenredige bodemdaling, zodat vjijwel voortdurend, in ieder geval na
het Wiirm-Glaciaal, de voor de veengroei gewenste omstandigheden
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werden gecontinueerd. Bit proces was zelfs zo opvallend regehnatig,
dat men zou kunnen spreken van cen „statisch" milieu. De bewijzen
daarvoor gaven wij reeds bij de bespreking van het veen als grondsoort envandevelediepboringen,dochspeciaalde62onsdoorde Provinciate Waterstaat van Zuid-Holland ter beschikking gestelde in de
Zegvelder en Zegvelderbroekse polder. Bijna zonder uitzondering
wordt op verschillende diepten soms in een en hetzelfde profiel bosveen
aangetroffen, dat, ontstaan in eu- tot mesotrooph milieu, voornamelijk
bestaat nit elzenhoutveen. De omvang der stobben toont aan, dat
deze elzen door een ongestoorde, natuurlijke groei niet zelden van
respectabele omvang werden, hetgeen getuigt van de voedselrijkdom
van het milieu. Dichter onder het maaiveld worden niet zelden bij
graafwerken zware stammen aangetroffen. l)it hout heet in de volksmond ,,kienhout", welke naam nog al eens tot verwarring aanleiding
geeft. Vermeer-Louman (1934, 164) geeft er enige voorbeelden van,
evenals Van Doom (1942, 47), die zelfs spreekt van eikenhout. Wij
zelf vernamen verschillende malen op uiteenlopende plaatsen in WestUtrecht en Miland van de bevolking, dat zij zonder meer onder
,,kienhout" eikenhout verstond. Dit is plantengeografisch in het uitgestrekte en diepe veen uitgesloten, zoals morphologisch onderzoek
van het hout 00k uitwees. De door Van Doom gegeven verklaring
voor het plaatselijk talrijk voorkomen van eikcnstDmmen, is dus onwaarschijnlijk.
Wij kunnen ons 1111 de volgende voorstelling van het veenlandschap
maken. Nadat dus eerst de kommen in het terrein langzaam opgevuld
raakten, waarbij de grond nog een duidelijke rol speelde als voedselleverancier, en dus soligeen veen werd gevormd, bereikte het veen een
dergelijke hoogte, dat de invloed van de zandondergrond werd uitgeschakeld, als gevolg van de regelmatige waterspiegelstijging. Deze'
stijging had voor onze gebieden niet het gevolg, dat cr zeewater
birmendrong, doch dat de waterafvoer naar zeeslechtswerd belemmerd
als gevolg van de veengroei. Dank zij de daardoor regelmatig terugkerende overstromingen met vers water werd bereikt, dat het milieu
niet definitief veranderde in plantenvoedende bestanddelen. Daarin
traden alleen periodieke schommelingen op: verarming in het verloop
van de zomermaanden, verrijking door overstroming in herfst en voorjaar door allochtoon water, waardoor in het algemeen gezegd de vorming van meso- tot eutrooph veen rustig voort kon gaan. Bekend mag
worden verondersteld, dat er echter in een veengebied nimmer sprake
is van een volledig homogene veengroei: er zijn weliswaar uitgestrekte
velden, waar een vegetatietype nagenoeg overheerst, doch door Heine
plaatselijke variaties in voedselrijkdom en terreinhoogte, als gevolg
van kussenvormige groei, blijven steeds kleine verschillen bestaan.
Zo kan men in een volledig eu- tot mesotrooph veengebied enkele
plekken vindcn, waar door relatief sterkere ophoging van het terrein
de vegetatie zich wijzigt in de oligotrophe richting. Wij spraken reeds
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over het merkwaardig sprekendevoorbecld daarvan tenZuidenvan Eernewoudeaan de NoordoostzijdevandeOudeHooidamsloot.Ineengroot
gebied met dergelijke, zeer geringe topografische verschillen van
biogene oorsprong, is elk verschil reeds voldoende, om van het begin
der veenvorming af, in elk stadium van ontwikkeling, uit alle gunstig
in elkander overlopende laagten, hoe gering in ligging ook verschillend
met de omgeving, zich een watergang te doen ontwikkelen, welke
onder omstandigheden van neerslagrijkdom waterstroming kan vertonen, en aldus op den duur aanleiding kan geven tot devorming van
veenstroompjes en plassen, welke een geheel ander milieu seheppen
in het vecnlandschap. Door zeer plaatselijke milieufaetoren kunnen
soms enkele van deze veenstromen zich hanclhaven (Oude Mije,
Kromme Mijdrecht, Amstel en Waver), terwijl andere door het veen
worden overgroeid en daaronder dus begraven geraken. Duidelijke
bewijzen hiervan leveren de diepboringen in het veengebied, en het
huidig maaiveld van de droogmakerijen in de Ronde Venen (zie
fig. 32).
In het uitgestrekte veen ontwikkelde zich op de daarvoor gunstig
gelegen gedeelten soms uitgestrekte elzenbroekbossen, waarvoor het
gebied tot ver in de historische tij<i (ijeeeuw) bekend was (zie hoofdstuk III, Historie; Van Doom, 1942, 47).
Daartussen bevonden zich soms uitgestrekte velden van moerassen
zonder houtopslag, waar men alle stadia van verlanding kon waarnemen, vanaf drijvende vegetatiekussens in het water via soms zeer
brede oevergordels van riet naar het elzenbroek. 's Winters stond het
gehele gebied blank en kreeg het verversing van water, door instroming
uit het Oosten en Zuidoosten van overtollig neerslagwater; daardoor
werd het gebied nict zozeer ovcrslroomd, als wel het grootste gedeelte
van het reeds aanwezige water door de vecl te langzame natuurlijke
afvloei'ing gcstimd door het vers invloeiende. lien zeer langzame doorstroming zorgde voor de afvloeimg naar zee, waardoor langzamerhand
het water van het gehele gebied kon worden ververst. In de groeiseizoenen zal er als regel te weinig neerslag zijn geweest om de stroming
te handhaven; bovendien werd dan veel aanwezig water direct, of
indirect door de vegetatie, verdampt. In verband hiermede, kan men
amper de naam van ,,rivier" toekennen aan de veenwateren. Het
begrip rivier houdt in, dat het water daarin steeds in stroming is. In
de veenwateren treedt slechts pe-riodickstroming op, waarom het in
principe niet juist is deze veenwateren, voor zover ze langgerekt van
vorm zijn, dus een duidelijk verloop bezitten, rivieren te noemen.
Het veelal anastomoserend en stork meanderend verloop van deze
veenwateren wijst er trouwens op, dat van regelmatige stroming als
gevolg van een duidelijk terreinverval geen sprake is. Talrijke poelen
en plassen, vaak ontstaan door verbreding van langgerekte wateren,
vormen temeer het bewijs, dat in het tcrrein door slechte waterafvoer
vaak uitgestrekte waterbergingen ontstaan.
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Het aangevocrde water tijdens de veenvorming, was in hoofdzaak
afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug, en verder van Rijn en Ivek.
Bit laatste water was in neerslagrijke perioden in denregelreeds voorbij
Wijk bij Duurstede buiten de oevers getreden, en dus bij de intrede
in het veengebied nagenoeg alle sediment, dat in het doorlopen uitgestrektc terrein alle kansen tot sedimentatie kreeg, kwijt geraakt.
Daardoor was ook de Oude Rijn reeds voor Utrecht (stad) haar sedimenten verloren en voorzag het gehele veengebied van sedinient-vrij
water, dat echter nog rijk was aan opgeloste plantenvoedende bestanddelen. Van een uitputting daanvan op grotere afstanden van de Rijn
behoefde geen sprake te zijn, aangezien in herfst en voorjaar, juist
tijdens de langzame doorstroming, practisch alle groeiprocessen nog
stil lagen, als gevolg van de lage temperaturen; op deze wijze kon
het gehele gebied van vrijwel ververst water worden voorzien.
De bosvegetatie zal waarschijnlijk in grote trekken hebben geleken
op het huidige xVlnion glutinosae Malcuit 1929, meer speciaal op het
Alnetum glutinosae typicum Meijer Drees 1936: het eigenlijke elzenbroek, dat in zijn soeiologische samenstelling reeds behoorlijk is onderzocht (Tiixen, 1937). Het is bij de verlandingssuccessie ontstaan uit
de Mattenbies-Rietgemeenschap: Scirpeto-Phragmitetum medio-europaeum Tx. 1941, dat in de veenwateren de oevers bezette tot 1m diepte. Dit wordt bij de verlanding opgevolgd door associates van het
Magnoearicion elatae Koch 1926: het verbond der Grote Zeggen, en
wel voornamelijk door het Caricetum inflato-vesicariae Koch 1926:
de gemeenschap van Snavel- en Blaaszegge, dat op minder voedselrijke oevergedeelten van o tot 25 cm zomerstand voorkomt, naast
het Caricetum acutiformo-paniculatae VI. et v. Z. B. 1942: de Pluimzeggegemeensehap, in vocdselrijk milieu op min of meer begaanbare
drijftillen, in vochtige kommen en aan de oevers (Westhoff, e.a. 1946).
De plantensociologische literatuur over de successies van de plan tengemeenschappen van open water naar het veen is uitgebreicl, zowel
in Nederland als in het buitenland. Wij willen hier slechts noemen
het werk van Van Zinderen Bakker (1942) over het Xaardermeer,
dat ons een duidelijk beeld geeft van cle verschillende verlandingsstadia, en dat van Von Billow (1929).
Het is te betreuren, dat nog nimmer de verlandingssuceessies,
waarvan hierboven de reeks in voedselrijk milieu werd genoemd, het
onderwerp van diepgaande chemische studie zijn geweest. Men begint
echter van biologische zijde, speciaal in de kring der biosociologen,
behoefte te gevoelen aan het leren kennen van de chemische factoren,
welke de planten- en dierenassociaties beinvloeden en orngekeerd.
Wel is in de laatste j a r e n d e beiangstelling wakker geworden voor de
groep van edaphische factoren. Langs deze weg kan contact gelegd
worden tussen twee wetenschappen: de algemene landbouwkunde en
de biosciologie, hetwelk beide ten goede komt; tussen de bosbomvwetenschappen en de biosociologie bestond reeds enige jaren een
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groeiend contact, dat aan de Landbouwhogeschool werd gelegd door
het I.aboratorium voor Plantensystematiek en -geographic Er bestaan
duidelijkc aanwijzingen, dat behalvetussen de bosbouw en de biosociologie,ooktussen deanderelandbouwwetenschappen en laatstgenoemde
een vruchtbare uitwisseling van de kennis zal kunnen plaats vinden.
Uit het voorgaande blijkt reeds, dat de algemeen landbouwkundige
door de kermis van de ontwikkelingsgang der flora en fauna in een
verlandingssuccessie, niet alleen een duidelijk beeld van de terreinvorming kan samenstellen, doch ook door landbouwscheikundig
onderzoek van flora en fauna, en van de uit de omzetting van de
afgestorven planten- en dierenwereld ontstane grondsoorten of -typen,
zich beter kan orienteren omtrent de physische en chemische eigenschappen der biogene gronden. Tevens kan hij daaruit een methode
ontwikkelen, welke bij het opzetten van een algemeen landbouwkundig onderzoek in dit type van gebieden, een aanzienlijke vereenvoudiging voor het terrein- en laboratoriumonderzoek betekent;
het onderzoek kan daardoor op geheel rationale basis worden geHiermede is een methode aangeroerd, die in het beginstadium van
ontwikkeling verkeert, doch niet alleen mcer de belangstelling van
bosbouwers geniet. Ook de weidebouw houdt zich bezig met vegetatieonderzoek volgens nieuwe methoden, uitgewerkt door De Vries;
enkele zijner publicaties worden ter orientering aan het slot vermeld.
Het voert ons helaas buiten het bestek van eigen onderzoek, dieper
in te gaan op de aspecten, die dit contact nog biedt, alhoewel wij er
van overtuigd zijn, dat zij in algemeen landbouwkundige zin mede een
rol kunnen spelen bij de beoordeling van ontgonnen, of in cultuurte
brengen gebieden.
In het hierboven hydrologisch en biosociologisch gereconstrueerde
milieu nu, vonden inde open wateren, en successievelijk naar de oevers
gaande, processen plaats, welke hebben geleicl tot de vorming van de
autochtone, biogene menggronden van biogene klei en veen, zoals
wij dit bij de bespreking van in het terrein aangetroffen gronden
reeds uitwerkten. ,
:
In het uitgestrekte veengebied van West-Utrecht en Miland waren
dus tijdens de vorming de volgende gunstige factoren aanwezig:
i. Dank zij de gunstige breedteligging was in de warnie perioden een
zeer behoorlijke plantengroei mogelijk, terwijl in de koude perioden
de omstandigheden gunstig waren voor veenvorming uit de afgestorven planten-endierenwrereld.Ditklimaateigendezichtevensuitstekend voor de vorming der biogene kleien en menggronden in
ondiepe, eu- tot mesotrophe wateren. De geringe diepte van de
meeste wateren bracht met zich mede, dat het water vrij snel in
temperatuursteegindewarmeperioden,waardoordaar,ten opzichte

van dieperegedeelten,de flora en fauna veel ecrder weer aanvingen
met hun levensprocesscn.
2. In de over het algemeen ondiepe wateren drong voldoende zonlicht
door voor de groei van ondcrgcdoken, zwevende en drijvende
planten en waterfauna.
3. In de ondiepe plassen en #ateren» en aan de randen der diepere,
bestond voldoende gelegenheid tot regelmatige zuiirstofverversing,
tot aan de plasbodem.
4. l£en periodieke verversing door voedselrijk water in de koude,
natte jaargetijden, waardoor de vegetatie met elk seizoen weer,
over voldoende plantenvoedende bestanddelen beschikte.
5. Een eeuwenlang aangehonden bodemdaling of zeespiegelstijging
van een zodanige regelmaat, dat de biogene landophoging werd
gecompenseerd door een waterstijging, waardoor de factoren voor
de veenvorming werden gehandhaafd, en aldus het huidige 6 tot
9 m dikke veenprofiel kon ontstaan, overwegend opgebouwd uit
eu- tot mesotrophe, venige, organogene resten.
6. Onder plaatselijk iets varierende omstandigheden konden bepaalde wateren zich als zodanig handhaven, terwijl andere dichtgroeiden, en elders weer nieuwe konden ontstaan.
7. Juist de regelmatige handhaving van een daartoe gunstig milieu
bood in verlandingszones de gelegenheid tot de vorming van biogene
menggronden in de loop van eeuwen, waarmede verklaard kan
worden, dat, niettegenstiiande de uiterst geringe hoeveelheden,
welke uit de organogene massa van een seizoen door de omzettingen
in oxydatief milieu kunnen worden gevormd, de eeuwenlange 011gestoorde vorming daarvan toch nog een laag kan opbouwen van
respectabele dikte.
i , De afname van het zuurstofgehalte van het open water naar de
i oevers toe, veroorzaakte een afname in het aandeel der oxvdatief
tH geremineraliseerde, afgestorven, organogene resten en een toename
van veenvorming uit dieresten op deplasbodem. Deafname van het
0 2 -gehalte hangt samen met de verminderende verversingsmogelijk• heden, en het toenemend gebruik ervan door de naar de oever
toenemende flora en fauna.
9. De omzetting van flora- en faunaresten wordt grotendeels ingeleid
via de spijsverteringsorganen van lager georganiseerde le\rende
organismen, welke op hun beurt door telkens hoger georganiseerde
wezens weer worden genuttigd en verteerd. Yon Biilow neemt dan
00k aan, dat de op deze wijze ingezette omzetting der organogene
afvalstoffen een zeer aanzienlijk aandeel van de algehele omzettingen uitmaakt {1929, 56). Bij de directe oxydatieve remineralisatie wordt daarentegen de meeste organische stof omgezet in
H 2 0 en C0 2 . Merkwaardig is in dit opzicht, dat Von Biilow op
; verscheidene plaatsenaantoont,dathijhetvoorkomenvanreminera- lisatie van organische verbindingen aanvaardt (1929,33,45,61,65),
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doch nimmer aan dit proces een rol van beiekenis toekent bij de
vorming van de door onsgenoemde biogene, autochtone, limnische
grondtypen. Met de door ons onderscheiden typen komen overeen
zijn Tonmudden (1929, 33), waarvan hij echter zegt, dat het kleibestanddeel allochtoon is (1929, 59). Ons inziens is hij hier met
zichzelf in tegenspraak; het is trouWens niet na te gaan, wat hij
onder „Xon verstaat.
Met deze factoren voor ogen kan men zich een vrij aannemelijke
reconstructie van het ontstaan van het veengebied door de eeuwen
been vormen. Wij vermeldden reeds,dat door plaatselijke omstandigheden de broekvegetatie kon overgaan in een meso- tot oligotrophe
veenmossenvegetatie, waardoor deze complexen even boven de omgeving kwamen te liggen, waarschijnlijk echter niet vrij kwamen van
de overstromingen. Helaas beschikken wij in het geheel niet over
palynologische onderzoekingen van profielen in de door ons onderzoehte gebieden, welke zouden kunnen worden gebruikt ter toetsing
van de door ons ontworpen reconstructie, welke wij baseren op pedologisch en landbouwscheikundig onderzoek. Mej. B. Polak onderzocht
diverse veenprofielen in Noord-Holland bij Halfweg, Aalsmeer, tussen
Amsterdam en Sloten en in de buurt van Naarden, en conchideerde
daaruit, dat alle veen in Holland in oligotrooph milieu is ontstaan
(1929, 179). Onsinziens kan dit niet zo algemeen gezegd worden, en is
het zeker niet van toepassing op het door ons onderzochte gebied in
West-Utrecht en Miland.
OokMevr.Yermeer-Louman (1934) bleef met haar onderzoek buiten
het gebied; zij onderzocht echter wel een reeks diepboringen in de
Bovenkerker en Tharnerbinnenpokler, waar het veen is onderbroken
door marine formaties.
Tenslotte had de veengroei zich tot het niveau ontwikkeld, waarop
geologisch vrij snel een verandering moet hebben plaats gevonden, en
wel een verandering, waarbij het gehele Zuidelijke gebied, dat wil
zeggen West-Utrecht (minus de ring der Ronde Venen) en Miland,
periodiek meer water ontving, of liever gezegd, in een phase was gekomen, dat of de veengroei achterbleef, of de waterspiegel steeg, of
beide gebeurtenissen plaats vonden. De gehele Ring der Ronde Venen
lag hoger en viel daar dus buiten; misschien bestond hier het veen
bovenin voor 1600 voor een groot gedeelte uit oligotrooph materiaal;
enkele eigen vondsten in de Mijdrechtse en Bovenkerkse polder
zouden daarvoor aanwijzingen kunnen zijn, alhoewel door het vergraven van het veen niet meer is na te gaan, wat de samenstelling
van het thans verdwenen veen was. Ter toelichting volgen hier een
tweetal boringen, welke voor het Ivaboratorium veor L,andbouwseheikuftde werden uitgevoerd in de Bovenkerkse polder:
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Profiel in het binnantalud ¥an de Westeijke ringdijk, bij de hofstede
0-100 cm: stortgrond, aangevoerd voor het aanlcggcn van de dijk tussen de Bovenkerker en de Noorder-Legmecrpolder.
100-130 cm: oligotrooph veen, met hcidc- en mosrestcn.
130-135 cm: Iokvcen (Eriophorumvcen) met heidercsten.
135-160 cm: oligotrooph veeri, met heide- en mosresten.
160-200 cm: mesotrooph veen met houtresten.
200-240 cm: mesotrooph veen met riet en zeggen.
240-250 cm: grijze biogene klei met org. stof en icts zeer fijn a n d .
250-300 cm: zeer fijnzandigc, biauwe klei met org. stofresten en schelpdelen; voortzetting van de wad- of kwelderafzeiting van de Noorder-Legmeerpolder.
300-350 cm: kleihoudend, iccr fijn, grauwig, blauw zand met schclp- en org. stofresten.

Profiel in het binnentalud van de Oostelijke ringdijk, ten Zuiden van
de Hoofdtocht:
0 - 25 cm: vergane, niet meer tc identificeren veenresten.
2 5 - 50 cm: oligotrooph veen met lokvecn en hcidcresten.
50-140 cm: mesotrooph veen met hout-, riet- en zeggeresten.
140-310 cm: mesotrooph veen.
310-340 cm: biogene, zandvriie klei met zeer veel rietresten.
340-420 cm: b l a L e fijnzandhoudende klei, overgaand in Wauwe fijnzandige klei.

Aan West- en Oostzijde van de polder wordt dusboven in het profiel
oligotrooph veen aangetroffen, waardoor wij de indruk krijgen, dat
hier dit veen vrij sterk vertegenwoordigd isgeweest. Wij moeten echter
voorzichtig zijn, vooral met de aanname van oligotrooph veen in de
Mijdrechtse polder. Wij hebben in dit veengebied te doen met zeer
oude ontginningen, welke er dus op wijzen, dat dit land in cultuur
was te brengen, voordat er nog maar in de verste verte sprake kon
zijn van kunstmestgebruik, en dus het welslagen van de ontginning
afhing van de natuurlijke rijkdom der gronden. Oligotrooph veen was
pas ontginbaar door ruime aanwending van compost (Groningen!).
Hierin zien wij een sterk argument voor de aanname van een mesotot eutrooph karakter van het in de i8e eeuw voor turfwinning weggenomen veen. Helaas is dit niet meer uit te maken.
Ten Zuiden van de Ring moet het veen een zeer flauwe helling naar
de Oude Rijn toe hebben bezeten, waarvoor niet alleen het dek van
menggronden pleit, doch ook de allereerste ontwateringswerken uit
de periode der ge-i4e eeuw spreken, welke een, zij het nog zo geringe
„waterscheiding" doen vermoeden, van de Ring af naar Teckop
lopend, waardoor het gebied ten Oosten ervan natuurlijk kon afwateren op deVecht, dat ten Westen ervan op deOudeMijeen Kromme
Mijdreeht, dat ten Zuiden en Zuidoosten ervan op de Oude Rijn. In
Miland werd een veengebied gevonden met een zwakke verhoging in
het centrale gedeelte, waar op kaart n de dunste deklaag van biogene
menggronden voorkomt. Men raadplege zo voor West-Utrecht kaart
6, waaruit blijkt, dat de zgn. „waterscheiding" een groot gebied was
met indifferente waterbcwreging,
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Vercler blijkt nit vergelijking van beide kaarten met elkander, dat
West-Utrecht toentertijd hoger moet hebben gelegen dan Miland, hetgeen volgt uit de dikte en verbreiding der klei-, menggronden- en
zavelafzettingen. In West-Utrecht bleken op de grens van Kamerik
Teijlingens, Spengen en Teckop en in de Bijleveldpokier, een tweetal
diepere kommen in liet veen voor te komen, waartussen een nog
diepere Oostwest-gerichteslenk aan de Zuidzijde van de'Veldwetering,
waarin op den duur ook biogene vormingen werden afgezet.
De verandering is waarschijnlijk vrij plotseling ingetreden. Door
een voortgezette waterspiegelstijging kon aan de randen de vorming
van biogene menggronden aanvangen, welke onder de reeds eerder
genoemde omstandigheden regehnatig in dikte konden toenemen en
zich steeds verder van de randen af konden vormen. Door de over het
algemeen genomen lagere ligging van het veengebied in Miland, werd
hier ook de grootste massa aan menggronden gevormd in een wisselend
brede gordel kings de randen, doch vooral kings de Zuidzijde. Langs
de Noordwestzijde van Miland werden evenwijdig met, en aan de
Zuidoostzijde van de Oude Mije, enige stroombanen gevormd, waarvan nauwkeurig pedologisch onderzoek zal kunnen uitmaken, of men
hier te doen heeft met verlegde Mijelopen, of met gelijktijdig gevormde
stroombanen. Steeds rneer veen werd aldus op den duur overdekt met
biogeen gevormde menggronden, terwijl meer naar de rand biogene
kleien ontstonden in open water, zoals de profielen ons leerden. Waarschijnlijk werd Miland tenslotte geheel bedekt, getuige een dun dek
van kleihoudend veen, daar waar de dunste strook menggronden
voorkomt. Daarvan werd in West-Utrecht alleen het gebied ten Xoorden van de lijn Mijdrecht-Wilnis-Vinkeveen-Nieuwer ter Aa gevrijwaard.
Volgens de profielgegevens, vastgelegd in de grondsoortenkaarten
van ;j : 10 en ± 30 cm onder maaiveld (4, 5, 9 en 10), moet ten slotte
weer een zekere regressie van het water zijn ingetreden, waardoor de
volgende biogene vormingen weer in het minder 02~rijk milieu der
diverse verlandingsstadia plaats vonden en kleiarmere menggronden
ontstonden. De min of meer verdrongen vegetatie won weer veld en
bood weer de mogeiijkheden tot een sterke uitbreiding van het elzenbroek. In deze phase moeten de Romeinen het gebied hebben leren
kennen, en sluiten wij met de beschrijving van de biogene ontwikkeling ervan, bij de door ons behandelde historische perioden in lloofdstuk III aan. Het krachtig ingrijpen van de mens in de cje-Kje eeuw
maakte een definitief einde aan de natuurlijke ontwikkeling van het
gebied. De daaruit voortvloeiende veranderingen in de grondgesteldheid komen in het volgcnde hoofdstuk ter sprake, waarin de vervorming
van het landschap door overwegend anthropogene invloeden zal worden besproken.
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HOOFDSTUK ¥

KLINKENINDROGING
Zoals wij in het historische gedeeltc van hct clercie hoofdstuk uitecn
zetten, wercl in de ontginningsperiode van de ge tot dc 14c eeuwn.C.
in het door ons onderzochte, uitgestrekte vecngebied, met de systematische openlegging en het in gebruik nemen van het terrein als
cultuurgrond door de mens, een definitief einde gemaakt aan de natuurlijke groei van het landschap. Hij deed dit op tweeerlei wijze: ie.
door het regelend opireden in de waterhuishonding, waardoor de
gronden begaanbaar en bniikbaar konden worden gemaakt — al was
het in de eerste ectiwen alleen in de groeiseizoenen —; 2e. door het
grotendeels verwijderen der natuurlijke vegetatie, en het bovorderen
van de ontwikkeling van een kruidenrijke grasmat, tot voeding van
het vee (fig. 8).
Behalve de jagers en vissers, die hier in de wateren reeds eerder bun
bestaan hadden gevonden,vestigdenerzichdusveetelers.Denu eenmaal
zeer eenvoudige, technische hulpmiddelen boden geen andere rnogelijkheid dan de vestiging van extensieve veebedrijven van zeer eenvoudige opzet. Alhoewel gehele veencomplexen, vooral in de 13c eeuw,
werden ontgonnen, zullen wij moeten rekenen met het (eit, dat aanvankclijk nog vrij wat land nagenoeg ongerept zal zijn gelaten, behoudens de ontwatering ervan, terwijl tot in de i8e eeuwf bijna het
gehele gebied in de necrslagrijke herfst, winter en lente blank werd
gezet door de onvokloende ontwatering in Noordelijke en Noordwestolijkc richting, en een bemaling, waardoor alleen in het groeiseizoen de cultuurgronden werden droog gehouden.
Van de twee maatregelen hij de ontginning greep dus de ontwatering het sterkst in het natuurlijk systeem in. Hierdoor werd de biogene
aanwas sterk beleinmerd, zo niet stilgezet.
De ontwatering van het grasland gedurende het groeiseizoen, leidde
zeer langzaam het proces der terreinklink in, terwijl door de verwijdering der oorspronkelijke vegetatie de biogene aanwas definitief werd
uitgeschakeld. Als gevolg van de biogene herkomst en groei der gronden, en de omschakeling in grasland, werd door de maatregelen zelfs de
mogelijkheid gesehapen tot de oxydatieve afbraak der organische verbindingen in het droogvallende gedeelte van het profiel, hoe goring
aanvankelijk de ontwatering 00k was en hoe kort 00k de dunr ervan.
Dit proces ging sindsdien immer voort, slechts periodiek onderbroken door de onderwaterzettingen tot ver in de historische tijd;
daarna echter in steeds sterker mate toenemend, met de intensiteit
der ontwatering.
De gevolgen bleven niet nit, zoals wij reeds bespraken bij de historische ontwikkeling van het gebied. Het gebruik van het grasland

werd bij het bestaandc ontwateringssysteem, dat op natuurlijke afvloeiing berustte, door de ingezette klink te wisselvallig. In de 14c
eeuw worden bekadingen voor het eerstgenoemd, welkenaar alle waarschijnlijkheid waren voorafgcgaan door afdammingen van sloten. De
afwatering door openingen in de kaden moest tenslotte worden vervangen door eenvoudige zomerbemaling. De klink ging echter voort,
evenals de waterspiegelstijging en/of bodemdaling ten gevolge van
geologische processen. De capaeiteit der bemalingswerktuigen moest
dientengevolge steeds meer worden opgevoerd. In de i8e eeuw ontstond stijgcnde behoefte aan intensivcring van het grondgebruik, waarvoor de zomerbemaling moest worden nitgebreid met een winterbemaling. Dedaarbij in het leven geroepen, voortdurende, kunstmatige
ontwatering had een plotselinge versnelling van de klink tot gevolg,
zodat men wederom de bemalingscapaciteit diende op te voeren. De
teehniek bood daartoe de mogelijkheid: de windbemaling werd in
verschillende polders vervangen door stoombemaling, en deze tenslotte
weer doorruwolie-en electrische bemaling.Als een van de talloze voorbeelden van de toenemende klink, willen wij noemen de opeenvolgende
peiiverlagingen in het Waterschap Groot Wilnis-Vinkeveen, waarv^n
het verloop is vastgelegd in fig. 33. De grafiek spreekt welhaast voor
zichzelf; alhoewel 011svan maaivekl-, niaal- en boezem-peilen voor de
tweede hoift der ige eeuw geen gegevens ter besehikking stonden,
kunnen wij aan de hand der historisch-waterstaatkundige ontwikkeling, en van eigen onderzoek naar de phvsische eigenschapj)en der
biogene gronden, vrijwel zeker aannemen, dat de terreinklink voor do
invoering der winterbemaling een zwak hellend grafisch verloop had.
De invoering der intensieve ontwatering in 1874 had een sterke klinktocname tengevolge, niet alleen door een steeds compactor wordende
ligging van het oorspronkelijk met water verzadigd, ,,sponsachtig"
materiaal, doch 00k door een versnelde oxydatieve omzetting der
organische stof in de winter en zomer droogblijvende bovengrond. In
9 jaren vond een klink plaats van 44 cm! Daarna begon zich in sterker
mate het evenwichtsherstel tnssen ontwatering en draagkracht van
het profiel te doen golden; tot 1898, dus in 15 jaren ,bedroeg de klink
slechts 5cm. Sindsdien is hij zeer gering geworden. Zo treft men talloze voorbeelden in hot door ons onderzochte gebied aan, waar wij
nog op terugkomen.
Er trad echter nog een bezwaar op bij deze gronden, en wel dat der
irreversibele indroging. Wanneer clit proceswerd ingezet,zalmissehien
nimmer meer zijn na te gaan: niet alleen outbroken ons daartoo de
zo gewenste historische gegevens voor ± 1920, doch eigen terrein- on
laboratoriumonderzoek duiden er zeor stork op, dat pas na het invoeren van de winterbemaling het proces zal zijn aangevangen, behoudons enkele uitzondoringen. I)e primitieve teehniek der bemaling
voor do 170 eeuw, bood nu oenmaal aan de gronden niet do gelegenhoid tot irreversibele indroging, en zo dit proces mocht zijn ingezet op
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plaatselijk claarvoor geschikte terreingedeclten, dan nog zal dit eerste
begin in de natte jaargetijden vrijwel weer to niet zijn gedaan door
microbiologische regeneratie.
Alhoewel de windbeinaling in de 17c eeuw technisch op een hoog
peil kwam testaan, mogen wij daar niet zonder meer de conclusie aan
verbinden, dat sedert dien alle door windbemalen polders daarvan het
voile profijt zouden hebben getrokken: men maakte daarvan gebruik
naar gelang van de intensiteit van het grondgebruik. Alleen op de
daarvoor pedologisch geschikte gronden werd akkerbouw bedreven;
deze lagen in den regel voldoende hoog, zodat zij winter en zomer
droog konden worden gehouden. In het uitgestrekte veengebicd van
West-Utrecht en Noord- en Zuid-Holland stonden de zaken anders.
Dit leende zich, door de waterhuishouding en de grondgesteldheid,
slecht voor de akkerbouw; het ontwikkelde zich historisch tq£ een
veeteeltgebied, met toenemend intensief grondgebruik, vooral na de
aanvang der 2oe eeuw. Tot ver in de i8e eeuw werd het grootste gedeelte der veenlanden extensief gebruikt, getuige alleen reeds het feit,
dat men tot die tijd voornamelijk zomerbemalingen had. Men had
toen dus een grasmat, die veel rijker aan kruiden was, en overheersend
hydrophiele grassen telde. Alleen een vegetatie, die aan de door de
mens geschapen en in stand gehouden hydrologische gesteldheid is
aangepast, kan zich dusdanig ontwikkelen, dat zij een bruikbaar hooiproduct waarborgt. De eisen, die deze kruidenrijke, zeggen- en grassenvegetatie aan de waterhuishouding stelden, legden de mens de verplichting op, om de groeifactorcn zo min mogelijk te doen wisselen.
De zomerbemaling hield dan 00k in, dat men slechts behoefde te zorgen voor een tijdig droogvallen van de zode, en de handhaving van een
zodanig zomerpeil gedurende het groeiseizoen, dat men in de gelegenheid was tot het winnen van het hooi en het hooien en beweiden van
de hogere complexen. De klink zal toen uiterst langzaam zijn verlopen,
zoals wij herhaaldelijk zelf konden constateren in de, sterk in aantal
afnemende zomerpolders, in de Lage Midden van Friesland.
Men bemaalt dus een zomerpolderslechts voor zover het hydrophiele
gewas een ontwatering voor zijn optimale ontwikkeling noodzakelijk
maakt. Wanneer men echter te diep ontwatert in het groeiseizoen,
worden aan de typische vegetatie te hoge eisen gesteld; deze vertoont
dan een sterk geremde groei, terwijl de voor de verandering gevoeligste
kruiden afsterven en een holle zode veroorzaken, die voornamelijk
bestaat uit de kruiden met een wijder ecologischeamplitude.Zij houden
stand ten koste van het productievermogen. Wij kwamen liiervan
verschillende voorbeelden tegen, die "echter alle uit de laatste tientallen jaren stammen, toen ruwolie- en electrische bemaling snelveld
wonnen, en men uit het oogpunt van ,,economische" bemaling ©verging tot het terugbrengen van het aantal maaldagen, door een diepere
ontwatering. Dat hiermede de groei-omstandigheden van de grasmat
geweld werd aangedaan, wordt niet altijd beseft; men zoekt de
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teruggang dcr productie dan vaak te verklaren door andere factoren,
welkc al of niet een rol spelen, doch vergeet de belangrijkste: de ecologie van de blauwgrassenvegetatie.
Hicrmcde iseen probleem aangeroerd, dat een onderzoek op zichzelf
vormt. De practijkman kent de verschijnselen, de plantensociologen
karakteriseerden de vegetatie reeds botanisch en maakten een eerste
begin met het onderzoek naar de ecologische factoren, doch van een
gefundeerde studie was geen sprake. Hier ligt wederom een onderzoek op de combinatie van biosociologie en landbouwkundc te wachten,
om te komen tot de kennis van de factoren, welke bepalend zijn voor
de ontwikkeling van de anthropogeen beheerste vegetatie van deze
blauwgraslanden, behorende tot de Molinietalia coeruleae Koch 1926
en/of de Caricetalia fuscae Koch 1926.
Juist bij de diepe ontwatering der zomerpolders konden wij in de
hollc zode vaak een begin van irreversibele indroging waarnemen.
Daarentegen niet in de gunstig beheerde zomerpolders.
De winterbemaling bracht de grote verandering der blijvende ontwatering. Klink en oxydatieve omzetting deden hun intrede, zoals wij
reeds beschreven, doch daar kwam dan bovendien nog bij het verschijnsel der irreversibele indroging. Wij betoogden hierboven, ons
beroepend op eigen veldwaarnemingen, welke nog nader zullen worden
besproken, dat de irreversibele indroging pas laat zijn intrede deed in
de biogene gronden. De in het zesde hoofdstuk te behandelen landbouwscheikundige toestand der door ons onderzochte gronden leerde
ons, dat dit verschijnsel zich inderdaad kan voordoen, zodra wordt
overgegaan tot constante ontwatering, doch dat dit nog door de bchandeling kan worden versterkt, terwijl wij eveneens over gegevens
beschikken, welke duidelijk aantonen, dat de irreversibele indroging
kan worden bestreden. Het is vooral de algemene invoering van het
kunstmestgebruik geweest, welke de vroeger overal voorkomende cornpostering der stalmest en de aanwending daarvan op de wei- en hooilanden deed achteruit gaan, waardoor omstandigheden in het leven
werden geroepen, die de irreversibele indroging juist in de hand werkten.
Klink en indroging vormen dus beide een alleronaangenaamste
erfenis van de ontginning der uitgestrekte veengebieden, waar het
profiel ver overwegend uit veen bestaat. De klink is de onafwendbare
consequentie van de ontwatering dier zuivere, of nagenoeg zuivere,
biogene gronden, terwijl de irreversibele indroging nog kan worden
voorkomen door een zeer zorgvuldig onderhoud der eenmaal in cultuur gebrachte gronden, waarbij het wel en wee dier gronden dus in
nog veel sterker mate dan dit met overwegend uit verweringsresten
opgebouwde gronden het geval is, afhankelijk is van de economische
omstandigheden, waarin streek en staat zich bevinden.
Wij zullen nu, aan de hand van resultaten van veld-en laboratoriumonderzoek, de beide problemen nader bespreken, daarbij voornamelijk
It
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rekening houdend met de physische cigenschappen der biogenc gronden, terwijl aansluitend in het zesde hoofdstuk de landbouwscheikundige tocstand zal worden behandeld, en tenslotte de maatregelen tot
verbetering in het zevende hoofdstuk onze aandacht zullen hebben.
Dekhnfc
Als eerste en meest ingrijpende eigenschap van in cultuur gebrachte
biogenc gronden, zien wij de klink. Hieronder verstaan wij de daling
van het maaivekl in het door ons onderzoehte gebied, veroorzaakt
door de anthropogeen bewerkstelligde ontwatering. Het verschijnsel
is, als gevolg van deze ontwatering, de resultante van twee processen:
i e . de oxydaiicvc omzetting der biogenc bestanddelen van de drooggevallen en in cultuur genomen bovenlaag van het biogene profiel;
en
2e. de door wateronttrekking veroorzaakte vcrdichiing van de biogene
gronden.
Over de oxydatieve omzetting van organische stof zijn in de practijk
waarnemingen bekend. Daarvan zullen wij twee der meest bekende
voorbeelden kort weergeven. Het eerste betreft dat der bezande veenakkers waarop akkerbouw wordt bedreven. Bij het gebruik van deze
door bezanding van het veen verkregen bouwvoor, neemt men waar,
dat het gehalte aan organische stof — van zo groot belang voor het
telen van het gewas, doordat zij het adsorptiecomplex vormt — voortdurend terugloopt. De redenen daarvan zijn: de omzetting aan de
lucht door de 0 2 in C0 2> en de microbiologische afbraak, welke laatste
gestinmleerd wordt door de regelmatig terugkerende grondbewerking,
waarbij, dank zij de aeratie en bemesting, een actieve microflora en
-fauna worden bestendigd, welke voor de instandhouding, door him
massa, een niet onbelangrijk percentage van de organische stof eisen.
Dit houden zij bij hun levenscyclus slechts voor een gedeelte biologiseh
in kringloop; door omzettingen der afgestorven organismen, wordt ook
hier een deel der organische producten aan de lucht omgezet in CG2en
gaat dus voor de bouwvoor verloren. Door nu periodiek een kleine
hoeveelheid van het onderliggende veen bij het ploegen in de voor te
vermengen met het zand, houdt men het gehalte aan organische stof
binnen bepaalde grenzen, welke voor de teelt van gewassen gewenst
zijn.
Ken ander voorbeeld komt men wel in ontginningen van veencomplexen tegen. Daarbij komt het in de practijk nu eenmaal meest
neer op een compromis tussen de ideale vorm van ontginning en de
finanriele uitvoerl)aarheid daarvan, waarbij uit de aard der zaak het
afdragcii van bouwbare gronden de hoofdfactor blijft vormen bij de
uitvoering der werken. Zo kan men in veenontginningen dikwijls voor
het feit komen te staan, dat zich in het profiel een boomstobben- en/of
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stammenlaag bevindt, welkc te dicp zit om haar te kunnen verwijderen
bij de ontginning. Men wacht dan tot onder invloed van de klink en
oxydatieve omzetting der organische stof aan de lucht, tijdens het
bebouwen der veengronden, het maaiveld dusdanig is geklonken, dat
de houtresten bereikbaar worden, of zelfs voor het ploegen hinderlijk
ondiep komen te liggen. Door de uitvoering van een herontginning
wordt dit euvel verholpen.
Welk aandeel nu de oxydatieve omzetting van de organische stof en
de eigenlijke verdichting ervan, ieder hebbcn in het proces van de
klink, is nog te weinig wetenschapptlijk onderzocht. Wei bevat de
wetenschappelijke literatunr verschillende waarnerningen orntrent do
klink van biogene gronden en mengsels van biogene en minerale verweringsgronden, waarbij dus geen onderscheid tussen verdichting en
oxydatieve omzetting wordt gemaakt. Op het Laboratorium voor
Landbouwscheikunde werden een groot aantal van deze proeven genomen, waarover wij nog zullen schrijven.
Orntrent de oxydatieve omzetting vonden wij slechts enkele gegevens. voornamelijk van een auteur, de Amerikaan J. R. Keller.
Hij begon zijn onderzoek in samenwerking met B. S. Cla3'ton en R. V.
Allison (1942) over de invloed van de klink op het ontwerpen van
ontwateringssystemen van meso- tot eutrophe vcnen in Florida. In
1939 was reeds een veldproef aangezet, waarbij op vakken met constant gehouden grondwaterspiegels op 12,24 en 36 inches (30,5, 61 en
91,5 cm) onder het maaiveld, de CO. r productie van een bepaalde
oppervlakte ,,Lowmoorpeat" werd gemeten. Na vijf jaren ging hij
over tot de verwerking en pnblicatie der waarnerningen {1944a). Hij
vond, dat de C0 2 -produeties van de velden met 12, 24 en 3b inches
diep liggende grondwaterspiegel, zich verhielden als 1 :9 : 14. In een
nimmer geploegd veenland met grondwaterspiegel, schommelend
tnssen 24 en 36 inches, vond hij de CQ 2 -productie gelijk aan die in
het vak met de 36 inch-spiegel. Hij ging nit van de gedachte, dat de
C0 2 -productie een maat is voordeoxydatieveomzettingvan organische
stof in de grond; een bevestiging hiervan leverden volgenshem de analyses en volnmcngewichtsbepalingen. Zijn conclnsie is dan 00k aan de
hand van de duidelijke positieve samenhang tussen klink en (XVprocluctie, dat de klink voornamelijk haar ontstaan dankt aan de oxydatieve omzetting van organische stof. Voortgezet onderzoek leerde
(1944b), dat de C0 2 -productie zeer aanzienlijk kan zijn: hij mat in
eenzelfde profiel op 8,5 inch onder maaiveld tot maximaal 4 vol. %.
en op 21,5 inches vaak meer dan 10 vol. %. De overeenkomst, welke
het veenmateriaal, dat Neller onderzocht, vertoont met hetgeen wij
aantreffen in het door ons onderzochte gebied, bestaat in zoverre, dat
de vormingsomstandigheden niet te ver uiteenlopen. Overigens bestaan West-Utrecht en Miland overwegend uit grasland, waarbij de
oxydatieve omzettingen door de blijvende grasmat beslist minder zijn
dan in bouwland, zoals in de droogmakerijen. Bovendien moeten wij
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nog rekening houden met het tocnemendc gehalte aan geremineraliseerd materiaal, van de droogmakerij van Mijdrecht af naar het Zuiden
niet alleen in horizontale, doch, in mindere mate ook in verticale zin.
Nauwgezet onderzoek van diverse menggrondvariaties, van zuivere
veensoorten en biogene remineralisatieproducten, en van profielen met
verscbillende opbouw, zal moeten uitmaken, welk aandeel van de
klink op rekening van de oxydatieve omzetting van de organische
stof komt. Men kan daarbij in het laboratorium vochtgehalte der
monsters, temperatuur, lichtquantum en lichtduur, luchtvochtigheid
en luchtstroming constant houden, tenvijl deze factoren in het terrein,
vooral in Nederland, sterk kunnen wisselen. Men denke slechts aan de
extreme klimaatverschillen tussen de groeiseizoenen van 1946 en '47;
het eerste was rijk aan neerslag, lage temperaturen, en arm aan zonneschijnuren; het tweede zeer rijk aan zonneschijnuren, vertoonde
hoge en lang aanhoudende temperaturen langdurige, droge winden en
buitengewoon geringe neerslag, Onze veldwaarnemingen gedurende
de jaren 1941-1947 toondcn dan ook aan, dat de omstandigheden,
gunstig voor het optreden van klink en indroging, sterk kunnen varieren; de invloed van elk der factoren en him onderlinge samenhang
wachten nog op nauwgezet onderzoek.
Het wii ons voorkomen, dat door het overheersend voorkomen van
een blijvende grassenvegetatie, en het overwegend vochtige klimaat
van ons land, de oxydatieve omzettingen niet die invloed bezitten,
als door Neller (1944a en b) in Florida werd aangetoond.
Veeleer overheerst in het door ons onderzochte gebied de klink door
verdichling der gronden in het profiel. Hierbij moet in eerste instantie
gedacht worden aan het leeglopen van de grote ruimten en de capillairen, wanneer men het onderhavige grondmonster heft nit het milieu
van waterverzadiging. Onder invloed van adhaesie en cohaesie van
water- en gronddeeltjes, reageren de holten op de wateronttrekking
door een vernauwing. Vervolgens treedt, door voortgezette ontwatering in de vorm van verdamping, een volumevermindering van de colloidale gronddeeltjes in, terwijl onder invloed van het toenemend
eigen gewicht boven het water de gronden nog meer in elkaar zakken.
Daarnaast treedt verlies van osmotiseh gebonden water op uit nog
niet volledig amorph geworden plantenmateriaal. Het door de gronden afgestane water kan men dus onderscheiden in: capillair, occlusie-,
colloidaal gebonden en osmotiseh water (Tacke, 1929, 32). Alhoewel
hier achtereenvolgens genoemd, treden bij ontwatering, na het eerste
snelle waterverlies, reeds spoedig de overige vonnen van waterverlies .
op, zodat het ons inziens bij metingen aan grondmonsters niet goed
mogelijk is elk proces apart te registreren; men meet de resultante
der naast en door elkaar optredende reacties. De voornaamste reden
hiervan is wel gelegen in het feit, dat vooral de biogene gronden tot
in de kleinste volumeneenheid een heterogene samenstelling vertonen
van materiaal, dat alle verweringsphasen vertoont. De reden hiervan
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ligt in het feit, dat, zolang niet in hyclrologisch milieu een remineralisatieproduct ontstaat, het instabide, organisdie materiaal onderworpen blijft aan allerlei readies, welke resulteren in een oxydatieve
omzetting tot CO.,, omzetting in microbiologische organen en colloidaal Si0 2 , dat als zodanig door het grondwater kan worden afgevoerd.
Men treft in de natuur dus geen constant eindproduct aan, waarschijnlijk zelfs niet, wanneer remineralisatie heeft plaats gevonden.
Om twee redenen vindt in cultuurgronden van biogene herkomst
i c . omdat voor de bouwbaarheid van deze gronden een zekere ontwatering vereist is, varierend naar gelang het land in gebruik is
als bouw- of grasland;
2e. omdat door eerstgenoemcle eis de oxydatieve omzetting en verdichting worden gecontinueerd, tot geen organisdie stof ineer aanwezig is, tenzij men door cultuurmaatregelen een verder verlies
voorkomt, niet door de omzetting en physische eigenschappen te
fixeren, doch door compensatie door middel van toediening van
In de practijk is het verschijnsel van de klink zeer wel bekend. Men
houdt er rekening mede bij de vervaardiging van dakpannen, bakstenen, turf, en bij de ontginning van biogene gronden.
In de meeste publicaties omtrent turfwinning, ontginning en bebouwing van biogene gronden, vindt men reeds vroeg de klink ge~
noemd, speeiaal in de Duitse; wij komen daar later nog op terug.
Schiibler (1833) wees voor het eerst op de klink; Wollny onderzocht
het verschijnsel in 1897. Nieuw is het onderzoek dusallerminst. Door
de intensivering van de cultimr van akkerbouw- en weidegewassen,
en de door de voortdurende klink steeds zwaarder wordende consequenties der ontginningen, werd het steeds meer gewenst, het probleem
van de klink nader te bestuderen, ten einde door gedegen kennis ervan
te kunnen komen tot cultuurmaatregelen, welke eventueel het verschijnsel kunnen opheffen, zo niet, dan tot een minimum terugbrengen
of kunnen compenseren.
Uit de literatuur blijkt tevens, dat men overal ter wereld, waar men
biogene of minero-biogene menggronden in cultuur neemt, met het
probleem van de klink heeft te maken, doch daarbij is nog geen volledige studie over het verschijnsel geschreven.
Ten aanzien hiervan willen wij nog wijzen op het feit, dat na 1930
in Finland verschillende eutrophe meren werden drooggelegd en ontgonnen, waardoor vrij plotselmg sterke behoefte werd gevoeld aan
pedologisch en landbouwscheikundig onderzoek der biogene afzettingen als cultuurgrond. Aarnio (1937) merkt hieromtrent op: „Die
Bodenart Gyttja ist sehr wenig untersucht und ihre Bedeutung noch
recht unklar". Men mag echter verwachten, dat in de nabije toekomst
meer aandacht hieraan zal worden besteed, aangezien de oudste in
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cultuur genomen gronden thans aan het licht gebracht hebben, dat het
procesin het veld, zijhet ooklangzaam, voortgang vindt, en aan de outwatering steeds zwaardere eisen gaat stellen. Duidelijke voorbeelden
hiervan vormen West-Utrecht en Miland, waar thans de meeste polders
reeds 9 tot 10 eeuwen in cultuur zijn (zie ook fig. 21).
Wij zullen thans eerst eigen laboratoriumonderzoek bchandelen,
waarna wij, aansluitend daarop, enkele verschijnselen uit de practijk
nader sullen bespreken.
Laboratoriumonderzoek
De onderkenning van het krimp- en zwelvermogen van gronden is
in de practijk reeds eeuwen oud. Het eerste wetenschappelijk onderzoek daarvan vond plaats door Schiibler, die zijn resultaten omtrent
de krimp publiceerde in 1833. Aansluitend behoort het werk aan het
Moorversuchstation Bremen, en het onderzoek in Zweden (Von Keylitzen) genoemd te worden. Pas na 1900 werd grote aandacht besteed
aan het onderzoek van physisehe eigenschappen van grondsoorten.
Belangrijk is het werk van Haines (192;)). Daarnaast mag dat van
Henin (1938) worden genoemd. Tenslotte als modern handboek over
physisehe eigenschappen van gronden het werk van de Amerikaan
L. 1). Baver (1940).
De door ons gebezigde methode voor het onderzoek naar de klink
is de in het derde hoofdstuk uitvoerig beschreven Krimp- en Zwrfmeihode van Prof. Ir J. Hudig: Zij werd het eerst voor een grote serie
monsters gehruikt in 1939, bij het onderzoek van verschiliende biogene
gronden nit Overijsel. Alhoewel eenvoudig van opzet, en vrij sterk reagerend op de luchtvochtigheid, speciaal wanneer het materiaal practisch luchtdroog is, zijn toch de gemeten verschillen van dien aard,
dat wij haar bleven gebruiken voor het nagaan van de krimp en zwelling van de biogene grondmonstcrs uit West-Utrecht en Miland. Na
verschiliende wijzigingen werd tenslotte, ten behoeve van de krimpmeting, voor de droogkast de uitvoering verkregen, zoals deze is afgebeeldin fig.28.JDe voordelen zijn: 1.een zcer regelmatige verwarming
van de doorstromende lucht, door middel van electrische stroom,
waarbij door voorschakeling van een schuifweerstand de temperatuur,
naar gelang van de doorstroming en vochtigheidsgraad, kon gehandhaafd worden op 35 0C , in het midden van de kast; 2. een constante
luchtstroom, geregeld door een 7,5 Wattlampje in de ,,schoorsteen'*;
3. continue werking, dank zijelectrische verwarming en stroomregeling.
Nadat de monsters luchtdroog zijn geworden, komen zij op het zandbad ter capillaire herbevochtiging. De gehele gang der vochtafname
en herbevochtiging wordt door middel van weging op een snelweger,
voorzien van oliereminrichting, met een nauwkeurigheid van 10 mg
vastgesteld, zoals reeds Werd uiteengezet in het tweede hoofdstuk.
Hetgeen men dus bij de krimpproef meet, is het gewichtsverlies door
verdamping van het water. Teneinde nu van meetbare en vergelijk166

bare waarden nit te kunncn gaan, was door Prof. Ir J. Hudig daarvoor
gekozen het collapspunt der grondmonsters. Bit punt blijkt voor alle
biogene en minerale verweringsgronden met enige ervaring zeer goed
reproduceerbaar te zijn; alleen de jongste biogene, zuiver plantaardige
grondtypen geven door hun sterk „sponzig" karakter, grote moeilijkheden. Nu blijken deze in de praktijk als cultuurlaag niet lang te bestaan, doordat en grondbewerking en gewas de omzetting ervan sterk
stimuleren, waardoor reeds na een jaar het materiaal een duidelijk
aardachtig karakter krijgt. Als eindpunt van de vochtafgifte werd
gekozen het moment, waarop het monster luchtdroog is geworden;
nu is dat geen constante, aangezien de graad ervan wordt beinvloed
door de vochtigheid van de doorstromende lucht. Deze invloed bleek
echter niet van die mate, dat daardoor de metingen ongunstig werden
beinvloed; bij de biogene gronden bleef de schommeling binnen
i gewichts-% van het totaal afgestane vocht.
Het volume moest steeds worden gemeten, Voor het monster op
collapspunt vormt dit geen bezwaar: het is het ringvolume. Tussentijdse metingen werden niet verricht; deeerstvolgende volumebepaling
gesehiedde aan het luchtdroge monster. Bij de sterk krimpende monsters was het een enkele maal moeilijk om een zuivere volumemeting
uit te yoeren. Zij vertonen namelijk steeds een hoi bovenvlak, conisch
verlopende zijwand, en vaak een zwak bolvormige onderzijde. lien
dusdanig monster werd 'steeds, ter meting, op een glasplaat gelegd,
waarna met een sehuifnonius ten opzichte van de glasplaat werden
gemeten: i. de binnenhoogte; 2. de hoogte van de bovenrand t.o.v. de
glasplaat (zo deze ongelijk was: de gemiddelde hoogte); j . de diameter
van de bovenrand; 4. de diameter van de benedenrand. Door de gemiddelden te nemen van beide hoogten, en van de beide diameters,
werd de inhoudsberekening teruggebracht tot die van een cylinder.
De hiermede gemaakte meetfout is te verwaarlozen: ten eerste is de
methodiek van de krimpbepaling in deze vorm nog slechts voor vrij
ruwe metingen geschikt, en ten tweede bleken alle door krimp vervormde monsters slechts een geringe vervorming van de cylinder te
betekenen, door opbuiging der randen, en iets sterkere indroging van
het bovenvlak, dat hoi gaat staan. \Vij waren ons zeer wel bewust van
het feit, dat uit theoretisch-exact oogpunt tal van hezwaren kunnen
worden aangevoerd tegen deze methode, doch evenzeer waren wij doordrongen van het belang — nu er dringend behoefte bestond aan een
voorlopige kenschetsing van de onaangenaam geworden klink in het
terrein — te kunnen gebruik maken van een eenvoudige, snelwerkende
methode, welke desni^ttegenstaande voor de opzet van het onderzoek
zeer bruikbare resultaten opleverde. Voor fijnere onderscheidingen
zullen vanzelfsprekend de methodiek en de techniek moeten worden
herzien; hieraan bestond voor ons vooralsnog geen behoefte: wij waren
met de op het Laboratorium voor Landbouwscheikunde in 1939 ingevoerde methodiek in staat verschillende practijkproblemen aanzien167

lijk imiwkotiriLvr to bonadoron, dan tovoron had plaats govoiukn. Do
nauwkonrigo volnmomotingon door middol van do kwikpycnomotor van
Amar Xath Puri (19.54), on do luchtpycnomotor van Von Xitsch (inj6),
wordon op hot I«aboratorium voor kandbonw-ehoiknndo cvi'inriis vorricht, dooli dozo mothodon haddon vooronsondorzook vorschillondobozwaron: a\ dv ;<roto toinporatuui^ovoolighoid; 2e. do lango duur dor
moling; ;]t\ (h: onmogolijkhoid grondmatoriaal op oollapspnnt to gobrnikon. YVij wozen op oon on andor in hot twoodo hoofd>tuk.
Ook hot zudorJcrzuck had zijn tochni-cho bozwaron. .Bij do horhovochtk f iin r vok'ons do gobrnikto niothodo hooft mon to doon mot
oon oapillairo vochtopnamo, via hot filtroorpapiordok, nit hot kwartsof glaszand, waarin op oonvondigo wijzo oon constant phroatisoh nivoau
wordt gohandhaafd (zio fig. 20). Jui*t dank zij dozo zandvullingon afdokking mot bnigzaam filtroorpapkr, kon door hot licht indrnkkon dor
vorvormdo monitors w o n k n bowork^tolligd, dat hot golo-lo boNtaando
ondorvlak wordt bovoohtigd dour hot in<-t wator wrzadigd*- filtroorpapior, zodat nit di<n hoofdo oapillairo voohtopnanio inogrlijk was,
afgozion van do aani dor bovochtigbaarhoid van hot monitor. Kvontuc:!»- schirnniolvorming, wolko hot capillair sy^toorn dor monsters stork
kan wijzigon, word voorkoinoii door dosinfoctio tnot fonnahno, wolko
zo nodig horhaald word. ])o monitors blown op hot zandbad, tot goon
vochtopnamo volgons gowicht moor kon wordon waargononioii, Zoals
roods in hot twoodo hoofdstuk word opgoniorkt, blook do voohtopnanio
in hot oorsto unr van do proof van holang to zijn, zodat aanvankolijk
om do 10 minntoii word gi-wo^rn, zulks in w r b a n d mot li*-t feit, dat
stoods mot ^-rios van 12 10 rnonstors word g<-workt, wolko jv^n h*Thaling dor inoting binnon do io min. tooli^t'-n. Hvonak bij <h-krimpproof wordon bij d«- /wolproof voor hot g«-aoldo do*-J, in rodolijk
korto lijd ivpioduo.-rrbaiv w a a n k n vorkn-:;r:i, uiu.r**dnikt in millb
grannnon voohtopnanio. ]),> volninoio«-nanio word aan h<t oind»* wodorom bopaald, zodat ton.dotn- b**kond w a r m : do vohnnina bij oollap,punt, in luohtdioQr tooMand, on n;t oapillairo hrrbovorhtigmg; /ij
wordon orngerokond op volum**-'^ van h«*t oollap-volunio, dat aan
i'-o ",, v.vnl ,;.-h!l.-1o^ti-kl.
Wh w.-ii-n / . • ] • wol op dozo wij/o niot do- natnnrlijko cam* th-v t»ro'"•• "i» t'" knni:- n n o o n aritoron. In h**t void i>» hot aanial v . a i a t i r ,
in <!>•al ;. mon.- t«- taial dor divvr^* i^roiidon zo vx\*A •m<-d**«i*aik
zij :oli'-iiin1.-Iii:.;. ii in tal van faotoron , dat niinnior aan «.-n n.ituur;,',,t'',i!,.'.«' v.i'-i.-a'/f daarvan kan wonion iitrdacht. Sb-n kan *-•hn*r in
h'-t \-olii «!••. intlpi.:i -»-n vim voohtatLjifto <-n-^pna?n»' w*-!d^c-liik waaiii--n.--i.: v.ij !..•/-•:: df-Zf? dan ook a k nitifan:^pin;t van o:./r b - ^ h o u v.ih'/.-n nviT .:-• n-::oinklink. lu- waard^ van d«- ku!np;.-n»^f i-,, dat zij
(,Ii
'' I* * it, in i.'.-v. :ir r*-n bopaald ^:ondtvi#»* van b»-i>a:;!d. v««!um*- in
n t
" t'-i^-Mi i:an !:hnk'-n. t*-r\sijl aaikdint-nd daarop d- z.'A-!p:.-l*>iu
I''' 11 - !I1 v- "!'••• I : '-' ( - dit t y p - floor s'frUuyu-.iun- w^-r m -taa*. i-, ziin
1« J

oude volume te benaderen. De voomaamste complicatie, welke bij de
beoordeling van een en ander in hot veld kan opireden, is de profielbouw, welke ecu grote wrscheidenheid van opeenvolging van grondsoorten en -typeii kan w r t o n e n , en, in verband met de ter plaatse
gevolgde ontwateringspolitiek, aanleiding kan geven tot tal van afwijkende reacties. Alvorens daar editor op in te gaan, zullen wij eerst
de resultaten der krimp- en zwelproeven aan een beschouwing onderwerpen. De verkregeii eijfers zijn daartoe ondergebracht in label 6,
gerangschikt in drie hoofdgroepeii naar vindplaats, en binnen deze
in groepen naar de verhouding der sam*nstelling uit klei, veen en zand.
Deze laatste rangschikking stelt ons in staat, de physisch min of meer
overeenkomstige grondtypen met elkander te vergelijken, waarbij hot
juist gaat om een der voor deze biogene gronden belangrijke physische
kenmerken: het k r i m p - e n zwelvennogen.
Bij de beoordeling diene men in het oog te houden, dat door de eapillaire vochtopnarne bij de zwelproef, in den ivgel het volume, dat
bij collapspunt werd ingenomen, nimmer meer wordt bereikt. In de
meeste gevallen moet dit worden toegeschreven aan inweudige vormveranderingen in het monster, waarbij oorspronkelijk aanwezige, continu doorlopende capillairen tijdens de krimp worden onderbroken,
door de vonning van holten en scheuren, terwijl ook de irreversibele
indroging bij capillaire herbevochtiging een rol speelt, soms zelfs in
belangrijke mate. Op deze laatste factor zullen wij nog speciaal terugkomen. Opmerkelijk is in verband met de herbevochtiging het feit, dat
enkele monsters na de eerste zwelling een lioger watergehalte \vrtoonden, dan bij het collapspunt, Als voorheeld noemen wij van tabel
h de numnuTs 1042, 1712, 1957, 1.949en 1947, waarvan de drie laatste
grafisch zijn weergegeven in fig. MK Het blijki, dat dus bij deze monsters het rnateriaal bij collapspunt nog niet de maximale hoeveellieid
water had opgeiiomen, doordat het niet de gelegenheid was gegeven
colloidaal volledig verzadigd te geraken, Door de uiterst langzame
opname van de laatste hocveclheden vocht, werd dfze niet waargenomen bij de collapspuntinstelling. Voor de proef werden uitsluitend
verse monsters genomen, welke dus reeds een zeker voditgehalte bezaten; het kostte in doorsiiede 5~v,«» min. om deze op collapspunt te
brengcn. Dat daarbij editer enkele monsters meer tijd vergen om dit
punt te beieiken, is hierboven bewez»*n; deze kregen dan ook bij de
herbevochtiging wel d»- :;<•]' .;<:di«-id nin me.-r water op te nemen, aangezien de monsters op h«-t zar.dhad warden gehouden, tot geen ge~
wichtstoename meer kon wonl.-n ;;< o»mi;Ueerd.
Behalve de grafi-die vour.-iellim; wm fig. 34 werden de vochtopnamen van versdiill«-nde mnn-tei> wi «i:;»geven in de figuren 35, j b
en 37; en de vornien fotn-iafi .eli in 10 13, 16-18, 10 en 20. Niet alle
monsters zijn in label o *»]»,;*ii(iiinn, iing minder in de pas genoemde
figuren; in deze laatste is e.-n k«-u/e ivdaan uit de grote verscheidenhcid, waarbij getracht word de verschillende readies op krimp en zwel

zoveel mogelijk te vertegenwoordigen. Alhoewel nu in de grafische
figuren 35, 36 en 37 de herbevochtiging aanleiding geeft tot verschillende opmerkingen, is 011s inziens fig. 34 voor de practijk het meest
van belang.
In fig. 34 zijn de vochtgehalten bij collapspunt en na eerste zwelling
weergegeven in gewichts-% van het luchtdroge monster. Deze wijze
van grafische weergave heeft dit grote voordeel, dat direct het grote
verschil in het oog springt in vochtgehalten bij collapspunt en na eerste
zwelling. Nu werden de monsters gerangschikt met afnemend verschil.
Vergelijking met de gegevens van tabel 6 leerde ons, dat hiermede de
mate van indroging toenam.
Deze samenhang bleek zo opvallend bij beoordeling van het ons ter
beschikking staande materiaal, dat wij ons thans genoodzaakt zien
nader op het verschijnsel der irreversibele indroging in te gaan.
IJe irreversibeleindroging moet als verschijnsel in het veld reeds voor
1920 in ons land bekend zijn geweest. Voor zover wij echter na konden
gaan, werd hicrvan nimmer in enige publicatic gewag gemaakt. Een
der redenen hiervan is het feit, dat men in een landbouwgebied de
daar bestaande verschijnselen in het terrein in den regel door de inheemse landbouwers nimmer ter sprake hoort brengen als bijzonderheden: men heeft de bedrijven aangepast en beschouwt niet te elimineren ongemakken verder veelal als de nu eenmaal aan het bedrijf
verbonden bezwaren, waarvan men het beste moet zien te maken onder
<le gegeven omstandigheden. Door zich een meer algemene landbouwkennis te verwerven, is men echter in staat binnen gebieden, waar
men de algemeen landbouwktmdige toestand als ,,normaal" aanduidt,
na te gaan of daarin niet factoren zijn, welke bijzondere aandacht
nodig hebben. Zo was onze algemene ervaring in het West-Utrechtse
en Milandse gebied, dat men de sterke afhankelijkheid der grasmat
van de neerslag, en de duidelijke, daardoor ontstane oogstwisselvalligheid en -derving, over het algemeen als normaal beschouwde, en in
droge perioden de tlechte grasgroei beoordeelde als een ten enen male
onoverkomelijk bezwaar der gronden alhier. Daarbij kwam, dat men
zich op het platteland onvoldoende heeft gerealiseerd, dat de sterk
toenemende import van krachtvoer voor 1940 de grondoorzaak van
het probleem der lage opbrengsten nimmer heeft weggenomen; integendeel, het werd slechter. Men deed daarmede niet anders, dan
langsgeheel andere weg verandering brengen in de vraag naar vcrbeteringvan demelkproductie. Degrond alsvoedingsbron kwam daarmede
vaak ophet tweedeplan.Menwerd doorhet krachtvoer zelfsonafhankelijk gemaakt van de productiewisselvalligheid der gronden. Pas toen in
1940 daaraan een plotseling einde kwam, en men tertig mocst vallen
op de productie van eigen gronden, werd men zich bewust van het feit,
dat daar een en ander aan haperde. Nochtans schikten zich de meeste
landbouwers in het onvermijdelijke, en schreven de oogstderving toe
aan het gebrek aan kunstmestzouten. Inderdaad brachten deze in het
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dmt ons onderzochte gcbied enige verbetering, hetgeen de aandacht
voor de gronden verslapte.
Toch had het verschijnsel der irreversibele indroging in enkele gebieden buiten het door ons ondcrzochte, cen dusdanige graad en omvang bereikt, dat de landbouwvoorlichting ervan in kennis werd gesteld. De feiten wcrden waarschijnlijk alleen in rapporten voor intern
gebruik vastgelegd. In 1927 werd Prof. Ir J. Hudig geraadpleegd over
het verschijnsel, toen het in deomgeving van Zegveld ernstige vormen
had aangenomen. Het bleef echter vooralsnog raadselachtig. In 1939
werd echter wederom de aandacht voor dit probleem gevraagd, en
besloot Prof. Ir J. Hudig totinstelling van ecu uitgebreid onderzoek.
Dr Ir G.C.Redlich, toenmalig assistent aan het Laboratorium voor
Landbouwscheikunde, kreeg de opdracht in het terrein een en ander
na te gaan. In de zomer van 1939 vond dit onderzoek plaats. /Vande
hand vande verkregen gegevens wrerd besloten het onderzoek voort te
zetten. In hetzelfde jaar volgde het verzoek van de Ned. Heidemij,
gevestigd te Arnhem, tot het uitvoeren van een landbouwscheikundig
onderzoek naar de productiviteit der gronden in de droogmakerijen
der Ronde Venen. Eer de plannen echter hun beslag kregen, en het
van primair belang zijnde terreinonderzoek kon plaats vinclen, werd
het voorjaar 1942.Het onderzoek werd volgens het schema ,uitgewerkt
in het tweede hoofdstuk, uitgevoerd. Het vrijwel gelijktijdig verloop*
van terrein- en laboratoriumonderzoek, een ontwerp van Prof. Ir J.
Hudig, gaf binnen zeer korte tijd een groot aantal resultaten en gegevens, welke wcrden vastgelegd in het rapport ,,Grondverbetering in
de Ronde Venen". Het gehele werk stond onder leiding van Prof. Ir
J. Hudig; de uitvoering berustte bij vier in het laboratorium opgeleide
krachten, terwijl de schrijver de werkzaamheden regelde en eigen
onderzoek verrichtte. Alhoewrel algemeen landbouwkundig van opzet,
werd speciaal aandacht geschonken aan het verschijnsel der irrever- f
sibele indroging. Het onderzoek bracht aan het licht, dat de indroging ingrote omvang aanwezig was, en niet zelden eenernstig karakter
droeg.
In verband met het belang van een nauwkeurig overzicht omtrent
de stand van zaken, besloot de Ned. Heidemij het onderzoek op de
eenmaal ingeslagen wegte doen voortzetten. Aansluitend op de Ronde
Venen, werd daarom in detweede helft van 1943eenaanvang gemaakt
met het onderzoek van het gebied van Wilms tot aan de Oude Rijn,
van Haarzuilens tot Woerden, en het gebied tussen Mije, Grecht en
Oude Rijn: door ons aangeduid met de naam Miland, in navolging
van Van Doom (1942). Het terreinonderzoek werd in de voorzomer
van 1944 afgesloten, waarna het laboratoriumwerk nog enige tijd
doorliep met aanvullende waarnemingen.
Het verwerken der gegevens wras goed en wel begonnen, toen de
oorlogshandelingen tot gedwongen evaeuatie noopten. In Februari
J
945 konden de gegevens uit de frontlinie worden gered, doch alle
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grondmonsters en een groot deel der apparatuur gingen door brand
verloren. Alhoewcl dus alle resultaten waren gered, betekende het
verlies der monsters, dat aanvullend onderzoek niet meer plaats kon
vinden. Evacuatie, terugkeer en opruimwerkzaamheden veroorzaakten een aanzienlijk oponthoud, zodat pas in 1946 de rapporten van
West-Utrecht en Miland gereed kwamen.
Be voortdurende groei van het onderzoek en de verrijking aan kennis omtrent de factoren rond klink en indroging, wijzigden gedurende
het werk onze inzichten, waarvan de achtereenvolgens geschreven
rapporten, die helaas door de tijdsomstandigheden nog niet konden
worden gepubliceerd, en tenslotte dit werk, getuigenis afleggen.
De eerste duidelijke beschrijving van het verschijnsel, en de eerste
verklaringen ervan, vonden wijbij Br. Tacke ,in zijn werk: ,,Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Moorkultur" (1929), op p. 35. Wij
geven het gedeelte hier woordelijk weer:
,,Auf dieFahigkeit desTorfes, Wasser aufzusaugen, ist sein Wassergehalt von groBem EinfluB. Est ist hierdie unter Umstanclen schwere
Benetzbarkeit des Torfes zu erwahnen, die im allgemeinen mit dem
Zersetzungszustand und dem Grade desAustrocknenszunimmt. Praktisch kann sie von Bedeutung werden, wenn z.B. sehr trocken gelegte
Moorboden in ihrer Oberflachenschicht sehr schwer wieder feucht werden. Sie heben weder das Wasser aus tieferen Schichten kapillar, noch
halten sie auffallendes Wasser zuriick. Urspriinglich und heute wird
noch vielfach angenommen, dasz die Ursache der Nichtbenetzbarkeit
ein Haraiherzug der ausgetrockneten Bodenteilchen sei,ohne daB eine
einleuchtende lirklarung fvirdessen Entstehung gegeben werden konnte. Auf Grund neuerer Forschungen ist die Ursache dieser Erscheinung
darin zu suchen, daB die ausgetrockneten humosen Stoffe mit einer
verdichteten I/nfthulle an ihrer Oberflache versehen sind, die der
Benetzbarkeit mit WassereinenWiderstand entgegensetzt,und weiterhin darin, daB die in die Kapillaren des Bodens eingedrungene Iyuft
die Wasseraufnahme hindert. Die Erscheinung steht mit dem Gehalt
des Bodens an Kolloiden in engemZusammenhang. Dienach dem Austrocknen nicht oder nur unvollkommen reversibelen Kolloide erschweren die Wiederaufnahme von Feuchtigkeit aus der I^uft, verdichten
aber kraft ihrer Oberflachenenergie I^uft auf ihrer Oberflache, so daB
jedes kleinste Teilchen von einer Lufthitlle umgeben ist, die die Adhasion von Wasser unmoglichmacht.Im I^aufe derZeitwirdallerdings,
wennaudi langsam,trotzderiAifthiille Wasser von den Bodenteilchen
aufgenommen und die Benetzbarkeit kehrt wieder. Dadurch wird es
erkliirlich, daB auf einem schwer benetzbaren Boden dieser Art starke
Regengusse abflieBen, geringere, sich iiber langere Zeit erstreckende
Niederschliige den Benetzungswiderstand des Bodens iiberwinden und
in ihn eindHo^en/'
Een tweede onderzoeker in Duitsland, die dit verschijnsel noemt,
is Briine {1929).Hij wijst op de „Pulverkornstruktur°, welke de grond

door inreversibele indroging verkrijgt, waardoor deze wordt omgezet
in geheel stoffig, onvruchtbaar materiaal. Van bclang is, dat deze auteur de opmerking maakt, dat speciaai op onbezand bouwland op eutot mesotrooph veen, deze indroging een ernstig gevaar vormt, dat
dwingt tot grote voorzichtigheid bij ontwatering en bebouwing (Brime,
I Q Z 0 | . Q~~XUI•

Hieruit kan men niet anders concluderen, dan dat het verschijnsel
in Duitsland voor 1929 reeds een vrij algemene bekendheid moet hebben gehad. Het treft destemeer, dat men daaraan zo opvallend weinig
aandacht heeft besteed in de verschillende handboeken. Behalvc door
Tacke en Brline, wordt het door geen der schrijvers genoemd, welke
een onderdeel verzorgden in het handboek: ,,I)ie neuzeitliche Moorkultur in Einzeldarstellungen" (1929). In de practijk toch zal men de
oogstdervingalspijnlijkeconsequentiedaarvan hebben moeten ervaren.
Waarschijnlijk ligt de oorzaak in het feit, dat de gevolgen economisch
zich nogniet met zodanige ernst lieten gelden.In onsland isde situatie
eehtcr, dat tegenwoordig elke oppervlakte cultiiurgrond dient te worden gebracht tot optimale productie van voedselgewassen, om enigszins aan de behoefte daaraan te kunnen voldoen. Bovendien neemt
het proces hier te lande reeds een dusdanige oppervlakte der cultuurgronden in beslag, dat elke verdere teruggang in productie niet meer
verantwoord kan worclen geacht.
Het eerste onderzoek naar de oorzaken der indrogingsverschijnselen,
verricht door het Laboratorium voor Landbouwscheikunde, vond
plaats in 1939 (Hudig en Redlich, 1940; Redlich en Hudig, 1941). In
het artikel van 1940 vonden wij de eerste duidelijke beschrijving der
veldwaarnemingen, in het maaiveld en in het profiel. Daarop sluit aan
een nauwkeurig microscopisch onderzoek volgens de slijpplaatjesmethode van Kubiena-Redlich. In het slotgedeelte worden mogelijkheden tot verbetering aangegeven, o.a. door aanwending van gecomposteerd, organisch rijk materiaal.
>
Het in 1941verschenen overzicht van beide auteurs bevat het resultaat van het onderzoek omtrent het voorkomen der indrogende gronden in ons land. Het door auteurs voorlopig op 60.000 ha geschatte
oppervlak spreekt voor ziehzelf; zij tekenden de gebieden, waar zij
het zelf aantroffen, en waar zij menen dat men het vindt, in op een
kaart, welke het gebied omvat tussen Haarlem-Amsterdam-UtreehtLek-Nieuwe Maas-Waterweg-Den Haag-Leiden. Daarin wrerd voor het
door ons onderzochte gebied slechts een zeer bescheiden areaal aangegeven. Aan de hand van de nieuwste gegevens mogen wij aannemen,
dat dit veleduizende ha beslaat; daarin vindt men allevariaties tussen
niet en volledig ingedroogd. Door de auteurs werd verder een onderzoek ingesteld naar de kalkbehoefte, granulaire samenstelling, gehalte
aan organische stof, krimp- en zwelvermogen, en het gehalte en de
aard der miero-organismen, terwijl zij tenslotte uitvoerig ingaan op
de middelen ter verbetering.
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De nieuwere gegevens werden door onsvastgelegd indereeds eerder
genoemde drierapporten voor deNed. Heidemij, welkeechter nog niet
voor iedereen toegankelijk zijn.
Hiermede is de literatuur over dit onderwerp uitgeput.
Gaan wij thans na, wat tot op heden'cmderzoekingen aan het -Laboratorium voor JLandbouwscheikuade ons lerea:
i. De irreversible indroging kan onder bepaalde omstandigheden
optreden in allc gronden, welke geheel of gedeeltelijk bestaan nit
biogeen materiaal, hetzij geremineraliseerd, hetzij organisch van
aard. Uit dien hoofde kunnen wij het verschijnsel dus aantreffen
zowel in de kleihoudende venen, alsin de biogene kleien, al of niet
zandhoudend, tot vlak bij de Oude Rijn.
2. Het verschijnsel hangt ten nauwste samen met de ontwatering.
Daardoor treedt niet alleen deklink in,dochwordt, onder bepaalde
omstandigheden, welke helaas in het door ons onderzochte gebied
nogal uitgebreid aanwezig zijn, de mogelijkheid tot irreversibele
indroging ook in het leven geroepen.
3. Van deindroging worden inhet veld talloze variaties aangetroffen.
Dezeworden geheel bepaald doordeduurengraad der ontwatering
—desehommelingen inzomer-enwinterpeil—endematevan verwaarlozing der behandeling met organische stof. Juist dit laatste
proees is volgens ons, naar aanleiding van uitgebreid terreinonderzoek, in de knnstmestperiode naarvorengekomen. Hierin ligt dan
ook de reden, dat tevoren, toen iedere landbouwer praetisch zijn
stalmest, al of niet gecomposteerd, over het land bracht, de klachten sleehts beperkt bleven tot enkele gevallen. Meestal had men
dan te doen met boeren, die hun land verwaarloosden, hetzij door
onoordeelkundige stalmestaanwending, hetzij door verkoop van
de stalmest aan bollenkwekers en/of tuinders. Na het intreden
van het kunstmestgebruik werd de stalmestverkoop een vrij algemeen verschijnsel; daaraan hebben elders grote arealen warmoezerij en bollenteelt hun bestaan te danken. Wij vragen ons echter
af of deze verkoop, onder welke economische omstandigheden dan
ook, ten opzichte van de behandeling met organische stoffen
vragende biogene gronden wel verantwoord is. Dat daarbij de
verste percelen van elk bedrijf geheel verstoken geraakten van
organische bemesting, hielp de sterk tijd en kosten besparende
kunstmestbehandeling als het ware in de hand.
4. Het is ondoenlijk de talloze gradaties te beschrijven; wij beperken
ons tot de uitersten: geheel niet, en volledig ingedroogde gronden.
Bij geheel niet ingedroogde, biogene gronden, al of niet gemengd,
neemt men, met het toenemen van het organische stofgehalte, een
., toenemende losse, sponzige structuur waar. Het donkerbruine tot
zwarte materiaal vertoont in de zode een geheel amorph karakter;
het is zeer los, luchtig van ligging, vochtig, koel, uitwringbaar,

doch niet kneedbaar, dank zij de overwegend aanwezige, sponzige
veenmassa. Dewortelmassa van de zode isinnig vergroeid met de
sponzige, biogene menggrond. Naarmate daarin echter de biogene
klei eenaandeel krijgt, neemt de kneedbaarheid van degrond toe;
de organische delen blijven echter hun sponzige structuur behouden, hetgeen menmet deloupe, bij 10-malige vergroting, duidelijk
kan waarnemen. Wanneer de biogene klei overheerst, kan menhet
veen nagaan, door de grond, in een'uiterst dunne laag uit te
smeren, liefst in de handpalm, waarna men even de hand licht
ontspant; op de ontstane breuken in hot materiaal, na de
palm weer gestrekt te hebben, kan men duidelijk met de loupe
een indruk van de aard en aanwezigheid der organische, venige
stoffen krijgen. Over het gehalte van de organische stof kanmen
zich sncl en globaal een indruk vormen, door van een vers, cventueel iets bevochtigd grondkneedsel een zeer dunne laag over de
gestrekte handpalm uit te smeren, waarna deze direct, voor het
opdrogen, met water wordt afgespoeld, hetzij in de sloot, hetzij
onder een kraan. Men neemt dan waar, dat eerst de in de zeer
dunne laag grond aanwezige organische stof in hoofdzaak wegspoelt, hetwater donkerbruin kleurend,terwijl delichter gekleurde,
op de palm achtergebleven massa in hoofdzaak de biogene klei is,
welke zich sterker aan de hand hecht. Deproef isalleen bruikbaar
na verkregen routine aandehand van monsters vanophet laboratorium bepaalde, bekende samenstelling, doch bleek dan ook in
twijfelgevallen te velde steeds waardevolle hulp te bieden. Yanzelfsprekend spoelt op den duur ook de kleifractie van de handpalm af; ervaring alleen leert deze methode met succes in het veld
aan te wenden. Wij gebruikten haar tevens bij de controle ophet
laboratorium, voordat de monsters werden ingeschreven onder een
bepaalde naam; daarna uitgevoerde slib- en organische stofanalyses gaven de definitieve samenstelling en beoordeling.
De niet irreversibel ingedroogde, biogene kleien vormen een kruimelstructuur, terwijl vanijzerbeweging geen spoor wordt gevonden
Hoe hoger het percentage klei in de biogene menggronden, hoe
meer de sponzige structuur wordt vervangen door een kruimelige.
Devolledigingedroogde, biogene, organisch zeer rijke menggronden
vertonen zich als een licht, bruin, fijn stof, dat bij sterke wind uit
de kale plekken derzode enslootwallen wordt weggeblazen. Boven
bouwland hangt gedurende de grondbewerking een dichte stofwolk van irreversibel ingedroogd organisch materiaal, dat door de
wind wordt weggevoerd. Dit betekent bij jarenlange herhalingen
een duidelijk verlies, naast de tevens optredende klink door oxydatieye omzettingen enverdichting vanhetgrondmateriaal. Merkwaardig is de overheersende grootte der deeltjes van 50 fi diameter, waarvan een duidelijk beeld is gegeven in de eerste publicatie over deindrogende gronden (Hudig en Redlich, 1940, foto 5).
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Bij gelijkblijvend grondtype kan men naar beneden in hct profiel,
de overgangen naar hetnogniet ingedroogdemateriaal waarnemen.
Bij toencmend kleigehalte wordt het beeld der ingedroogde grondtypen anders. Men krijgt een overgang van droog, zeer fijn stof,
naar kleine, harde, bruinzwarte aggregaatjes, welke men in de
hand niet stukwrijven kan.Zelfs in eenmortier valt de vergruizing
nog niet mee. Strooit men het materiaal voorzichtig uit op het
water, dan blijft het er op drijven, dank zij de sterke luchtadsorptie (Tacke, 1929, 35).Alleen de zwaardere, grotere deeltjes zakken
naar beneden, niet zelden glinsterend door de omhullende, geadsorbeerde luchtmantel.
Een hoeveelheid ingedroogde veenklei, bestaande uit steenharde,
zeer scherpkantige aggregaten van 1-4mm doorsnede, voorzichtig
in een bekerglas gedaan, bezonk snel in het water, dat daarboven
helder bleef. Na drie maanden bleken deze aggregaten aan de
oppervlakte iets colloidaal gezwollen, doch de hardheid was gelijk
gebleven. Bij vergruizing bleek het inwendige der brokjes noggeheel droog te zijn!
In een veenhoudende klei treft men in de zode brokjes aan van
2-5 mm,met scherpe kanten, enmeestal door ijzer gekleurde vlakken. De fijnheid der aggregaten is waarschijnlijk aan temperatuurwisseling en ijsdruk te danken. Naar onderen worden in het
profiel de aggregaten duidelijk groter en veelkantiger, alhoewel de
hoofdvorm die van een cubuskan blijven. Nog dieper in het profiel krijgt .men pilaarstruetuur door een net van seheuren, datde
grond, onder invloed van de krimp, doet uiteenwijken in veelhoekige zuilen. Niet zelden neemt men een sterke ijzerbeweging
waar.
5. De beworteling van de zode in deze irreversibel ingedroogde gronden, isal even merkwaardig. Is het in eengezonde, niet ingedroogde grond moeilijk om de wortelmassa zonder teveel beschadiging
van de grote hoeveelheid ontwikkelde wortelharen vrij te maken
van de gronddeeltjes, in een geheel ingedroogde grond kloptmen
zonder enige moeite de grote massa der beworteling vrij (Redlieh
en Hudig, 1941, fig.2).Opvallend isdeblootgekomen beworteling:
dezevertoonteenbuitengewoonrijkevertakkinginzijwortels,welkp
zonder uitzondering stug, en sterk gekronkeld zijn, niet zelden
roodachtig getint door een ijzeroxyde-huidje. Van een fris, parencltymatisch, zacht, blank weefsel vindt men weinig of niets meer
terug. Even opmerkelijk is de armoede aan wortelharen,
Bij het voorzichtig vrijmaken der beworteling blijkt, dat deze zich
geheel ontwikkeld heeft in de talloze seheuren en breuken in het
profiel; hangt men een uitgepraepareerde wortelmassa vrij in een
„aquariumbak", dan kan men, wanneer de massa tot rust is gekomen, duidelijk de ruimtelijke ontwikkeling bestuderen, en zich
paservan overtuigen, dat dewortelmassa abnormale verhoudingen

heeft aangenomen. Xa zelf ervaring opgedaan te hebben met cleze
methode van wortelonderzoek, welkevvij voor het eerst regelmatig
zagen toegepast bij Ir O. J. Cleveringa te Zutphen, zijn wij ervan
overtuigd,dat zijhet best en juist de wortelgroeien-verdelinginde
grond demonstreert op grond van het feit, dat, mits uitgaande van
vers materiaal, het eigen gewicht van de wortelmassa nagenoeg
wordt gecompensecrci door de opwaartse driik van het water,
waardoor dewortelsinhetwaterblijven zwevenindevormen stand,
waarin zij tijdens de groei werden gedwongen. Een eenmaal gedroogde wortelmassa gaat drijven als gevolg van de geadsorbeerde
s
lucht aan het worteloppervlak, en de door de droging in het wortelweefsel binnengedrongen lucht.
Naar gelang nu de indrogingsverschijnselen minder ernstig zijn,
ziet men ook dehoeveelheidwortelmassapervol.eenheidgrondmeer
de normale, gezonde toestand benaderen. De verschuiving valt
nog meer op, wanneer men let op de verhouding tussen de totale
hoeveelheid groene, bovenaardse massa en de totale wortelmassa
onder dezelfde oppervlakte-eenheid bij een gezond, en bij een irreversibel ingedroogde grond, onder overigens geheel gelijke omstandigheden; deze verhouding is omgekeerd evenredig. Tot een
zekere verhouding tussen boven- en ondergrondse delen der grasmat kan men zeggen: hoe gezonder, hoe meer boven-, hoe minder
onderaards materiaal; hoe sterker ingedroogd de grond, hoe minder
ontwikkeling van bovenaardse delen, hoe sterker die der beworteling.Van ingedroogde gronden,krijgt men sterk de indruk, dat deze
abnormale beworteling een physiologische „honger ,, -reactie van
;•' de plant zou zijn, waarbij de plant onder buitengewoon ongunstige
I omstandigheden het tekort aan plaatsen, waar zij voedsel kan op"nemen, wil compenseren door dewortelmassamet functionerende
wortelharen voortdurend uit te breiden. Door de onregelmatig;'heid in water- en voedselhuishouding sterven steeds weer wortelharen door verdroging af en moeten nieuwe worden gevormd. De
reactie van debeworteling ophet milieu vereist een nadere plantenphystotogische studie.
• • •
:
6. Niet alleen de worteling, ook de bovenaardse ontwikkeling vertoont afwijkingen. Op gezonde gronden ziet men, aan het einde
van het groeiseizoen, de plantendelen afsterven. In aanraking met
de grond ondergaan zij omzettingsprocessen, zodat daarvan bij het
begin van het nieuwe groeiseizoen zelden meer dctermineerbare
resten zijn overgebleven. Deze omzettingen blijken nu op ingedroogde gronden niet aldus plaats te vinden. In vrijwel alle gevallen treft men een min of meer ontwikkeld viltdek aan, ontstaan uit de slechts gedeeltelijk vergane plantenresten, welke na
elk groeiseizoen in zeer dunne laag zich uitspreiden. Deze dunne,
half vergane plantenresten verminderen de microbiologische ademhaling en de gasuitwisseling tussen lucht en grond, terwijl ook de
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verlikale verplaatsing van de neerslag sterk wordt afgercmd door
de vorming van een capillair luchtkussen tussen de vliesdunne
seizoenlagen. Tenslotte neemt het aantal lagen dusdanig toe, dat
men een duidelijk ,,bladerig" pakket slecht verteerd materiaal
op het oorspronkelijk maaiveld aantreft: de vililaag. Het daarin
heersende ongunstige milieu biedt door de sterk verminderde concurrentie van de grassen, plaats voor het ontkiemen van rnossen,
welke niet zelden het vilt, verborgen onder het min of meer ijle
grasbestand, dicht bezetten en aanleiding geven tot een verdere
,,verzuring" van de viltmassa.
De goede grassen zijn geweken; de slechte houden stand, doch
worden op den duur gedwongen zich hogerop in het vilt te ontwikkelen. De aldus ontwikkelde zode kan op den duur zelfs nog
sleehts zo weinig beworteling in de eigenlijke grond bezitten, dat
het in de droge tijd gelukt hele, sterk cloorwortelde viltlappen van
het maaiveld los te scheuren. In natte perioden vomit dit viltdek
een waterreservoir op het oorspronkelijk maaiveld, waarin het
milieu door luchtafsluiting gunstig isvoor een nietzelden uitgebreid
ontwikkelde sehimmelflora, terwijl men daartussen de witte draden van paddestoelmycelia onderseheidt. Deze flora geeft de viltzode een zeer kenmerkende, doordringende schimmelgeur.
f. Onder deze omstandigheden ligt het voor de hand, dat zich in het
profiel de microflora sterk wijzigt. Men mag een verschuiving verwachten naar een anaerobe microflora, waarin schimmels overheersen. In de viltzode is dit reeds macroscopisch waar te nemen,
Dat in degronden daaronder vrijwel dezelfde veranderingen plaatsvinden, verraadt ons niet alleen de geur, doch ook het rnicrobioIogisch onderzoek (Redlich en Hudig, 1941, tabel4; fig. 31, krt 12),
dat nog pas in de aanvang staat, en bij voortzetting waarschijnlijk
nog tal van belangrijke gegevens zal verstrekken.
8. Het milieu, waarin dus de grasmat zich moet ontwikkelen, is wel
zeer ongunstig. Vooral de luchtadsorptie aan de grondaggregaten
maakt de vorming van capillaire zones in het profiel onmogelijk.
De subtiele wijzigingen in het grondwaterpeil, welke steeds overal
optreden onder invloed van waterlozing, vochtgebruik door het
gras, en verdamping van grond en gewas, hebben dus voor de
plantenwortel verregaande gevolgen. Zij houden in, dat de wortel
het ene moment in het grondwater hangt, onder ongunstige lucht:
water omstandigheden zichgedwongen ziet voedingsionen en water
op te nemen, en tegelijkertijd de wortelademhaling wordt belemmerd, terwijl in het volgende moment, door een daling van enkele
centimeters, de wortel uit het grondwater komt, en daarmede
meteen van water verstoken is, aangezien van een capillaire staging sleehts in zeer geringe mate sprake is in ingedroogde gronden.
Omwisseling en wateropname zijn' plotseling afgebroken, terwijl
de tere wortelharen, in de lucht boven het grondwater, ernstig
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kans lopen op afsterving. Ons inziens gebeurt dit juist zeer veel,
waardoor de wortel physiologisch geprikkeld zou worden tot hernieuwde groei en haarwortelvorming. In de neerslagrijke perioden
staat het grondwater hoog in het profiel, waardoor plaatselijk het
net van holten volledig gevuld kan zijn met water, terwijl kortbij
lucht kan zijn ingesloten. In beide gevallen is het profiel door het
water afgesloten; de waterbeweging is, op die in de grote scheuren
na, zowel in vertikale als in horizontal richting zeer gering; luchtverversing blijft nagenoeg achterwege. Gevolg is een anaeroob milieu, met alle daaruit voortvloeiende, landbouwkundige bezwaren.
De plant beschikt niet meer over een milieu, waarin de wortels een
gunstige verhouding aantreffen tussen vaste,vloeibareengasphase;
het adsorptiecomplex functioneert niet meer; een normale bevochtiging der gronddeeltjes bestaat niet meer. De vaste phase is
uitgeschakeld. De porien in de grond — scheuren, holten en kanalen — dienen als reservoir van het grond- en neerslagwater, waaruit de plant zich moet voeden. Door de irreversibele indroging is
een ,,watercultuur ,> ontstaan. De grasmat is daarbij volledig afhankelijk geworden van:
a. de beschikbare hoeveelheid water in de grondporien;
h. de in dat water aanwezige voedingsionen;
c. de schommelingen, veroorzaakt in de concentratie der ionen
door toediening van kunstmeststoffen, watertoevoer of verdamping. Uitgebrcid veldonderzoek, binnen en buiten West-Utrecht
en Miland, bewees ons duidelijk, hoe sterk daarop de grasmat
reageert. De vrij snel wisselende, grote uitersten bieden op den
duur alleen nog bestaansmogelijkheden aan die grassen en kruiden,
welke deze extremen kunnen verdragen; het zijn de voor veevoeding minderwaardige planten, terwijl de betere een zeer kwijnend
bestaan lijden. Naar gelang van de indroging vindt men ook hierin
weer talloze variaties.
Deoogstdervingopdegeheelingedroogdegrondenin uitgesproken
droge zomers is in West-Utrecht en Miland bekend, doch wordt
er als bedrijfsrisico aanvaard. Men wreet er zeer goed, dat men er
thans op de meeste bedrijven sterk afhankelijk is gew?orden van
het klimaat. Oude landbouwers, welke de ruime toepassing van
stalmest op hun gronden nog hebben meegemaakt, terwijl de invoering van stoom-, ruwolie- en electrische bemaling nog niet zo'n
sterke invloed op klink en indroging hadden, weten echter anders.
§. Het behoeft onder deze omstandigheden geen verwondering te
verwekken, dat door de neerslag en waterlozing de in het grondwater opgeloste zouten, langzamerhand door scheuren en spleten,
en bij neerslag langs het maaiveld, afgevoerd worden naar de
sloten, en uit deze door opmaling in de boezemwateren. Deze gang
van zaken verklaart de weelderige vegetatie van vele sloten, welke
al van oorsprong een voedselrijk milieu vormen. Wij spraken hier179

over reeds uitvoerig in liet vorige hoofdstuk, waar de genese der
West-Utrechtse en Milandse gronden werd behandelcL Niet alleen
hier troffen wij het verschijnsel van klink opvallend aan: een
der voorbeelden elders is het centrale Langbroekse gebied, tussen
Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug, enwelspeciaalbij dezware
kleien tussen de Langbroeker en Gooijer Wetering, waar wij eveneens de weelderige slootvegetatie-ontwikkeling waarnamen (tabel
5, 1933en1934). InOverlangbroekishetechtervooraldeuitermate
fijnheid der kleien, wTelke een zeer onhandelbare structuur levert.
Wij namen aldaar waar, hoe in de natte periode, toen alle
scheuren door colloidale zwellingwraren dicht getrokken, het water
van een flinke bui van een uur vrijwel direct en volledig langs het
maaiveld naar greppels werd afgevoerd, waardoor deze op een
weiland circa 5-7 cm in peil waren gestegen. Kvenals in de randzone, buiten het met zand vermengde materiaal langs de Noordzijde der Oude Rijn, vindt men in Overlangbroek, door het achterwege blijven der voor de structuur zo noodzakelijke organische
bemesting enbekalking, een demonstratie van deincest ongunstige
eigenschappen van de uitermate fijne, sterk colloidale, biogene
kleien. Ook bij deze gronden kunnen verschijnselen van irreversibele indroging optreden; in West-Utrecht en Miland echter duidelijker dan in Langbroek, waar het verschijnsel der indroging nog
nader onderzoek vereist.
Onwillckeurigzoektmennaarhet wezen derirreversible indroging.
Tacke (1929, 35) noemt twee oorzaken: le. de niet weder bevoehtigbaarheid door de omhulling der grondaggregaten met hiysen
en/of wasscn, beide producten, welke het langst weerstand bieden
aan microbiologische omzettingen;2e. alsvoornaamste reden geeft
hij echter op: een sterke luchtadsorptie aan deeenmaal ingedroogde gronddeeltjes van alle afmetingen, waardoor het niet meer
mogelijk isdezete bevochtigen. Daarmede vcrvalt tevens demogclijkheid tot capillaire opstijging van grondwater. De oorzaak dezer
luchtadsorptie wordt niet aangegeven. Ons vielen bij het veldonderzoek steedsweer de grote hoeveelheden ijzer op,welke waren
neergeslagen op de buitenvlakken der aggregaten, op de wanden
van voormalige,thans holle wortelgangen, en op de uitgebreide
wanden van hoiten en scheuren. Bit ijzer wordt aanvankelijk mobiel gemaakt in de met water verzadigde gronden, tijdens neerslagrijke perioden, in zuur milieu. Door de bij ontwatering intredende aeratie wordt uit de dunne watermantel, welke na het wegvloeien van het water aan dewanden der aggregaten blijft hangen,
het ijzer geoxydeerd, en met de ijzerhumaten, door indroging, in
zeer dunne laag neergeslagen. De disperse verdeling van het ijzer
schrijven wrij toe aan de vorming van ijzerhumaten in anaeroob,
zuur milieu, waarbij het humus-complex-anion optreedt als
^chutzkolloid". Zowel Fe- als humusverbindingen zijn in de bio180

gene grontlen in behoorlijke hoeveelheden aanwezig, en geven ons
inziens alleszins clemogelijkheid tot clevorming van ijzerhumaten
(Winters, 1940). Daarvan is bekend, dat het hydrophobe colloiden
zijn, welke dus bij indroging niet meer kunncn worden herbevochtigd. Tijdens de anaerobe perioden kunnen de ijzerhumaten in solvorm dispers worden verspreid, waarna zij door waterverlies, bij
aeratie der gronden, in gclvorm overgaan, de aggregaten met een
dunne mantel omhullend. Deze humaten zouden bij indroging,
door vorming van een irreversibele afsluitende laag, mede een belangrijk aandeel kunnen hebben in het verschijnsel der niet weder
mogelijke herbevochtiging. In de hydrophobic der ijzerhumaten
zien wij de oorzaak der luchtadsorptie. De invloed van harsen en
wassen willen wij daarmede echter zeker niet uitschakelen.
Van een uitgebreid onderzoek naar het wezen der irreversibiliteit
moesten wij, in verband met de opdracht, afzien; wij meenden
echter, voor zover veld- en laboratoriumonderzoek naar de productiviteit der gronden ons daartoe aanwijzingen gaven, deze als
suggestie naar voren te moeten brengen. In de aanname van de
ijzerhumaten als oorzaak der irreversibele indroging worden wij
nog versterkt door het feit, dat het mogelijk is gebleken de aldus
inaetief geworden gronden te regenereren door microbiologische
omzetting (Winters, 1940); daarbij treedt compost of goed vcrteerde stalmest op, zowel als bacterien-entmassa, als qua
voedingsbron voor de bacterien. Deze zouden in staat zijn de
ijzerhumaatmantel der aggregaten af te breken, waardoor de
gronddeeltjes weer vrijkomen voor herbevochtiging en omwisselingsprocessen. Wij komen hier echter nader op terug in het zevende hoofdstuk, en willen ons nu slechts beperken tot opmerkingen
daarover, voor zover zij betrekking hebben op de rol van de ijzerhumaten in het profiel.
Over de niet volledig ingedroogde gronden maakten wij reeds de
opmerking, dat zij alle variaties kunnen vertonen tussen niet en volledig ingedroogd. Daarvan is het ondoenlijk beschrijvingen te geven.
Menleert devariaties in het veld pasonderscheiden na het opcloen van
een ruime ervaring, waarbij men de wisselwerkingen der diverse
factoren heeft leren onderscheiden. Wei willen wij nog naar voren
brengen, dat het onder allerlei omstandigheden plaatsgevonden
hebbend terreinonderzoek tussen 1942 en '47, ons aanwijzingen heeft
gegeven, dat waarschijnlijk, zolang de indroging slechts van lichte
graad is, deze gedurende korte perioden, aan het begin van zomer en
herfst weer kan worden teniet gedaan door de microbiologische activiteit in degronden. Er schijnt als het ware een drempelwaarde te bestaan, wraaronder de gronden nog een zeker regeneratevermogen bezitten, doch waarboven dit vermogen spoedig vermindert, en bij handhaving der omstandigheden degraad van indroging snelkan toenemen.
181

Van groot belang is hierin clerolvan de mens, niet alleen bij de ontwatering, waarvoor hij over grote oppervlakten vaak slechts een peil
instelt, doch ook, en vooral, door de individuele behandeling van elk
bedrijf, en binnen elk bedrijf zelfs van elk perceel. Werd bij de een de
weide vlak achter de hofstede in zeer goede conditie aangetroffen, bij
de ander kon, vaak inhet achterdeeldaarvan indrogingworden aangetoond, somszelfs in ernstige mate.Toch werd in verschillende gevallen
op zulke percelen nog een flink producerende grasmat met een vrij
goede botanische samenstelling aangetroffen, doch dit was in den regel
bij landbouwers, welke na oogstvermindering door irreversibele indroging meenden de oorzaak alleen te moeten zoeken in een onvoldoende waterhnishouding in de zode, en daarom waren overgegaan tot
stuwing van het slootwater. Inderdaad bereikten zij door een natiwkeuriger waterhnishouding gunstiger resultaten, doch vrijwel niemand
hunner besefte daarmede slechts een onder goede controle gehouden
^watercuituur" te hebben geschapen.
Wij zien dus uit het voorgaande, dat de irreversibele indroging in
hoge mate de klink beinvloedt, en wel in dier voege, dat van normale
zwrelling der grondcn dan geen sprake meer is. Hieruit volgt, dat wij,
zolang nog geen methode is gevonden om de rol van elke factor afzonderlijk te bepalen, in de door ons verrichte krimp- en zwelproeven
moeten zien een methode, welke de resultante van alle factoren weergeeft. Als zodanig is de methode van groot belang voor de bepaling
van de klinkkansen in het terrein. In de klink moeten wij dus zien de
resultante van:
a. de volumeverkleining door de verdichting van het monster, d.w.z.
de colloidale krimp en de volumeverkleining van de inwendige
ruimten;
b. de volumeverkleining door oxydatieve omzetting, gepaard met materiaalverlies door de vorming van C0 2 ;
c. de volumeverkleining door de irreversibele indroging der grondaggregaten.
Onderscheiding van elk dezer factoren bij het veroorzaken van de
klink vergt nadere uitwerking der methodiek.
Uitgaande hiervan kunnen wij de cijfers van tabel 6, en de grafische
voorstellingen van de figuren 34, 35, 36 en 37 nader beoordelen. De
foto's der figuren 10-15, 16-18, 19en 20geven onseen duidelijk beeld
van de horizontale krimp der monsters. Voor de beoordeling van elk
der monsters afzondefiijk, of groepsgewijze, kan men dus tabel en figuren raadplegen.
De cijfers en grafieken geven aanleiding tot enige belangrijke opmerkingen van algemene strekking:

1. Uit de grafische voorstelling der vochtopname na de krimp in de
figuren 35, 36 en 37 blijkt, dat deze voornamelijk plaats vindt in
de eerste 60 minuten. Dit traject, weergegeven in de minutencurven, is dus wat betreft de waterbeweging karakteristiek. De
dagcurven leren ons, hoeveel water uiteindelijk wordt opgenomen
, door de verschillende monsters. Alle oorspronkelijk weinig of niet
gekrompen en ingedroogde monsters vertonen in wateropname een
ioiielijke vertraging.
2. Alle niet irreversibel ingedroogde, biogene gronden vertonen bij
collapspunt een toenemend watergehalte, naarmate zij een hoger
veengehalte bezitten; daarvan is dus de volgorde: klei, veenhoudende klei, veenklei, kleiveen, kleihoudend veen, veen.
3. Naarmate klink en indroging erger zijn, neemt bij eenzelfde grondtype het watergehalte bij collapspunt af (fig. 34). Deze twee factoren spelen dusdanig dooreen, dat hun aandeel in de processen
niet uit de krimp- en zwelproef is te reconstrueren. Nagenoeg alle
biogene menggrondtypen vertoonden reeds in het veld een zekere
graad van indroging, wanneer zij voorkwamen in de zode; bij diepere Jigging in het profiel blijken zij daarvan in den regel nog gevrijwaard te zijn gebleven.
4. De monsters uit de ondergrond vertonen practiseh alle een sterke
klink en indroging, vooral de in de droogmakerijen plaatselijk op
diepten van 70 cm en meer aangetroffen biogene kleien, waarvan
in de figuren 34 en 10 de monsters 1439, 1440 en 1491 duideljjke
K
voorbeelden zijn.
*
5. Menggrondtypen uit de ondergrond vertonen eveneens een sterke
re krimp, waarbij niet zelden door ongelijke spanningen in de ingedroogde massa, de monsters stuk springen. Plaatst men ze, al
of niet gesprongen, op het zandbad tot wateropname, dan vallen
zij niet zelden volledig uit elkander. Daarvan geven bij onderlinge
vergelijking de figuren 12 en 13 sprekende voorbeelden. Zij bezitten een geringe eerste zwelling, dus bijgevolg, als verschil met
het collapsvolume, een belangrijke, blijvende krimp, waarbij dus
verdichting, ox}^datieve omzetting en irreversibele indroging een
rol kunnen hebben gespeeld. Men beoordele bij voorbeeld in de
figuren 12en 13devormveranderingen van 1636,1637,1640,1653,
1654 en 1655. Het stukspringen is volgens ons geheel toe te schrijven aan het verschil in vochtafgifte en vochtopname tussen de
veen- en de kleideeltjes, waardoor bij krimp en zwel de ongelijke
spanningen worden veroorzaakt.
6. Bij de biogene kleien kan de opvallend sterke krimp alleen worden
verklaard door aan te nemen, dat het kleiaandeel bestaat uit een
anorganisch product, dat bij verandering in vochtgehalte duidelijk
volumeverschillen vertoont: naar alle waarschijnlijkheid amorph
kiezelzuur in deze gronden. Wij bespraken in het vorige hoofdstuk
reeds de aanwijzingen dienaangaande.
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7- Van een ander karakter zijn de kleicn viak langs de Oude Rijn,
op de plaatsen, waar een oeverwal aanwezig is. In de regel zijn zij
weinig of niet irreversibel ingedroogd en vertonen een behoorlijkc
zwelcapaciteit. Men zie de monsters 1711 en 1712 op de figuren
15 en 16.
8. Verschillende menggrondtypen vertonen dichter bij de Oude Rijn
sterke indrogingsverschijnselen, door dehogeligginguit het grondwater en de grote hoeveelheden in omloop zijnd ijzer. Men zie b.v.
1722 en 1962.
9. De zodemonsters met zand, aangevoerd door de lanclbouwers, vertonen een geheelander karakter. Door de zandvermenging hebben
zij, ten opzichte van de zandvrije typen, een duidelijk geringere
krimp en zwel. Men zie 1617, 1716, 1621, 1602, 1598, 1660, 1605,
1615, 1956 en 1961.
xo. Met voorgaande groep komt overeen die der met compost regelmatig behandelde: 1612, 1613 en 1614. Het zijn veenmonsters uit
een warmoezerij onder Wilnis, welke bij het veldonderzoek een
prachtige kruimelstructuur vertoonden;van indrogingwasslechts
bij 1614enigszins sprake.
11. De zavelgronden vertonen geen indroging in het terrein; krimpen zwelreactie zijn zeer gunstig. Men zie 1465,1715, en 1958.
Samenvattend kan dus van de biogene menggronden en kleicn worde|| gezegd, dat de klink en indroging in sterke mate afhankelijk zijn
vaHhet gehalte aan organische stof, de aard ervan, dehoeveelheid vrij
in omloop zijnd ijzer, o.a. in de vorm van humaten, en de lengteduur
en diepte der ontwatering. Zoals wij reeds opmerkten kan men met
dedoor onsgebruikte methodevoorkrimp-enzwelbepalinggeen onderscheid maken tussen het aandeel van de verdichting, en dat der irreversibele indroging bij de vochtafgifte; men meet de restiltante der
twee factoren.
Zij is als zodanig van groot belang voor de practijk. Wanneer men
namelijk het watergehalte bij collapspunt, en na eerste zwelling, in
gewichtsprocenten opluchtdroge stof berekent, grafisch uitzet en daarbij de monsters volgens type rangschikt, ziet men in een oogopslag de
graad van klink en indroging van het verse monster, en van het monster na de eerste zwelling; vooral wanneer men de moeite neemt cm de
monsters, binnen elk vertegenwoordigend grondtype, te rangsehikken
naar afnemend watergehalte bij collapspunt. Ter toelichting geven wij
in fig. 34 de aldus verwerkte gegevens van een serie Milandse gronden
weer. De dalende gehalten aan water bij collapspunt corresponderen
met deklinisch vastgestelde,toenemende graad van klink en indroging,
hetwelk bij elk grondtype werd waargenomen.
Men kan dus aan de hand van cleze eenvoudige, doch voldoend
nauwkeurige methode, aan verse grondmonsters nagaan, hoe deze zich
zullen gedragen bij ontwatering. Wil men dus een complex biogene
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gronden gaan ontwateren, dan kan men aan dehand van deze gegevens
voorspellen, hoe het terrein plaatselijk zal klinken, en eventueel indrogen. Wanneer men het volume-% na eerste zwelling in mindering
brengt van het collapsvolume ( = ioo %), heeft men deblijvende krimp
uitgedrukt dus in proccnten van het collapsvolume. Deze blijvende
krimp leert ons, welke klink wij in het terrein nog mogen verwachten,
eer een zekere stilstand intreedt. Men bedenke echtcr, dat in de practijk
het bereiken van dit punt van tal van factoren afhankelijk is, die alle
echter in zeer veel langzamer tempo werken, dan de constant voortgezette droging bij de krimpmethode. Wei kan men zeggen, dat ten
opzichte van grasland, in bouwland het proces sneller verloopt.
De oxydatieve omzettingen wcttigen verder de verwachting, dat bij
het bereiken van het theoretische eindpunt van de klink, het proces
zelf niet ten einde is, doch in zeer vertraagd tempo verder gaat door
afbraak der organische stoffen en omzetting ervan in C0 2 — onder
andere verbindingen —, hetgeen grondverlies betekent. Voor elk punt
kan dus de blijvende krimp berekend worden; door onder gelijkblijvende omstandigheden deze bepaling jaarlijks te herhalen, kan men zich
een voorstelling van de gang van de klink en indroging vormen, en
deze in grote trekken voor de toekomst uitstippelen.
Wij zijn ervan overtuigd, dat men op deze wijze calamiteiten bij ontginningen van biogene gronden kan voorkomen. De te verwachten
klink alleen reeds iseen reden te meer om elke uitvoering te doen voorafgaan door een uitgebreid veld- en laboratoriumonderzoek.
Zo zullen de eerste ontginners in West-Utrecht en Miland waarschijnlijk nimmer hebben vermoed, dat zij een proces in het leven
riepen, dat eeuwen lang zou voortgaan, en vandaag aan de dag nog
lang niet zijn diepfepunt heeft bereikt. Dat dit grote gevolgen met zich
bracht ten aanzien van de ontwatering, iseigenlijk pas na de invoering
der zomer- en winterbcmaling duidelijk naar voren gekomen. Dat
daarenboven irreversible indroging een rol zou kunnen spelen bij de
productiewaarde der gronden, bleek pas in de 2oe eeuw, nadat een
algemene, diepe ontwatering was ingevoerd, en stalmest- en compostgebruik opde achtergrond werden geplaatst door kunstmest-en krachtvoerimport.
Denken wij in dit geval aan het Zegvelderbroek, en de grote polder
van Zegveld (Huizinga, 1942, 173). De veenvorming, de afnemende
dikte van de gemengde bovengrond op het veen, en de eerste historische gegevens omtrent het landschap en zijn ontwatering, tonen, zoals wij reeds in de vorige hoofdstukken uiteenzetten, dat het anthropogeen nog niet gestoorde landschap gelijk of even hoger dan de begrenzende wateren heeft gelegen. Nu bevindt het laagst gelegen gedeelfe, dat in de Hoge Broek ligt, zich op 1,90m-NAP, terwijl Grecht
en Mije een pcil van 0,47 m-NAP bezitten. De oorspronkelijke ligging
ten opzichte van NAP daargelaten — door gebrek aan gegevens kan
deze niet meer worden nagegaan — kunnen wij dus een relatieve klink
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van tenminste 1,40m aannemen.^ Deze ontstond 11a de ontginning,
waarschijnlijk sinds ± 1100, dus in doorsnede in 8 eeuwen. Wanneer
men dan bedenkt, dat er thans nog ecn vecnpakket van gemiddeld
8,50 m aanwezig is,zou dit dus vlak voor de ontginning en ontwatering
een totale dikte van 10 m liebben bezeten, Wanneer wij nu uitgaan
van een vers eu- tot mesotrooph veenmonster, dat een blijvende volumekrimp vertoont van 50 % — hetgeen voor deze veentypen als
gemiddelde zeker mag worden aangenomen (zie tabel 6, no 1638 als
voorbeeld) —, dan komt dit overeen met een liniaire krimp van 20 %,
hetgeen men aan de hand van een eenvoudige berekening kan vaststellen. Dit zou dus voor een veenpakket van 10 m dikte een klink van
2 m betekenen. Gesteld, dat voor het veen van de plek, die thans op
1,90m-NAP ligt, vorenstaande berekening geldt, dan zou dit dus op
TO cm na zijn grootste klink hebben bereikt. Nu is eehter uit de onderzoekingcn van Ncller (1943, '44a en b) komen vast te staan, dat in ontwaterd veen de oxydatieve omzetting een duidelijke correlatie vertoont met de mate van ontwatering. Daar de proef in het laboratorium
snel verloopt, kan waarschijnlijk gezegd worden, dat daarbij de klink
door verdichting, die der oxydatieve omzetting sterk overheerst,
zodat in het gemeten resultaat van 50 % blijvende krimp, de klink
door materiaalverlies, als gevolg van oxydatieve omzettingen, nog niet
is bcrekend. Neller (1944b) neemt zelfs aan, dat de oxydatieve omzettingen de voornaamste oorzaak van de klink zouden zijn. Volgens
ons ontbreken thans nog de nauwkeurige methoden, welke beide klinkprocessen quantitatief kunnen onderscheiden. Daar beide processen
in de practijk steeds gezamenlijk optreden, zal men ter bepaling van
het aandeel van elk dezer, in het laboratorium een methodiek moeten
uitwerken, waarbij het mogelijk zal zijn de klink door verdichting te
bepalen, terwijl de oxydatieve omzettingen onmogelijk wrorden gemaakt. Dit vormt een onderzoek op zichzelf.
Daarenboven zal de blijvende grasmat de omzetting waarschijnlijk
aanzienlijk afremmen. Wij bespraken reeds een en ander in de aanvang
van dit hoofdstuk, Wij mogcn dus aan de hand van de huidige kennis
van zaken aannemen, dat de klink zal blijven voortgaan.
Theoretisch gezien komt aan de klink door oxydatieve omzetting
geen einde, zolang nog oxydabele organische verbindingen, hetzij in
situ, hetzij door microbiologische processen gevormd, aanwezig zijn.
Bij een analyse van gemiddeld 10gewichtsproeenten voor eu- tot mesotrophe veensoorten (Schreiber, 1929) zou men tot de aanname komen,
dat, indien nietswordt gedaan tegen het voortdurend verlies van organische stof, tenslotte van een veenprofiel van 10m niet meer overblijft
dan een pakket van 1m, als minerale rest. Theoretisch zou dit dus betekenen, dat, mits men de oxydatieve verliezen niet compenseert, in
het Zegvelderbroek de klink tenslotte zou kunnen doorgaan tot 7-8 m
-NAP! Of het in de practijk ooit zover zal komen, is de vraag. Houdt
bovendien tegelijkertijd de bodemdaling en/of zeespiegehijzing aan,

dan mm dit tensbtte een waterbezwaar betekenen van een,nog grotcr
aantal meters!
Met het voortgaan van de klink krijgt men daarbij het kwelbezwaar.
Men zal echter aan deze daling zeer veel kunnen doen door ruime en
algemene aanwending van composten, bereid uit afval van de samenleving van mens, dier en plant, aangevuld met voedingsionen, voor
zover deze te gering daarin vertcgenwoordigd zijn, tot een hoogwaardig product.
Gerekend op een klink van 2-3 mm per jaar, hetgecn dus neerkomt
op 20-30 cm per eeuw — een ruime berekening —, zou men deze moeten compenseren door een jaarlijkse gift van 60 ton compost per ha,
welke compost wij dan aannemen met een gehalte van 30 % organische
stof, en een soortelijk gewicht van 1,5. Zolang niet de steden en industricen in ons land ertoe overgaan alle organische afval te cornposteren
— waarbij het gevolgde systeem van primair belang is — en deze ruim
en goedkoop ter beschikking van de landbouwers in de veenweidegebieden van Holland en Utrecht te stellen, blijft de compensatie van
de terreinklink een utopie, en zal men, hoe langzaam 00k, de daling
zien voortgaan.
Wij moeten er tenslotte op wijzen, dat deze berekening moet worden
gezien als hulpmiddel, om ons enigszins een voorstelling te kunnen
maken van de verwachtingen omtrent de klink. Alleen reeds de wisselende profielbouw, de te verwachten wijzigingen in ontwateringstactiek
en grondgebruik, en de invoering van maatregelen ter compensatie
van de klink, zullen aan de terreindaling een zeer gevarieerd beeld
geven. Wij gaven gemiddelde cijfers, doch de talrijke krimp- en zwelanalysesjen asanalyses leveren het bewijs, dat men 00k in de klink een
eindeloze variatie krijgt, zowel in horizontale als in vertikale zin, in
verband dus met de gevarieerde pedologische structuur. Nu is deze
laatste voor het door ons onderzochte gebied, ten opzichte van andere
gebieden, nog zeer regelmatig te noemcn. Met verloop van tijd zullen
dus de klinkverschillen daardoor steeds sterker worden, en het eons
door biogene opbouw topografisch zo eentonige landschap veranderen
in een geaccidenteerd terrein. Daarvan zijn thans met het blote oog
nog alleen maar de sterkste wijzigingen langs de fossiele en nog in
gebruik zijnde wateren waarneembaar. De hoogtemetingen en ontwateringsbezwaren duiclen echter onmiskenbaar op het reeds ingezette
proces der vormverandering; daarvan geven de hoogtekaarten 3 en 8,
en de figuren 3 en 4 een voor zichzelf sprekend beeld. De daarop voorkomende, sterke komvorming in de MijepOlder, neemt men met geoefend oog in het veld reecls waar.
Gehcel in overeenstemming met onze eigen resultaten, werden die
van Aarnio (1937) en Kivinen (1938) bevonden. Zoals reeds eerder
werd opgemerkt, ontstond door het droogleggen en in cultuur brengen
van verschillende eutrophe meren in het Zuiden van Finland, na 1930,
een sterke behoefte aan een nauwkeurig onderzoek der drooggevallen,
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biogenesedimenten,teneindehunlandbouwkundige waardc te kunnen
bepalen. Dat hierover nogzoweinig bekend isin de literatuur, merkt
Aarnio in 1937op,in de aanhef van zijn eerste publicatie over gyttjagronden, in gebruik als cultuurgronden of daarvoor bestemd.
Voor de benaming der drooggevallen gyttjagronden gebruikt hij de
bestaande van Lennart von Post en Granlund (1926), de algeraeen
bekende lhnnische indeling in Ton-, Grobdetritus-, Feindetritus- en
Algengyttja. Helaas maakt hij bij resultaten van zijn onderzoek aan
6 gyttja's en 2 Tongyttja's geen melding van een nader onderscheid,
zodat de analyses voor ons slechts algemene betekenis hebben. Het
asgehalte varieerde tussen 80 en 90 %, behalve voor de algengyttja.
De lage C/Nverhoudingen van7,8tot 17,1tonen eensterke omzetting
der organische bestanddelen aan. De organische stofgehalten lagen
tussen 5en24 %voor degyttja's, desoortelijke gewichten tussen 1,89
en 2,41. Van belang zijn de krimpgegcvens van een niet nader omschreven gyttja:
43,1%

Vertikale, liniairc krimp .
Horizontale, liniaire krimp
Volurne-krinifi . . . . . .

72,1%

Het gewichtsverlies van natuurlijk vochtgehalte tot luchtdroog bedroeg79,2 %.Tenslottemaakthijnogmeldingvanhetfeit, datvolgens
zijn onderzoek de volumekrimp der gyttja's over het algemeen lag
tussen 25en60 %.Jammer genoeg gaan zijn krimpbepalingen uitvan
het verse, onder water genomen monster, waarvan niet altijd zeker is
of het vochtgehalte overeenkomt met dat vanhet collapspunt,
Veeluitgebreider ishetlatereonderzoek vanzijn landgenoot Kivinen
(1938); hij onderzocht landbouwsclieikundig ruim 50 gyttjamonsters,
evenals die van Aarnio limnologisch benoemd. Onder verwijzing naar
dit belangrijke werk, volstaan wijhier meteen korte somenvatting:
Organisch stofgchalter
C/N verhouding:

Soortelijk gcwicht van gyttja:
Soortclijk gcwicht van lichte klei:
Soortclijk gewicht van zware klei:

2-38 %
5,9-18,2 voor gyttja s
f
voor lichte klei
*
10,7
voor zware klei
16,7
voor Amblystegiuin-Cyperaceaevcen
22,5
voor Sphagnurn-Gyperaceaeveen
voor Cyperaceae-Sphagnumveen
1,51-2,62
2,44-2,65
2,45-2,70

'

., *

0,99-1,91
Volumegcwicht van gyttja's, nat:
Volumegewicht van gyttja's, droog: 0,39-1,63
: 0,39-1,63
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Horizontale liniairc krimp:
Vertikale liniaire krimp:

10-40 %
JUog 6/

Volumekrimp van eigen monsters:
Volumekrimp van andere gyttja's:
Volumekrimp van Duitse gyttja's:

14-85 %
72-77 % (Finland)
69-00 %

Opvallend is dus cle sterke krimp der eu- tot raesotrophe, biogene
gronden. Ook Kivinen ging bij zijn berekeningen en bepalingen uit
van het verse monster, met natuurlijk vochtgehalte, evenals Aarnio,
waardoor zijn waarnemingen waarschijnlijk niet volledig vergelijkbaar zijn met de onze. Wat betreft het zwelvermogen maakt Kivinen
slechts in het algemeen de opmerking, dat deze opvallend gering was
voor de gyttja's. Cijfers hierover publiceert hij helaas niet; evenmin
gaat hij nader in op de oorzaak ervan. Afgezien hiervan vinden wij in
de resuitaten van beide Finse onderzoekers een fraaie bevestiging van
de onze in West-Utrecht en Miland, evenals van de theorie omtrent
het ontstaan der West-Utrechtse en Milandse gronden.
In dit verband is van nog groter belang een latere publicatie van
Aarnio (1942), waarin hij, aan de hand van chemisch]en rontgenologiseh onderzoek aantoont, dat verschillende Finse kleien zeker niet
mogen worden beschouwd als minerale verweringsresten, hetgeen ons
inziens een sterke aanwijzing inhoudt voor een biogene herkomst; wij
bepleiten voor de door ons onderzochte menggronden van klei en veen,
en voor de moeraskleien een ontstaan door remineralisatie uit biogeen
materiaal, wat betreft het klei-aandeel.
Wij spraken terloops in dit hoofdstuk reeds over de ontwatering.
De bezwaren, welke met de ontwikkeling en ouderdom der ontginningen naar voren kwamen, beschreven wij in het historische gedeelte van
het derde hoofdstuk. De primaire rol,welke dedoor de mens ingevoerde
ontwatering sinds de eerste ontginningen heeft gespeeld, hebben wij
daar gepoogd in het juiste licht te stellen. Zij veroorzaakte in de biogene gronden de klink, welke sindsdien constant is voortgegaan en pas
zaleindigen,wanneer geen verdichting enoxydatieve omzettingen meer
plaats kunnen vinden, of deze worden gecompenseerd. Door de klink
gaf de ontwatering aanleiding tot de omkering der topografie van het
landschap: de terrein-inversie. Het beeld, daaruit ontstaan, is ieder
ter plaatse bekend; dat het zijn oorsprong vond in de ontwatering, is
nog lang niet algemeen bekend en erkend. Men zie de voorbeelden aan
net slot van dit hoofdstuk.
Gaarne zouden wij,aan dehand van een graphische voorstelling over
een groot tijdsverloop, hebben willen demonstreren, hoe door invoer
van maatregelen tot verbeterde ontwatering de klink geen vloeiend
karakter bezit, doch na elke invoering van een verbetering een
verscherpte neerwaartse gang vertoont, welke na enige tijd weer overgaat in een vlakker verloop. Dat dit zo geweest moet zijn, bewijst ons
delaatste knik in deklinkcurve, welke in haar loopwelisgeregistreerd,
in tegenstelling tot voorgaande, waarvan elk betrouwbaar gegeven
ontbreekt, Voor het waterschap Groot Wilnis-Vinkeveen zetten wij
haar uit in fig. 33; zij toont ons duidelijk de verscherpte daling na hernieuwde ontwatering, welke daling na enige tijd verzwakt wordt door
een nivellering of aanpassing aan de gewijzigde waterhuishouding. Van
Doom (1942, 217-220) wijdt enige aandacht aan de rol van de terrein*fS§

klink, waarbij wij ens geheel kunnen aansluiten. De Bruijne (1939)
noemt wel de verschijnselen in de behandeling der droogmakerijen,
doch roert het .probleem niet als zodanig aan. Hecringa (1926, 177)
onderkent tevens de rol van de kink als terfeinvervormer. Gosses
(1915, 81) meldt, dat d^ bevolking langs de zuidelijke Rijnoever in
Holland zich wegens de voortdurende dreigende watersnood niet op
de rivierklei, doch op het hoger gelegen veen had gevestigd, hetgeen
een bewijstemeer is, dat aanvankelijk het veen tussen de wateren dus
hogerlag;het huidigelandschap ontstond daaruit door terrein-inversie,
als gevolg van de klink. Zunker (1937) geeft enige sprekende klinkwaarnemingen voor het ,,Kehdinger Hochmoor"; bij de ontginning,
en tijdens de daarop volgende cultuurperiode, mat men van November
1892-1911 een klink van 2160mm; in deze periode van November
1900 tot October 1909 :857mm. Geheel in overeenstemming met het
physisch karakter van het oligotrophe veen, vond hij eenzelfde klinkverloop als wij weergaven in fig. 33.In 1911begon de curve zeer vlak
te verlopen. Brune (1929, 27), Kriiger aanhalend, geeft voor hetzelfde
gebied zelfs nog sterkere klinkwaarden, en wel van 1893-1907 :
2950mm. Kornella aanhalend, noemt Briine voor eu- tot mesotrophe
ontginningen, met eenveenprofiel van 3-10 m dikte,een klink van 3050cm in drie jaren na de aanvang (1929, 29).Van Rossum du Chattel
(1943, tabel 8 en p. 56) geeft voor verschillende waterschappen de
peilen in 1920 en 1943 weer, waaruit duidelijk de rol van de klink in
het oogspringt, wanneer men bedenkt, dat alle overige factoren gelijk
bleven. Wij ontleenden aan zijn werk enkele gegevens, en voegden
daar eigen cijfers (+) aan toe:
,
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-fWeijland en de Bree . . . . . .
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I)etabel laat zien, dat alle polders gedurende de laatste twintig jaar
nog een meetbare klink vertonen, schommelend tussen gemiddelden
van 3-25 mm per jaar.
De door de ontwatering veroorzaakte ongelijke klink, alsgevolg van

variaties in de horizontal en vertikale pedologische structuur van hct
onderzochte gebied, gaven op verschillende plaatsen de landbouwers
reeds aanleiding tot de inrichting van kleine „poldertjes'\ binnen het
grotere ontwateringsvcrband, hetzij met onder-, hetzij met opmaling
of opkering; zij omvatten meestal een gedeelte van het bij de boerderij
in gebruik zijnde land. Bekend zijn ons onderbemalingen in de Waverveense polder, doch speciaal in die der Derde Bedijking, waar de pedologische gesteldheid, door het voorkomen van talrijke stroombanen
in het huidige maaiveld, al zeer sterk gevarieerd is. Op een detailkaart
van de Zegvelderbroekpolder (1934) telden wij in de Hoge Broek 8
onderbemalingen met houten watermolentje; in de Lage Broek 12, en
6 met ijzeren molentje, 1 met een motorpomp en 1met een electrische
pomp. In totaal dus 28 complexen met een eigen peil.
Bat hiervan op den duur een zeer ongunstige invloed uit moet gaan
op het algemeen waterstaatkundig belang van de polder, staat vast.
Vooral de onderbemalingen, welke zijn ingericht voor bouwland, verhaasten in snel tempo de toeh al van nature ongelijke khnk. Men krijgt
een volkomen ehaotische terreinvervorming als gevolg van het voorgaan der particuliere belangen voor het algemeen polderbelang. Daarbij komt, dat de eenmaal ingetreden klinkverschillen niet meer kunnen
worden teniet gedaan!
Alleen poldersgewijze herontginning zou theoretisch verbetering
kunnen aanbrengen door egalisatie der geschapen verschillen. Wanncer daarbij echter niet in eerste instantie wordt uitgegaan van de
grondgesteldheid en profielbouw, krijgt men na verloop van tijd wederom hindcrlijke storingen. Het is echter de vraag, of men langs deze
weg de oplossing moet zoeken; herontginning is buitengewoon kostbaar, en in verschillende gevallen wel technisch mogelijk, doch in de
practijk lang niet altijd economisch verantwoord. Langzaam maar
j, zeker dringt het in West-Utrecht en Miland tot de grondgebruikers
door, dat de willekeur in waterbeheer voor het bedrijf zelf, zowel als
voor de polders, na verloop van tijd ingrijpende gevolgen met zich
brengt, zodat men thans tot het inzicht komt, dat op biogene gronden
de ontwatering zonauw luistert, dat het particulier belang geheel dient
te worden ondergeschikt gemaakt aan het algemeen belang. Helaas
zijn de begane fouten niet meer ongedaan te maken, en zal men deze
als erfenis bij herziening der ontwatering dienen over te nemen. In het
zevende hoofdstuk zullen wij in de gelegenheid zijn de gewenste verbeteringen uitvoerig te besprekem
Wij willen dit hoofdstuk besluiten met de behandeling van enige
sprekende voorbeelden over klink en indroging, zoals wij deze waarnamen in het terrein, terwijl wij aan de hand der krimp- en zwel. analyses en waterstaatkundig-historische gegevens enige reconstructies omtrent het ontstaan en de ontwikkelingsgang van verschillende
gedeelten hebben ontworpen, waarmede een en ander uit het voor>
• gaande verduidelijkt wordt.
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Terreininversie
Als zeer sprekencl voorbeeld van de door de klhik veroorzaakte
terreininversie, hebben wij de Rondehocpspolder ten N van de Ronde
Venen gekozen (zie fig. 38). Wanneer men deze polder thans bezoekt,
en daarbij degehele polder langsderingdijk rondgaat, komt men onder
de indruk van het typische landschapsbeeld. Men ziet een ovaalrond/
nimmer verveend gebied, met vrij steile rand (de ringdijk) en een met
het oog niet waarneembaar, flauw afhellend verloop naar het centrum.
Bit laatste wordt echter duidelijk verraden door de ligging van het
maaiveld ten opzichte van het polderpeil. De vorm doet dus sterk
denken aan eenplatte schotelmet smalle, opstaande rand.Concentrisch
ziet men in het profiel van de randen af de deklaag van veenhoudende
kleinaar het midden indikteen kleigehalte afnemen enovergaan in iets
kleihoudend veen.
Profiel vlak bij de ringdijk onder Stokkelaarsbrug:
0-25 cm: donkere, veenhoudende klei.
25-30 cm: ijzerhoudende, org. rijke klei.
30 c m - > : kleiveen.
Profiel 3oo m van de ringdijk af:
0-30 cm: donkere veenklei.
30-60 cm: veenhoudende klei.
60 c m - > : mesotrooph veen.
Profiel in het centrum:
0-15 cm: iets kleihoudend veen.
15cm—>: mesotrooph veen.

Over het algemeen is het mesotrophe, houtrijke veen 2-2,5 m dik,
waaronder een laag zeer taaie, plastische, biogene klei, die tenslotte
rust op zand of zandige klei bij 9m -NAP. Genetisch wijst dit op het
feit, dat in de laatste biogene groeiphase het centrale veen iets hoger
lag dan de randen. In de brede,zwakglooiende randstrook vond men
een ondiep water, dat in verband met de seizoenen een peilschommeling vertoonde, en waarin alle elementen aanwezig waren tot de vorming van een biogene menggrond.
Aldusmoet volgensonsde toestand geweest zijn omstreeks800n. C,
toen dusvolgensdehistorische documenten inhet HollandsenUtrechts
veengebied sprake was van een occupatie door de mens (phase 1).
Waarsehijnlijk werd 00k de Rondehoepspolder vroeg ontgonnen, waar
nader onderzoek licht over kan versehaffen; de aanwezigheid van de
zeer oude nederzetting Ouderkerk aan de Noordrand vormt daarvoor
een aanwijzing.
Nemen wij dus voorlopig aan, dat dit complex tussen Amstel, Waver
en Bullewijk werd ontgonnen in de ioe of n e eeuw. Het graven van
de minofmeerradiaalgeriehte slotenmoet in dit gebied van overheersend meso- tot eutrooph veen spoedig gevolgen hebben gehad. Door
de klink veranderde de zeer zwakke bolvorm in een platvlak (phase 2).
De eenmaal ingezette klink ging voort, en zo zal het op den duur ge192

wenst zijn geworden om de sloten 's zomers af te dammen, en aansluitend daarop door degroeiende wateroverlast zomerkaden aan te leggen,
welke, hoe gering ook van hoogte, het gebied 's zomers drooghielden.
Tenslotte zullen omstreeks 1400 waarschijnlijk ook de eerste eenvoudige bemalingsinstallaties zijn toegepast (phase 3). De door de cultuur
der gronden gecontinueerde klink vervormde op den duur het landschap tot ecu hoi liggend gebied: de terreininversie had plaats gevonden. De klink bedroeg omstreeks 1600 waarschijnlijk 30 cm (phase 4).
De holle ligging nam regelmatig toe, en werd gestimuleerd door windbemaling. De stijgende vraag naar cultuurgrond rond 1850, de daarna
optredende cultuurverbeteringen, welke intensivering mogelijk maakten, en het toenemend waterbezwaar, gaven de stoot tot het inrichten
van zomer- en winterbemaling. Het nu het gehele jaar door bemalen
profiel ging een sterke klink vertonen, tengevolge waarvan wij aannemen, dat rond 1900 de klink zal zijn toegenomen tot 70 cm (phase 5).
Ten slotte groeide daaruit door toenemende klink het tegenwoordige
landschapsbeeld. Ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld is de
klink thans sterk toegenomen, en door ons, bij gebrek aan betrouwbare metingen, geschat op 170 cm. De huidige vorm is aan de hand
van de horizontale en vertikale pedologische structuur, en de klink
sedert de ontginning, geheel te verklaren; de terreininversie is het resnltaat van de inmenging van de mens in de ontwatering, teneinde de
gronden aan zich dienstbaar te maken.
Minder duidelijk komvormig vervormd is het gebied van Miland.
Men vindt hier geen centraal, zwak holgelegen terrein, doch sterk
excentrisch een diepe kom, vlak tegen de Oude Mije aan, in de Mijepolder. Duidelijker dan in een beschrijving, wordt dit gedemonstreerd
door kaart no 8, aan het verloop der hoogtelijnen, en door de intervallen op de maquette (fig. 3 en 4). Ter verkrijging van een beeld van
het terreinverloop in de verschillende onderdelen van Miland, tekenden
wij, aan de hand der profielraaikaarten, een drietal dwarsprofielen
door het komvormige gebied (fign 39, 40 en 41).
In fig. 39 ziet men de vorm en sterk excentrische ligging van de
diepe kom, met een flauwe glooiing naar de Oude Rijn, en een steile
aan de zijde der Oude Mije, waarin bovendien nog onderbrekingen
worden aangetroffen door een tweetal kleiruggen. De tendens tot een
zwakke helling afwaarts naar het Xoordwesten, is hier zichtbaar. Van
de Oude Rijn af tot de Kade ziet men, vooral in de grafische voorstelling onder in de figuur, dat de dikte van debovengrond afneemt, hetgeen met alleen zijn oorzaak vindt in de afname van het kleigehalte,
van de Rijn af naar het centrum, doch ook in een vertikale afname van
de laag der biogene gronden. Door cle klink werd dit verschil in dikte
nog geaccentueerd, en kan men ook geheel de daling naar het Noordwesten verklaren. Naar de Mije neemt echter de dikte der gemengde
gronden weer toe; een langzame stijging van het maaiveld zou men in
analogic met het voorgaande verwachten, doch deze doet zich niet voor.
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Men neemt hier juist het diepst gelegen terreingedeelte waar. Mogelijk
ligt deverklaringhiervanindeondergrond,hetgeennauwkeurigonderzoek doormiddelvan diepboringen zoumoetenaantonen.Doordegrote
schaalverschillen is de terreinhoogte ten opzichte van de lengtesehaal
2500 X overdreven, waardoor de terreininversie sterk overdreven
wordt gedemonstreerd.
Meer naar het Noordoosten werd de dwarsraai gekozen, welke van
de Oude Mije dwars door de Hooge Broek met een knik overgaat in
de Zegvelder polder en via de Rietveldse polder eindigt aan de Oude
Rijn. Het beeld komt sterk overeen met voorgaande raai, doch vertoont in tegenstelling daarmede een opvallende samenhang tussen
klinkgraad en dikte van debovengrond tot op het veen. Het beeld, dat
wij ontwikkelden over de genese van Miland, wordt door deze voorstelling zeer verduidelijkt. Demening, dat de Oude Mije oorspronkelijk
een veenstroompje was, met geringe capaciteit en geringe biogene
vorming, onafhankelijk van het Rijnsysteem, komt hier duidelijk naar
voren. Zoals wij reeds aan de hand der profielen in het vierde hoofdstuk aantoonden, moet het terrein 00k hier zwak bolrond ontwikkeld
zijn geweest, met de langste helling aan de Zuidoost-zijde, waarop
de vorming der biogene menggronden wijst (fig. 40).
Een zeer sprekend voorbeeld van terreininversie levert ons de Zegvelderbroekpolder, met de Hoge en de I,age Broek (Huizinga, 1942,
173). De namen spreken voor zichzelf; wanneer men echter de tegenw?oordige topografie raadpleegt, komt men tot de ontdekking, dat de
Hoge Broek thans lager ligt dan de Lage. Deligging isdus omgekeerd,
en wel door de ongelijke klink. Deze omkering kan nog niet zo lang
geleden hebben plaatsgevonden; de namen alleen reeds tonen aan, dat
na de ontginning van Miland nog lange tijd de Hoge Broek inderdaad
00k hoger heeft gelegen dan de I,age. Zij is het gevolg van de bouw
van het profiel, waarin wij twee belangrijke verschillen tussen Hoge
en Lage Broek aantrcffen: ie. de afnemende dikte van de bovengrond
tot op het veen, waarvan degrafische voorstelling onder in fig. 41 voor
zichzelf spreekt; 2e. de bouw van het diepere gedeelte van het profiel,
waarvoor wij de gegevens ontleenden aan de diepboringen, verrieht
door het Laboratorium voor Grondmechanica, welke wij — na enige
vereenvoudigingomteehnischeredenen —infig.41hebben ingetekend.
Daaruit blijkt, dat het profiel in devoormaligeLage Broek overwegend
uit gemengde gronden is opgebouwd, terwijl dat in de Hoge Broek
overwegend uit veen bestaat. Zowel door de geringere dikte van de
bovengrond alshet daaronder overwegend uit veen opgebouwde profiel
was de klink in de Hoge Broek sterker dan in de I,age. Ons isdoor het
uitgebreide profielonderzoek hier en elders bekend, dat het door ons
onderzochte gebied ten opzichte van de omgeving eenenigszinsregelmatig profiel vertoont, doch niettegenstaande dat, nog vrij veel onderlinge variatie laat zien, o.a. door de aanwrezigheid van stroombanen
in het onderliggende veen, welke een zeer plaatselijke ontwikkeling
194

''••<ii,4iS!f V

kunnen bezitten. Cbnclusies aan de hand van enkele profielen blijven
daarom tot voorzichtigheid manen. Wij kregen echter tevens de beschikking over 62 diepboringen, verricht door de Provinciate Waterstaat van Zuid-Holland, in het Waterschap De Gemene Boezem van
Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven. De boringen, welke in de
Hoge en Lage Broek werden verricht, steunen in algemene trekken
onze bewijsvoering. Van de Hazekade Noordoostwaarts werden tot
aan deGrecht bijhet electrischegemaal7diepboringen verricht (1926),
de 5 eerste in de Hoge, de 2 overige in de Lage Broek:
Proielmimmer:
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Klei (in eenofmecr lagen)
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700(1) 720(1) 695 (1)
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da
10
10
20(1) 470 (5)
710(1) 240 (3)

10
470 (3)
210(2)

Aan de hand der gegevens van beide voornoemde diepboringen van
het Laboratorium voor Grondmechanica stelde Prof. Ir J. Hudig een
reconstructie samen van degang der klink en het ontstaan der terreininversie in Hoge en I,age Broek (zie fig. 42). Daartoe werd uitgegaan
van deboorgegevensuit 1940,welke dusdehuidigetoestand aangeven.
Gebaseerd opdekenmerken en physische eigenschappen der aanwezige
grondsoorten en -typen, werd de aanvangstoestand gereconstrueerd,
vallende vlak voor de ontginningen ( ± 1100). Als eerste phase in de
ontwikkeling van de klink werd deperiode rondom 1600gekozen, toen
de windbemaling een hoge trap van technische ontwikkeling had bereikt, en dientengevolge 00k de klink belangrijk was toegenomen. Als
tweede werd gekozen de periode rondom 1900, toen door intensieve
bemaling en sterk toegenomen grondgebruik, overal de zomerbemaling
wasomgezet in zomer-en winterbemaling,waardoor de klink dusdanig
toenaxn, dat omstreeks dit jaartal de inversie moet hebben plaatsgevonden. Deuitwerking derreconstructie iszodanig, dat defiguur, mede
door de uitvoerige behandeling van het onderwerp in voorgaande
hoofdstukken, weinig toelichting meer behoeft. Aan de hand van de
physische eigenschappen stellen wij ons voor, dat 00k de dieper gelegen lagen aan de klink meedoen, als gevolg van het toenemend gewicht derbovenliggendeonder invloed der ontwatering, hoegeringdeze
00k is.Men mag aan de reconstructie dan 00k niet meer waarde hechten dan als schema. Vooral daar, waar in het profiel verschillende
grondsoorten en -typen elkander willekeurig opvolgen, ieder met verschillende dikte, wordt het zeer moeilijk de klink te reconstrueren,
of voor de toekomst te voorspellen. Hier wordt wederom sterk het
gemis aan exact wetenschappelijk onderzoek gevoeld van materiaal,
waarmede landbouwer envervener in onslandreedseeuwen vertrouwd
zijn geweest.
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Voor West-Utrechtwerd alsvoorbeeld gckozen een raai van profielen
van het zandcomplex van Haarzuilens nit, over Laag Nieuwkoop,
Kockengen, Spengen, tot in Bijleveld. Hij is weergegeven in fig. 43.
De dikte van de bovengrond vertoont nogal enige variatie, zoals uit
de onderste grafische voorstelling blijkt. De invloed daarvan op de
klink, en de daaruit weer voortvloeiende vervormingen van het maaiveld, springen in het oog in de bovenste voorstelling. Men komt onwillekeurig tot de vergelijking met een massa van wisselende dikte,
,,drijvend" op het veen, waarbij op plaatsen, waar het meeste aanwezig is, de massa, zowel naar onderen als naar boven, haar grensvlakken vervormt. Uitzonderingen daarop vormen de kunstmatige
Bijleveldloop bij Spengen, en degecombineerde kunstmatige BijleveldHeijcoploop bij Laag Nieuwkoop, welke in absolute zin zelcer meeklonken met het terrein, doeh dit in veel geringer mate deden en nog
doen, doordat zij water voeren; bij deze lichamen wordt de klink niet
veroorzaakt door ontwatering, doch door toenemend eigen gewicht,
naarmate zij door relatief geringere klink ten opzichte van hun omgeving hoger komen te liggen. Afgezien dus van deze kunstmatig in
het leven geroepen afwijkingen in de algemene gang van de terreinklink, kunnen wij van de overige ontstane variaties in hoogteligging
zeggen, dat deze bij de aanvang der ontginningen niet alleen in het
maaiveld als zodanig afwezig moeten zijn geweest, doch waarschijnlijk
zelfs in omgekeerde zin de topografie van het toenmalige moerasgebied kenschetsen; daar toch, waar thans door plaatselijk dikkere
pakketten gemengde gronden, in het landschap eenhoogteisgevormd
onder invloed van de klink, \vfaren tijdens het vormingsproces van het
landschap wateren aanwezig, waarvan de ouderdom van hun bestaan
is afgetekend in de dikte van hun biogene vormingen. Vlam (1942)
toonde overeenkomstige terreininversies aan in Zeeland.
Teneinde nu een voorstelling te geven van de verschillen, welke in
de profielbouw inhet dooronsonderzochte gebied werden aangetroffen
aan de hand van de door ons geraadpleegde diepboringen van de
Provinciale Waterstaten van Zuid-Holland en Utrecht, stelden wij een
dwarsprofiel door West-Utrecht samen, van de Oude Rijn af NoordwaartstotevenoverdeBijleveld,gaandedoorKamerik (fig.44).Hoogteligging van het maaiveld en de vertikale bouw van de op het veen
rustende menggronden benaderen ten naaste bij de werkelijkheid.
Daarvoor baseerden wij ons op eigen waarnemingen. Gefantaseerd
is de stroombaan, welke echter bewust in de dwarsprofiel werd opgenomen, om de door de klink veroorzaakte, geprononceerde ligging
dezer fossicle watergangen in het maaiveld te demonstreren, waarbij
men denke aan de fossicle stroombaan inSpengen. Ook de ingetekende
hofsteden zijn phantasie; zij vonden in de figuur een plaats om de oude
fundering op een ^dri^'ende" plaat van langeturf weer te geven, zoals
deze vroeger veel in gebruik waren, naast de jongere methode van
fundering door middel van heipalen. In dit laatste geval herinneren*
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wij aan Ond Kamerik, dat volgens mededeling gefundeerd mm zijn
op een twee meter onder het maaiveld liggende kleibaan. Meet naar
links tekenden wij een stroombaan in, welke door periodieke afzetting
van materiaal in eigen stroombed en op de oeverwallen reeds van oorsprong een enigszins verhoogd dwarsprofiel kreeg, tot zij het bed om
een of andere reden verliet en dit overgroeid raakte. Dat dit niet zelden
voor kan komen in een veenprofiel, bewijzen ons de droogmakerijen,
welke men uitveende tot op een niveau, waar zeer veel stroombanen
voorkwamen. Deze vindt men thans zeer duidelijk in het huidigc landschap terug. Een fraaie weergave daarvan vindt men op de luchtfoto's
der Topografische Dienst, en van de Stichting voor Bodemkartering.
Ook de62diepboringen in de Gemene Boezemvan Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven, verricht voor de Provinciate Waterstaat
van Zuid-Holland, geven daarvan prachtige voorbeelden, zowel in de
Hoge als de Lage Broek. Dat door de gevorderde klink niet ver onder
de oppervlakte aanwezige kleibanen eenrolgaan spelen bij de vorming
van het maaiveld, gaven wij in defiguurboven de even eerder besproken stroombaan weer. Het gehele dwarsprofiel met zijn ongelijke zandondergrond geeft eenduidelijk beeld van de door onsontworpen genese
van het gebied (zie hoofdstuk IV), welke volledige steun vindt in de
62 diepboringen der Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland rondom
Zegveld, en de 85 diepboringen van de Provinciale Waterstaat van
Utrecht tussen Woerden en Wilnis.
Hoe wij ons het ontstaan van de verhoogde ligging van een stroombaan in het veenlandschap voorstellen, blijkt uit fig. 45. Wij denken
daarbij aan de talrijke stroombanen in de droogmakerijen, en de enkele
in West-Utrecht en in Miland. Het weergegeven voorbeeld is voornamelijk gebaseerd op de fossiele stroombaan in Spengen. De phasen
1-5 geven de periode der landschapsgroei weer; in een nauw merkbare laagte inhet terrein vormde zich een stroombaan, welke periodiek
de gelegenheid bood tot de vorming van biogene afzettingen. Het bed,
waarin biogene vorming plaats kon vinden, verbreedcle zich langzaam;
de verlanding hield gelijke tred met de veengroei in de omgeving. Ka
phase 5 werd de natuurlijke groei verstoord door ontwatering en ontginning. De ontwikkeling van de daardoor in het leven geroepen klink,
vindt men weergegeven in de phasen 6-8. Daarin ziet men het dwarsprofiel van de stroombaan in het centrum een relatief steeds geprononceerder hoogtdigging boven het omgevende land innemen. De verklaring daarvan ligt in het verschil in de klink tussen de kleirijke en
de kleiarme tot kleivrije formaties, onder invloed van de ontwatering.
Door de dalende grondwaterspiegel, welke een min of meer parallel
verloop aanhet maaiveld vertoont, komt duseenveen-,een overgangsen een kleistrook droog te liggen, waarin, in dezelfde volgorde, een
afnemende klink optreedt. Teneinde het uitgestrekte veengebied in
cultuur te kunnen houden, zagmen zichna verloopvan tijd gedwongen
de nivellerende werking van de klink ongedaan te maken door her197

nieuwde peilverlaging. Deze heeft weer versterking cier klink tengevolge,waardoor de relatieve hoogte-toename van het centrale gedeelte
van de stroombaan voortgaat. %
De hier weergegeven, relatieve stroombaanverhoging door klink, als
gevolg van voortgezette ontwatering, is slechts in grote trekken weergegeven. Het verschijnsel dient op zichzelf nog nader onderiocht te
worden aan de hand van nauwkeurig terrein- en laboratoriumonderzoek. De thans reeds bekende eigenschappen der gronden verstrekten
ons echter voldoende gegevens voor deze schetsmatige voorstelling.
Wijwezen reeds opderolvan onderliggende kleilagen, of in het algemeen gezegd: physisch dichtere banen en lagen, op de klink van het
gebied. Bepaald funest kan de invloed van een zodanige laag zijn,
wanneer zij in een in cultimr zijnd biogeen gebied vlak onder het maaiveld voorkomt. Wij kennen het verschijnsel reeds nit de literatuur
(Redlieh en Hudig, 1941, 279-280). De tweede auteur gaf het later de
naam van Stolwijk-verschijnscl.De door hem ontworpen reconstrnctie
omtrent het ontstaan van het verschijnsel onder invloed van de klink,
en de gevolgcn, die daaruit voortsproten, isweergegeven in fig. 46. De
eerste twee voorstellingen, namelijk van ± 1100 en 1600, behoeven,
na al hetgeen reeds hier naar voren werd gebraeht, geen nadere uitleg.
Omstreeks 1900 zou de eerste indroging der zode onder invloed van de
winter- en zomerbemaling zijn intrede hebben gedaan. Enkele jaren
later besloot men tot een sterke peilverlaging, om de laaggelegen
Benedenkerkers in de gelegenheid te stellen, hun drassige landen door
verbeterde ontwatering in een goede cultuurtoestand te brengen. Dit
betekende voor het Bovenkerkse gedeelte verdieping der sloten om
water tehouden (ziefiguur).Metdezepeilverlaging kwaminhet laatste
gedeelte van de Polder Stolwijk een laag zeer taaie, uiterst fijne, biogene klei boven de grondwaterspiegel te liggen. Dit bracht ernstige
gevolgen met zich: niet alleen de klink nam toe, doch 00k en in sterker
mate, de irreversibele indroging. Door de daling van het grondwater
onder de kleibank, heeft men het bovenste gedeelte van het profiel
uitgesloten van de normale grondwaterhuishouding; het profiel boven
de kleibank isvolledig afhankelijk geworden van de neerslag. De eerstvolgende droogteperiode veroorzaakte een volledige verdamping van
de watervoorraad boven de kleibank, waardoor het reeds ingezette
procesder irreversibele indrogingin versneld tempoplaatsvond. Thans
ishet gehele profiel tot op de kleibank volledigirreversibel ingedroogd.
Het eenswelvarende Bovenkerkse gebied bevindt zich thans daardoor
in ernstige moeilijkheden.
De zeer ongunstige invloed van verdichte lagen in het profiel,
welke bij ontwatering in of boven de grondwaterspiegel komen te
liggen, wordt niet alleen in Stolwijk en omgeving waargenomen. Even
duidelijken onaangcnaam iszijindedroogmakerijen der RondeVenen.
Daar werd niet alleen klei als de storende grondsoort aangetroffen,
doch 00k veen,en welinhet bijzonder het spalterveen en de bonk. Van

het spalterveen geeft fig. 22 een voorbeeld, clat door ons werd aangetroffen in de Waverveense Polder. Bij een der veldonderzoekingen
deelde een landbouwer onsmede, het water in de sloten hoog te hebben
opgezet door het aanbrengen van stuwen; hij hoopte daarmede de
volledig droge zode van veenklei met kleiveenbasis weer van water
te kunnen voorzien. Profielonderzoek leerde ons bij die gelegenheid,
dat op een afstand van 3 m nit de sloot het profiel volkomcn droog
bleef. Bij verder graven kwamhet spalterveennaarboven.Door daarbij
zeer voorzichtig te werk te gaan, bleef daarvan tenslotte een dunne
laag over, welke duidelijk bol stond. Toen deze werd doorgestoten,
kwam met grote kracht het water in de profielput omhoog. Dit werd
niet een enkele maal, doch vaak teruggevonden. Het verschijnsel
spreekt voor zichzelf.
Tenslotte willen wij, aan de hand van fig. 47 schematisch het continu karakter van de Mink, en het daarbij overwegend optreden van de
irreversibele indroging, behandelen aan een tweetal zeer eenvoudig
opgebouwde profielen. Gesteld, dat men in een mesotrooph veengebied
sloten aanbrengt en een slootpeil van 40 cm onder maaiveld aanhoudt
(1). Boor dit met 10cm te verlagen treedt een klink van 2,5 cm in,
terwijl 5cm van de zode irreversibel indrogcn (2). De klink gaat voort
en men ziet zich gedwongen weer 10 cm dieper te ontwateren: gevolg
is 7,5 cm klink en 7,5cm indroging (3). Door de klink ziet men zich
-gedwongen wederom 10cm dieper te ontwateren. De klink groeit aan
tot 15cm en de indroging tot 10 cm (4). Tenslotte is een stadium bereikt, waarbij door de klink t.o.v. de oorspronkelijke maaiveldligging
een daling van 40 cm is ingetreden, bij een indrogingszone van 25 cm.
Door de klink is weer de maaiveldhoogte gereduceerd tot 40 cm boven
slootpeil (7).Deze voorstelling leert duidelijk, hoe de ontwatering t.o.v.
het maaiveld ,,statisch" is gebleven, doch de dikte van de irreversibele
laag naar beneden is ^gegroeid". Uiteindelijk heeft men dus door aanpassing van de ontwatering aan de klink, teneinde een bruikbarc zode
te behouden, nietsandersbereikt, dan een door ontwatering irreversibel
ingedroogde zode, met sterk verminderde en wisselvallige productie.
Deze voorstelling werpt een sterk licht op een der onaangename gevolgen van het in ontginning brengen van een gebied met een dik
veenpakket.
Voor een kleiveenprofiel werd eenzelfde schetsmatige gang ontwikkeld aan de hand van veld- en laboratoriumgegevens. Het betoog
over de klink blijft daarvoor hetzelfde, met dit verschil, dat door het
hogere kleigehalte de klink minder snel en omvangrijk optreedt.
Alhoewel nog tal van sprekende gegevens hierop een aanvulling
zouden kunnen geven, willen wij hiermede besluiten. Na het ontstaan
der biogene gronden in het vierde hoofdstuk uitvoerig uiteen gezet te
hebben, kwamen wij in het vijfde tot de behandeling van een tweetal
eigenschappen, welke zich openbaarden, toen men deze in cultuurnam.
Beide processen, zowel de klink als de indroging, doch vooral deeerste,
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zullen waarschijnlijk tot ver in de toekomst een rolblijven spelen in de
cultuur van dit gebied. Beide zijn door de mens onbewust in hetleven
geroepen. I)e thans reeds ervan ondervonden bezwaren werden verdoezeld door de vergevorderde techniek en de sterk veranderde, toegenomen vraag naar cultuurgrond, welke beide de maatregelen tegen
klink en indroging tot nu toe economisch ,,verantwoord" maakten.
Dat dit echter op den duur toch moet leiden tot ernstige bezwaren,
volgt ons inziens reeds uit dit hoofdstuk. Men vergete niet, welke
enorme bedragen reeds werden gei'iivesteerd in deze gronden, speciaal
in die der droogmakerijen, zonder dat daarvan iets werd teruggewon-
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DE, L A N D B O U W S C H E I K U N D I G E . T O B S T A N D
V R O E G E R EN NU
Bij het onderzoek naar de klink en indroging der West-Utrechtse
en Milandse gronden kwamen wij, dank zij de uitgebreide veld- en
laboratoriumwaarnemingen, in het bezit van een groot aantal gegevens. Daaruit bleek, dat in het gehele onderzochte gebied de klink,
alsgevolgvan deeeuwen langeontwatering, eengroterolisgaan spelen.
Van veel jonger datum is de indroging; over juiste documenten beschikken wij niet, doch afgaande op resultaten van eigen onderzoek,
menen wij, dat de eerste indrogingsverschijnselen hier reeds optraden
na invoering der voortdurende bemaling, dus zeer in het algemeen
genomen in de tweede helft van de 19ceeuw. In de 2oe eeuw nam het
proees der indroging ernstig toe. Een nauwkeurige inventarisatie van
de indroging vielgeheel buiten het kader van het onderzoek, doch aan
de hand van de talrijke eigen waarnemingen, kunnen wij globaal genomen zeker zeggen, dat tegenwoordig een aanzienlijke oppervlakte
der gronden min of meer lijdt aan irreversibele indroging.
Wij wezen reedsop degevolgen daarvan voor het gewas; de grasmat
leeft in gevallen van volledig irreversibele indroging van een „watercultuur". Het actief complex van de grond is uitgeschakeld, en de
grassen zijn geheel aangewezen op de waterhuishouding in het profiel
en het gehalte daarvan aan plantenvoedende bestanddelen. Hieruit
volgt dus vanzelf, dat de huidige landbouwscheikundige toestand van
het gebied over het algemeen ongunstig moet worden genoemd. De
groei van de grasmat is wisselvallig geworden door de volledige afhankelijkheid van de waterhuishouding (fig. 24).
Wij kunnen moeilijk aannemen, dat dit cultuurbezwaar reeds oud
zou zijn. Aan de hand van historische gegevens omtrent waterstaatkundige, sociaal-geografische en politieke ontwikkeling van WestUtrecht en Miland, konden wij aantonen, dat het uitgestrekte veengebied bij de eerste ontginners gewild was, zo zelfs, dat het ontginnen
ervan aanleiding gaf tot twisten tussen Holland en Utrecht (Hoofdstuk III). De oorzaak van de grote belangstelling werd ons duidelijk,
toen uitgebreid eigen terreinonderzoek en bestudering van ons ter
beschikking gestelde diepboringen ons leerden, dat het grote gebied
overheersend uit eu- tot mesotrooph materiaal is opgebouwd (Hoofdstuk IV). Door zijn natuurlijke vruchtbaarheid was het mogelijk het
gebied te ontsluiten en te ontginnen. Daarvan stelle men zich niet teveel voor; er ontwikkelden zich extensieve veebedrijven, welke alleen
het vruchtgebruik der gronden haclden in het groeiseizoen. Tot ver in
de 19c eeuw werd deze extensieve cultuur gehandhaafd. Daaraan was
<eehter te danken, dat niet alleen de klink slechts langzaam toenam,
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doch daarnaast de vruchtbaarheid der gronden slechts zeer langzaam
verminderde. De winteronderwaterzettingen en de rijke planktongroei tijdens het voorjaar, verrijkten steeds de gronden met stikstofrijke verbindingen. Bovendien had het overstromingswater een mesotot eutrooph karakter, waardoor de gronden tevens werden verrijkt
met andere plantenvoedende bestanddelen. Toch moet, alsgevolg van
het feit, dat op deze extensieve bedrijven vecl te weinig stalmest werd
geproduceerd om daarmede alle percelen periodiek te behandelen, de
vruchtbaarheid langzaam zijn teruggelopen, uitgezonderd waarschijnlijk het gehalte aan N. Ca" en P0. 4 '" werden echter regelmatig aan de
gronden onttrokken voor de voeding van het vee, en nimmer gerestitueerd, zeker niet wat betreft de hooilanden, welke, gezien onze ervaringen in verschillende veengebieden van ons land, nimmer enige bemesting ontvingen, dan een zekere aanvulling uit het overstromingswater \s winters. Pas toen het gebruik van kunstmestzouten rneer
algemeen werd, zag men, dat dank zij de lage kostprijzen en de eenvoudige aanwending, ook de hooilanden een behandeling ondergingen.
Erwerddusuit denaard derzaakmeeraan degronden onttrokken, dan
daaraan werd terug gegeven door bemesting of op enigerlei andere
wijze. Bovendien trad direct bij de ontginning het proces der ontkalking in werking als gevolg van de C02-productie in de zode, waarvan een gedeelte wordt opgenomen in het grondwater onder de vorming van HC0 3 '-ionen. In dit zwak zuur milieu gaat langzaam maar
zeker Ca,# in oplossing en wordt uit de zode gespoeld. Uiteindelijk kan
het in de sloten terecht komen en door bemaling voor het gebied verloren gaan. Dit proces speelt voortdurend een rol in alle in cultuur
zijnde microbiologisch rijke gronden.
Wanneer deze ontkalking rustig voort kan gaan,kan zijopden duur
een duidelijke verzuring tengevolge hebben met alle daaraan verbonden nadelen. Daar van een aanvulling van dit verlies vroeger nimmer
anders sprake was, dan door de stalmest en het overstromingswater,
kan het niet anders, of op de extensieve bedrijven trad een duidelijk
kalkverlies op. Toen dus rondom 1900 het kunstmestgebruik meer en
meer in zwang kwam, moeten grote oppervlakten door de eeuwenlange
cultuur reeds aanzienlijk zijn verzuurd. De ervaring leert, dat na 1900
het gebruik van kalk nog slechts sporadisch voorkwam, en sindsdien
maar matig toenam. Kalizouten, superphosphaat en stikstofmeststoffen werden daarentegen steeds ruimer aangewend. Helaas gaat
een goed deel van het effect dezer meststoffen verloren door de verstoring van het ionenevenwicht in de grond, als gevolg van het zich
sterk in het minimum bevindende Ca. De verzuring nam dus door de
bemestingspolitiek sinds 1900eerder toe dan af door de met de zouten
noodgedwongen mede gedoseerde anionen.
Een ernstig?gevolg van deze verzuring was het beweeglijk worden
van het ijzer en de humaten. In de vorm van ijzerhumaten kon het
ijzer zich nu in het profiel verplaatsen en zich clispersverspreiden door
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de holten, scheuren, spleten en capillairen. Was mi het ijzer alleen in
beweging gekomen, dan zou dit niet zulke grote gevolgen hebben gehad. Het meeste tweewaardige Fe wordt, zodra het in een ox}rdatie£
milieu komt, omgezet in het driewaardige, dat steeds als hydroxyde
wordt neergeslagen, zodra het boven de p H 4 komt. In zuur, organisch
rijk milieu komen echter ook de humaten in beweging; deze vormen
met het ijzer complexe verbindingen, waarbij zij als ,,Schutzkolloid"
van het ijzer optreden, dat in deze vorm zowel in zuur als in zwak
alkalisch milieu diffundeert zonder enige neerslagvorming. Wanneer
nu een profiel, waarin tijdens de natte wintermaanden de ijzerhumaten
zich konden vormen en diffuus verspreiden, in het voorjaar snel en
sterk wordt ontwaterd — zoals te doen gebruikelijk in West-Utrecht
en Miland — stellen wij ons voor, dat in de dunne waterfilm, welke
achterblijft in holten en porien, de colloidale ijzerhumaten door dehydratatie als gevolg van verdamping, een zeer dunne film van irreversibel ingedroogd materiaal vormen, welke de gronddeeltjes omhult, en
daarmede dan tevens het actief oppervlak scheidt van het grondwater. Door het verbreken van het contact tussen gronddeeltjes, meer
speciaal hun actief oppervlak, en het grond- en capillair water, kan
van omwisseling der ionen geen sprake meer zijn. Wil de plant dus in
een zodanige grond groeien, dan is zij geheel van het water in de holten
en van de claarin opgeloste voedingsstoffen afhankelijk; de „watereultuur" is door de irreversibele indroging in het leven geroepen. Ten
einde ons nu een duidelijk beeld omtrent de huidige landbouwscheikundige gesteldheid van het onderzochte gebied te kunnen vormen,
werden een zeer groot aantal monsters verzameld, meest van de zode,
doch daarnaast ook van verschillende profielen tot in het veen. Deze
werden alle onderworpen aan het Morgan-Venema onderzoek, beschreven in het tweede hoofdstuk, terwijl de meeste tevens werden
onderzocht op organisch stofgehalte; tenslotte werden van karakteristieke, zowel alsvan bijzondere monsters degranulaire samenstelling,
en het S 0 4 " - en G'-gehalte bepaald. De resultaten zijn vastgelegd in
de tabellen 7, 7a en 9.
Aan de hand van deze tabellen zullen wij achtereenvolgens behandelen de chemische en de physische eigenschappen.
A. De chemische eigenschappen,
Degegevens daarvoor zijn, zoalsreeds werd medegedeeld, neergelegd
in tabel 7 en 7a, terwijl de waardering wordt weergegeven in tabel 8;
deze werd ophet Laboratorium voorLandbouwscheikunde opgebouwd
aan de hand van talloze analyses van diverse grondmonsters, waarvan
zowel veld- als laboratoriumgegevens reeds nauwkeurig bekend waren.
De in voornoemde tabellen ondergebrachte cijfers vormen slechts
een onderdeel van het uitgebreide materiaal, dat ons ter beschikking
stond; zij werden dusdanig gekozen, dat van de verschillende grondsoorten en -typen karakteristieke, naast enkele bijzondere waarden

zijn gegeven, die de lezer in staat stellen zich te orienteren in de algemene, landbouwscheikundige toestand van het gebied. Een volledige
vermelding der resultaten geschiedde in de drie rapporten voor de
Nederlandse Heidemaatschappij.
Ons stonden twee wegen open tot rangschikking der cijfers:
le. volgens de polders, waardoor onmiddelKjkeen indruk kon worden
verkregen van de landbouwscheikundige waarde van elk dier polders:
ze. volgens de grondsoorten, waardoor een duidelijk overzicht van de
verschillende grondsoorten en -typen kon worden verkregen.
De eerste metliode werd door ons toegepast in twee der drie rapporten van de Nederlandse Heidemaatschappij; de tweede in het rapport
der Ronde Venen en in de hierbij gevoegde tabellen. Door een rangschikking volgens grondsoort of -type toe te passen, kan men zich
beter orienteren omtrent de landbouwkundige waarde en de toestand,
waarin grondsoort of -typezich bevindt. Men moet daarbij echter terdege bedenken, dat de behandeling van het bedrijf, de Jiggingvan het
bemonsterde perceel, het gebruik ervan en de economische situatie
van de streek, evenzovele factoren zijn, die invloed uitoefenen op de
landbouwrkundige toestand. Verder dient men in verband met voornoemde factoren rekening te houden met de tijd, wijze en diepte van
bemonstering. Er kan niet genoeg nadruk gelegd worden op het belang
van eengoedebemonstering; dezedient pastegeschieden na een nauwkeurig profielonderzoek, waardoor kan worden vastgesteld, welk gedeelte men moet bemonsteren. Van primair belang bij het nemen van
deze beslissing is de aard en diepte der beworteling. Op de tweede
plaats komt de profielbouw, die echter in de meeste gevallen in nauw
verband staat tot de beworteling.
Debemonstering isdusphysio-morphologisch.Daarbij dienen steeds
zoveel mogelijk gegevens verzameld te worden omtrent bemesting,
gewas, gewasontwikkeling, waterhuishouding, klimaat en overige van
belang zijnde factoren. Een nauwkeurige datering is vanzelfsprekend
van belang.
De korte tijd voor het veldonderzoek deed ons besluiten tot het
kiezen van typisehe en bijzondere profielen in het terrein, terwijl het
nemen van mengmonsters der zode moest vervallen. De op het laboratorium verkregen resultaten dienen dus met voorbehoud te worden
beoordeeld; zij zijn echter door hun aantal voor het gehele onderzoclite
gebiedruirft voldoendetot het verkrijgen vaneenalgemeen beeld.Dienpvereenkomstig zien wij ook af van een monstersgewijze behandeling;
net is de totaal-indrtik, welke voor ons van belang is.
Aldus beoordeeld, springen enkele belangrijke feiten in het oog.
Allereerst valt op, dat de grondmonsters overheersend ziiur zijn; de
pH komt zelden boven de 6, Bij de bepaling dezer waarde doet zich
reeds direct een typisch verschijnsel voor. Het bleek, dat de monsters
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in verse toestancl meestal een hoger pH bezaten, dan wanneer de bepaling ervan geschiedde na het drogen aan de lucht. Onderzoekingen
op het Laboratorium voor Landbouwscheikunde in 1941aan Wilnisser
enin 1940aanWaverveensegrondmonsters,gaven devolgendewaardeV\s± ci.llv i c i 11JH Lv* /jlt^ll *

TABFX 7a
pH

Gtoniioefi

1. Wilnis . .
2. Wilnis . .
3. Wilnis . .
4, Wilnis . .
5. Wilnis . .
6. Wilnis . .
7. Wavcrveen
8, Wilnis . .
9. Wilnis . .
10. Wilnis . .

klei
klei
klei
klei
klei
klei
bl. klei
veen
klei
klei

Dfept*
ill

^ill

±150
±150
0 - 12
±125
70-110
100-150
4712- 30
50-110
120-170

Vcr , nat

6,48
5,77
6,97
6,13
7,12
7,08
5,36
4,31
3,92
5,77

Droog

5,90
4,40
6,93
6,12 ,
5,52
6,50
4,93
4,12
4,41
4,40

Na herJhaaldc
bevochtiging
en droging

2,70
2,48
3,23
2,70
2,92
**JH^*#
*«?j|G%P

—

2»S4
2,4§*

Men ziet hierin zelfs een sterke verzuring optreden. De oorzaak
hiervan zijn de aanwezige sulfiden, welke bij aeratie van het monster
door oxydatie worden omgezet in sulfaten en vrij zwavelzuur. Men
overtuige zieh ten aanzien hiervan in tabel 7, waarin van zeer veel
monsters het S04-gehalte is weergegeven. Van belang is in dit geval
depublicatie van Van Bemmelen uit het jaar 1886,waarin hij uitvoerig
ingaat opdevorming der sulfiden doormicrobiologisehereduetie. Door
aeratie worden de sulfiden weer omgezet in sulfaten en vrij zwavelzuur, Veel later is het probleem van de verzuring der droogvallende
biogene kleien en menggronden tijdens ontginning nog eens door
Ilissink (1920) onderzocht, in verband met de mogelijkheid van drooglegging en ontginning der plassen ten Oosten van deVecht in Utrecht.
Tenslotte heeft 00k Van der Spek (1934) zich nog met het probleem
bezig gehouden. Beide laatste publicaties vormen een bevestiging van
de onderzoekingen van Van Bemmelen. De vraag, waar al het bij deze
processen betrokken Fe vandaan komt, beantwoordde Van der Spek
(1934); het is afkomstig uit de gronden zelf. Ook in de buitenlandse
literatuur is het verschijnsel bekend; Kivinen (1938) geeft cijfers voor
ontgonnen gyttjagronden in Finland, die volledig met deonzeovereenstemmen, en als zodanig eens te meer het biogene karakter der WestUtrechtse gronden steunen.
Voor de practijk is deze waarneming van zeer groot belang. Zij bewijst, dat de meeste biogene gronden door blootstelling aan de lucht
sterk verzuren. Ontginning van dergelijke vormingen of afzettingen
eist dus een directe controle van de aanwezigheid en mate van H 2 S en
sulfiden, teneinde door oordeelkundige bekalkingde ernstige verzuring
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aan dolucht te kunnen voorkomen. Degewenste dosiskalkter nemtralisatie werd op het Laboratorium voor Landbouwscheikunde volgens
een methode van Prof. Ir J. Hudig bepaald; daartee werden van de
te onderzoeken grond porties van 5 gram luchtdroog materiaal afgewogen, in erlenmeijers gebracht en met toenemende hoeveelheden
verzadigde Ca(OH)2-oplossing (o,045n) bevochtigd. De erlenmeijers
werden 2 uur bij 27 0C geschuci, waarna de pH met behulp van de
glaselectrode werdbepaald. Gerekend opeen bouwvoordikte van 8cm,
komt nu 1 cc 0.045n Ca(OH)2 overeen met een gift van 400 kg Ca(OH)2per ha. Degewenste gift werd bepaald door het aantal cc0,04511
Ca(OH)2, dat nodigwasom de pH na 2uur schudden te brerigen op 6.
Door vooronderzoek was vastgesteld, dat na 2 uur schudden bij 27 0C
een evenwicht is ingetreden tussen oplossing en grondmonster, zodat
daarna geen pH-wijziging meer intrad, alsgevolg van binding van het
Ca als CaS0 4 . Door eenvoudige omrekening kan men de behoefte 00k
uitdrukken in kg CaOper ha per bouwvoor van 20cm dikte.
Alduswerden devolgende enorme kalkbehoeften van enkele Wilnisser gronden bepaald: voor veen No 8 uit tabel 7a: 43000 kg; voor klei
No 9: gem. 30.000 kg; voor klei No 10: gem. 42.000 kg.
In deWaverveense polder bij G.v. d. Bos,Waverveen Vw 96:
voor een blauwe klei van 60-150 cm . . . . . . . . 22.500 kgCaO,
voor een katteklei van 25-50 cm diepte . . . . . . 22.500 kg CaO,
voor een bruine klei van 30-47 cm diepte . . . . . 26.250 kg CaO.
Uit deze cijfers spreekt wel zeer sterk het enorme tekort aan kalk
om de betreffendc grondsoort op een pH van 6 te brengen. Wanneer
men nu de pH-waarden van tabel 7 nagaat, ziet men, dat zeer veel
monsters beneden de pH 6 liggen; deze vertonen dus alle min of meer
behoefte aan een bekalking. Om daarin te voorzien, rijst allereerst de
vraag, hoe dit moet geschieden. Een gift incens, vastgesteld volgens
de hierboven beschreven methode, zou voor de gronden door sterke
oxydatieve en microbiologische omzettingen een enorm verlies aan
organisch materiaal betekenen. Bovendien heeft men in het door ons
onderzochte gebied te maken met overwegend grasland, waarin dus
een kalkgift niet zonder bijzondere maatregelen kan worden vermengd
met de bewortelde laag. Hier geldt dus eens te meer een zeer voorzichtige behandeling met kalk, teneinde door te hoge concentraties de
verbranding der zode te voorkomen. Wij zien ons hier geplaatst voor
een apart probleem, en wel, hoe op zeer zure weilanden de gewenste
kalk zodoelmatig mogelijk kan worden toegediend. Dit vereist nog een
speciaal onderzoek.
Door de bekalking wordt niet alleen bereikt, dat de zuurgraad der
gronden wordt verminderd; het hiermede geschapen milieu biedt niet
alleen de onderaardse plantendelen het gewenste zwak zure tot neutrale milieu, doch 00k het microbiologisch leven ondergaat hierdoor
een populatiewijziging, welke het milieu slechts ten goede kan komen.

Door cen onderlinge wisselwerking vindt tevens een betere aggregatie
der gronddeeltjes plaats, met als gevolg een betere water- en luchthuishouding. Dan veroorzaakt de bekalking een inaetivcring van hot
in zuur milieu bewegelijk geworden ijzer, waardoor weer de fosfaathuishoudinggunstigwordt beinvloed,terwijl ook devorming van ijzerhumaten wordt belemmerd, hetgeen weer van grote betekenis is-voor
het optreden van irreversibele indroging.
Geheel met de boven weergegeven algemene indruk omtrent de
kalktoestand van de West-Utrechtse en Milandse gronden, zijn de
Ca**-gehalteninhetMV-extract,weergegevenintabel7,inovereenstemming; deze waarden liggen overheersend beneden het middelmatige.
Op de biogene herkomst der gronden wijzen de over het algemeen
zeerhogcSO^cijfers; sommige monsters zijn er schrikbarend rijk aan, *
Zotroffcn wij twee gyttja-aehtige (moeraskleiachtige) monsters aan in
Mijdrecht met 3000 en 8750 dpm. Het hoogste gehalte vonden wij in
een blauwe klei met plantenresten in de Mijdreclitse polder, No 1459,
met 9000 dpm! De sterke invloed der hoge gehalten aan sulfiden en
H 2 S bespraken wij reeds bij het overwegend zure karakter der biogene
gronden. Vanenkele der bij devorming der gronden betrokken planten
en van het plankton is bekend, dat zij veel S kunnen opnemen in hun
weefsels, hetgeen na afsterving door microbiologische omzettingen vrij
komt, in het reductief anaeroob milieu aanwezig blijft als sulfide, doch
bij blootstelling aan de lueht snel wordt geoxydeerd tot sulfaten en
vrij zwavelzuur. Geheel in overeenstemming hiermede bleken de resultaten van onderzoekingen van Finse gyttjagronden (Kivinen, 1938),
Voor een hoog S-gehalte staan verschillende zoetwaterplanten bekend (zietabel 4).Wanneer men dan ook profiellagen aanboort of aansnijdt, waarin rietresten aanwezig zijn, neemt men steeds de kenmerkendc H2S-geur waar. Nu vindt men rict niet alleen in veen, doeh ook
in biogene menggronden, en in biogene of moeraskleien. Deze sulfiden
worden niet alleen in eu- tot mesotrooph, doch ook in oligotrooph
milieu gevonden; het riet neemt evengoed deel aan de verlanding van
eu-tot mesotrophe alsvan oligotrophe wateren, waarvan Tacke (1929),
Schreiber (1927) en Weber in zijn algemeen bekende wandplaten,
melding maken, terwijl in ons land, evenals in het buitenland, daarvan vele voorbeelden zijn te geven. De zwavel moet dus uit de naaste
omgeving van de veenvorming afkomstig zijn. Een algemeen sprekend
voorbeeld isde overal voorkomende H2S vorming in modder en bagger
van sloten en vaarten, afgezien van het feit, of deze nu liggen in een
eu-, meso-, of oligotrooph gebied. Niet de hoeveelheid beschikbaar S
is bepalend, doch de accumulatie-mogelijkheid daarvan. Van een marine invloed behoeft in het geheel geen sprake te zijn.
Het chloorspeelt geenrol;voor zoveraanwezig,wordthettoegeschreven aan kwel uit onderliggende zouthoudende lagen.
Dat in eenoverwegend zuur milieu anaerobetoestanden en processen
kunnen optreden, behoeft geenverwondering te verwekken.Men vindt

ait bevestigd in de nitraat-enammoniakgehalten,welkeeenoverheersendongunstigeverhoudingvertonen; naast over't algemeen matigetot
lage No3-gehalten, ziet men indetabelnormaletothogeNH 4 -gehalten.
Niet zelden is'de verhouding tussen deze twee ionen dusdanig, dat het
quotient N0 3 /NH 4 dichter bij dei ligtofzelfsdaaronder. In dit laatste
geval overheerst dus het ammoniakgehalte. Gezonde cultuurgrondcn
daarentegen vertonen een N0 3 /NH 4 quotient,'dat bovon 2 ligt; niet
zelden ligt het voor de N-rijke venen en de daarmede vermengde
gronden boven 4; men zie bijvoorbeeld de kleihoudende venen 1994
en 1996, de kleivenen 1962 en 1972,en de veenkleien 1669,1961,1963
en 1973, terwijl het bij de kleien alleen 1964 is.
Merkwaardig, dat in het veen geen uitgesproken hoge N0 3 -waarden
werden aangetroffen; juist alleen in de biogene menggronden. Of liier
een toevallige factor een rol speelt, of dat dit regel is, konden wij nog
niet nagaan. Herder zouden in dezuivere veengronden dehoogste N0 3 cijfers kunnen worden verwacht; waarschijnlijk spelen hier grasmat
en waterhuishouding een belangrijke rol.
Uit het voorgaande blijkt, dat, wanneer veen- en biogene menggronden in goede cultuurtoestand verkeren, men voorziehtig moet zijn
met het doseren van N-meststoffen. De royale kunstmestaanwending
van voor 1940 gaf spoedig aanleiding tot N-overmaat, waardoormet
zelden de andere voedingsionen naar verhouding te sterk aan de grond
werden onttrokken. Zo werd de kalktoestand grotendeels verwaarloosd, terwijl zelfs van een natuurlijke ontkalking sprake was, zoals
wij reeds eerder naar voren brachten.
Nemen wij vervolgens de ijzergehalten in beschouwing, dan valt
direct op, dat de West-Utrechtse en Milandse gronden daar rijk tot
overmatig rijk aan zijn. Des te meer vallen de gevonden waarden op,
wanneer men bedenkt, dat zij sleehts vertegenwoordigen de hoeveelheidijzer,welkemet Na-acetaat 0,5n van pH 4,8,in30 sec.bij kamertemperatuur kan worden opgelost.uit het grondmonster. Bepalingen
van het totaal gehalte aan Fe zouden in het algemeen nog veel hogere
waarden geven. Over de ijzerbeweging in verschillende milieus nam
Winters uitgebreide proeven, waarbij hij 00k de rol van organische
verbindingen op de verplaatsing van het ijzer naging (1940). Kr blijkt
een duidelijk verband te bestaan tussen pH en Fe, en wel: hoe hoger
depH-waarde,hoe lager het Fe-gehalte (Winters, 1940).Minder duidelijk is de samenhang tussen Ca en pH; inhet algemeengaat echter op:
hoe hoger Ca-gehalte hoe hoger pH-waarde.
Wanneer men nu nauwkeuriger de analyses beschouwt, springt in
het oog, dat in relatieve zin ten opzichte van de ondergrond de beter
geaereerde bovengrond een lager Fe-gehalte vertoont, waartegenover
een hoger totaal-ijzergehalte kan staan, als gevolg van het feit, dat
in het oxydatieve milieu van de bovengrond een deel van het Fe kan
zijn neergeslagen als Fe (OH)3 of onbeweeglijk geworden door irreversibeleindroging van ijzerhumaten, terwijl tenslotte door een rationek

bekalking het Fe kan zijn gedesactiveerd. Bekend is, dat door de beschermendewerking van humaten het Fe veellanger inalkalisch milieu
in omloop kan blijven, dan wanneer deze „Schutzkolloiden" niet aanwezig zijn (Winters, 1940). Nu zijn zure biogene gronden in de regel
vrij rijk aan humaten, zodat in dit milieu een grotere beweeglijkheid
van het ijzer ten opzichte van andere, organisch arme gronden, geen
verwondering behoeft te verwekken. Zeer onaangenaam zijn deze humaten echter door hun irreversibel gedrag bij indroging, zoalswij reeds
uitvoerig bespraken in het voorgaande hoofdstuk. Even onaangenaam
is de rol van het Fe ten opzichte van de fosfaatfixatie, welke wij hier
slechts even willen noemen om er later uitvoeriger op terug te komen.
Ten behoeve vaneennormaalfunctionerende fosfaathuishouding, blijkt
een desactivering van het ijzer van primair belang te zijn, hetgeen men
kan bereiken door de kalktoestand op peil te houden.
Niet alleen zuiver chemische processen spelen een rol bij de ijzerverplaatsing en desactivering in het profiel; hieraan nemen microorganismen evenzeer deel, zowel in reductieve als in oxydatieve zin
(Gerretsen, 1939). In het eerste geval wordt in anaeroob milieu door
bepaalde bacterien het aanwezige, driewaardige ijzer gereduceerd tot
het tweewaardige. De daartoe benodigde energie ontlenen zij aan de
afbraak of omzetting van organische stoffen, waarbij door het vrijkomen van koolzuur het eindproduct der reductie niet Fe(OH)2 is,
doch Fe(HC0 3 ) 2 . In hetzelfde anaerobe reductieve milieu, rijk aan Sverbindingen, kan H 2 S worden gevormd, dat bij aanwezigheid van
het ferrohydrocarbonaat aanleiding geeft tot de vorming van het
zwarte, onoplosbare FeS. Dit geeft' aan organische rijke gronden in
anaeroob milieu de kenmerkende zwarte kleur, terwijl zij tevens zeer
onaangenaam ruiken door het aanwezige zwavelwaterstof.
In oxydatieve zin spelen de micro-organismen 00k een rol in de
gronden. Door aeratie van FeS-rijke gronden ontstaat eerst FeS0 4 ,
hetgeen door oxydatie wordt omgezet in de beruchte gele verbinding
FeOHS0 4 , het ferrihydrosulfaat van de katteklei (Van Bemmelen,
1886), Hier spelen autotrophe bacterien een belangrijke rol bij (Gerretsen, 1939, 167). Het bij dit proces vrijkomende zwavelzuur veroorzaakt de sterke toename der zuurgraad. Gerretsen geeft de gang van
zaken als volgt weer:
FeS,
+ 7O + H 9 0 -* FeS0 4 + H>S04
2 FeS0 4 + O + H 2 0 -»• 2 FeOHS0 4
Een ander oxydatief proces, waar micro-organismen een rol bij
spelen, is de omzetting van ferrohydrocarbonaat in ferrohydroxyde,
en hiervan weer in ferrihydroxyde. Dit vindt onder andere plaats,
wanneer in zure gronden het grondwater uit de capillairen in de seheuren en spleten vloeit, en daarin in aanraking komt met de lucht. Vandaar dan 00k de bruinrode ijzerhydroxyde-afzettingen langs de wanden der scheuren en holten, en vaak 00k in oude wrortelgangen. Ten-

slotte willen wij nog wijzen op het voorkomen van grote hoeveelheden
Fe(OH)3 in bepaalde sloten, zoals men vaak in het voorjaar in zure
gebieden kan waarnemen. I)e somsrijke planktonmassa, voornamelijk
bestaande uit algen, kan dan geheel rood zijn gekleurd door het ferrihydroxyde. De bij de assimilatie vrijkomende zuurstof ox^-deert het
in het water opgeloste Fe(HCQ3)2 tot Fe(OH)3, dat zich in een dunne
laag om de algendraden afzet.
Bekend zijn verder de roodbruine vlokken van Leptothrix ochracea
en Gallionella ferruginea in drain- en slootwater (Gerretsen, 1939, 167170). Deze laatste verschijnselen wijzen op het voorkomen van zure
plekken in de omgeving, waar men dus allerlei voor de plantengroei
ongunstigefactoren kan verwachten, in deeerste plaats een verstoorde
kalkhuishouding.
Van primair belang blijft dus in deze biogene gronden het handhaven van een oxydatief, zwak zuur tot neutraal milieu. Daarin blijft
het vele ijzer gedesactiveerd en de aanwezige S vastgelegd in de vorm
CaSOd. Zodra men dit milieu de gelegenheid biedt onder invloed te
komen van reductieve, anaerobe processen, krijgt men direct een grote
hoeveelheid beweeglijk ijzer, dat de fosfaathuishouding in de war
brengt en aanleiding kan geven tot irreversibele indroging, terwijl
door reductie het gips kan worden omgezet in calciumsulfide, dat weer
met koolzuurhoudend water naast koolzure kalk, H,>Svormt. Aereert
men deze gronden daarna, dan vormt zich weer zwavelzuur met alle
onaangename gevolgen van dien. Wil men dus deze zwavel- en ijzerrijke gronden in goede cultuurtoestand brengen en houden, dan ismen^
gedwongen, veel nauwkeuriger dan op andere gronden, te letten op
kalktoestand, structuur enw?aterhuishouding.Doet men dit niet nauwkeurig genoeg, dan zijn de gevolgen uitermate onaangenaam.
Derolvan dekalktoestandkwamreedsverscheidene malenter sprake.
De voorbeelden van gevolgen bij verwaarlozing ervan, spreken duidelijke taal; zij tonen aan, hoe buitengewoon licht deze gronden in ongunstige zin kunnen worden belnvloed.*Dat hieraan weinig aandacht
wordt besteed in dit gebied, weerspiegelen de Mg-- en Ca"-cijfers
van tabel 7.Men kan daaruit aflezen, hoe sterk deze in zode en ondergrond kunnen varieren. Uit de hierna nog te behandelen granulaire
samenstelling der West-Utrechtse en Milandse gronden, zal eens te
meer blijken, van hoeveel belang in deze fijngranulaire kleimenggronden de handhaving van een goede structuur is.Daartoe draagt de
kalkhuishouding in zeer belangrijke mate bij.Hierbij wordt een meervoudig resultaat bereikt, namelijk niet alleen dat der betere aggregate, doch medealsgevolg hiervan een betere doorluchting en w-aterhuishouding, waardoor men de voor een goede groei zozeer gewenste,
ideale verhouding tussen vaste, vloeibare en gasphase van 1 : 1 : 1
kan benaderen. Bovendien schept men door een goede kalkhuishouding de voor een gezonde aerobe microbiologische activiteit gewenste
milieufactoren. Het gehele edaphisch-ecologisch milieu wordt in dus5§f 1

tlanigen zin gewijzigd, dat micro- en macroflora en -fauna hierin, mits
voldoende voedcnde bestanddelen aanwezig zijn, kunnen komen tot
optimale ontwikkeling.
Het grote aantal factoren in degrond veroorzaakt een voortdurende,
onderlinge wisselwerking in de microbiologische, chemische, biochemische,physischeen biologisclieprocessen. Dit complex van processen
kan onder invloed der drie voornaamste factoren: kalkhuishouding,
organisch stofgehalte en waterhuishouding, een accumulatief gunstig
of ongunstig karakter bezitten. Door het in de biogene gronden hoge
gehalte aan ijzer- en zwavelhoudende verbindingen, kan men niet
nauwlettend genoeg erop toezien, dat het complex van processen in
gunstige zin blijft verlopen. Onder ongunstige omstandigheden is het
accumulatief karakteruitdeaardervan destepijnlijker inzijn gevolgen.
Buitengewoon variabel blijken de gehalten aan Mg" en K\ VoorK*
is dit verschijnsel bekend; door de grote oplosbaarheid van de verbindingen ervan, is het zeer beweeglijk in het profiel, en speelt de tijd
der monstername een sterke rol, naast de klimatologische omstandigheden der periode, voorafgaande aan het moment der bemonstering.
Het is daardoor slechts onder zeer bepaakle omstandigheden mogelijk
aan de resultaten der K-bepaling de juiste waarde toe te kennen. Voor
het magnesium geldt dit niet; de verbindingen daarvan zijn veel minder oplosbaar. De in tabel 7 weergegeven sterke verschillen, wijzen
dan 00k op de aard van de individuele behandeling der bemonsterde
percelen, voor zover het hier de bovengrond betreft. De rol, die het
Mg**speelt in de plantenproductie, is duidelijk door Scheffer (1938,6,
74-76) weergegeven; het element isvoor een gezonde plantengroei onontbeerlijk. Van groot belangis,dat het, wilmeneen optimale plantengroei verkrijgen, in de grond aanwezig moet zijn in een bepaalde verhouding tot het Ca*\ Ken tekort of overmaat van een dezer elementen
veroorzaakt een duidelijke verstoring in de groei. Ook hieraan zal dus
inhet onderzochtegebieddenodigeaandacht dienen teworden besteed.
Tot slot, doch daarom niet minder belangrijk, de /os/tfatfhuishouding
der gronden. De grote hoeveelheden totaal- en in Na-acetaat 0,511van
pH 4,8 oplosbaar Vem" geven, in verband met het P 0 4 ' " , direct aanleiding tot bedenkingen. Uit tal van analyses is dan ook gebleken, dat
de fosfaatfixaiie in dit gebied soms zeer aanzienlijke waarden kan bereiken. In tabel 7ziet men in vrijwel alle gevallen een hoog Fe*"-cijfer
samengegaan met een laag P0 4 "'-gehalte. Door Verhoeven (1946)
werd de fixatie van P 0 4 ' " in biogene gronden nader onderzocht. Hij
toont aan, dat de door hem onderzochte, biogene gronden een vastlegging vertoonden van 33tot 76 %, afhankelijk van de pH; hoe lager
de laatste is,hoe sterker de fixatie. De verhoogde mobilisatie vanAl***
en Fe**# bij verlaging der pH, zal in hoofdzaak hiervoor aansprakelijk
mogen worden gesteld. Het P 0 4 ' " is in deze gronden zowel organisch
als anorganisch gebonden; soms is het gehalte aan organisch P 0 4 " '
zeer belangrijk (Hudig en Domingo, 1942).

Gerritsen (1942) toonde een verband aan tusscn pH en het quotient
org./anorg. P 0 4 ' " ; het daalt met stijgende pH.
De oorzaak hiervan zou liggcn in de betere microbiologische remineralisatie van de organische stof bij hogere pH (Hudig en Domingo,
1942).
Uit het voorgaande blijkt weer eens,van hoegroot belang het is, het
ijzer in het profiel te desactiveren, hetgeen men bereikt, door zorg te
dragen voor een goede kalktoestand. Zolang hieraan geen aandacht
wordt besteed, ziet men in gronden rijk aan beweeglijk ijzer eengroot
deel van het toegediende P 0 4 ' " voor de plantengroei door fixatie
verloren gaan.
Het gaat buiten het bestek van dit werk, uitvoerig op de P O / " fixatie in te gaan. Toch moet volledigheidshalve nog gewag worden
gemaakt van enkele buitenlandse publicaties, waaruit blijkt, dat het
probleem vrijwel overal ter wereld tegenwoordig de aandacht vraagt."
Het onderzoek naar de oorzaak der fixatie mag welhet belangrijkste
worden genoemd. Dat Al*" en Fe— daarbij een zeer belangrijke rol
spelen, staat vast; er is echter verschil in de binding van het fosfaat.
Davis (1943) toont aan, dat het door Ah" in de grond gefixeerde gemakkelijker oplosbaar is dan dat door F e " \ Dat alleen Fe*** enAl***
aansprakelijk moeten worden gesteld voor de fixatie, spraken verschillende onderzoekers tegen. Laatsch (1941) bestudeerde de vastlegging aan kleien; Perkinsen King (1944a, 1944ben 1945) in het algemeenaan anorganische grondbestanddelen. Zij toonden een sterke fixatieaan doordeAl- (A103)-figuratie; inmindere mate doorAl"*enMg*\
Volgenshen isverder dechemische vorm van het Fe***in degrond van
belang; zo treedt sterke fixatie op door haematict en limoniet, geen
vastlegging doormagnetiet.Ookdekleimineralen fixeren volgens deze
auteurs, en wel hoe fijner de fractie, hoe sterker, hetgeen dus samenhangt met het actief oppervlak. Dit werd eehter reeds tevoren geconstateerd door Stout (1939). Coleman (1945) spreekt dit weer tegen, en
zegt, dat niet volledig verwijderd Al*- en Fe— hiervoor aansprakelijk
zijn. Chaminade (1944) bestudeerde de vormen, waarin het P voorkomt in de grond, waarbij hij speciale aandacht schonk aan de humofosfaten. Merkwaardig is, dat zijn waarnemingen die van Gerritsen
(1942) en Verhoeven (1946) tegenspreken; Chaminade zegt, dat juist
zwak zure tot neutrale gronden een behoorlijk gehalte aan humofosfaten bezitten, terwijl bij daling der pH beneden 5,5 het P 0 4 ' " wordt
afgesplitst, waaromdanookvolgenshemzurehumeuzegronden P 0 4 ' " arm zijn. Men ziet, dat noglang niet het laatste woord in deze kwestie
is gesproken.
Tenslottewdllenwij nogonderzoekingen van de Zweden Torstensson
en Eriksson (1938a, 1938b) noemen, die de vastlegging aan gyttjagronden bestudeerden. Zij toonden een zeer sterke fixatie aan, indien
de fosfaatmeststof in poedervorm met de bouwvoor werd vermengd.
Zij raden hiertegen twee maatregelen aan: 1. gebruik van kunstmest213

zontenin korrelvorm, en2.het aanbrengen hiervan inbanen inde voor.
Over cieoorzaak der vastlegging spreken zij niet.
Zowelvoor de chemische alsphysische eigenschappen, ishet gehalte
aan organische stof van belang. In dit geval is organische stof bewust
gebruikt als verzamelnaam voor alle in de biogene gronden aanwezige
organische producten, afgezien van hun aard. Deze isver overheersend
venig, hetgeen vanzelfsprekend volgt uit de genese der gronden. Door
de in de loop der eeuwen genomen cultuurmaatregelen, is echter een
deel van het veen, dat zich in de ontwateringszone bevindt, min of
nieeromgezet in humusachtigeverbindingen. Deovergang tussen beide
vormen vertoont door talloze variaties een grote verscheidenheid zonder scherpe overgangen.
Tezamen met het gehalte aan delen kleiner dan 2 fi, en delen
groter dan 50 p, vormde het de drie factoren voor de indeling en
naamgeving der biogene gronden.
Daarvangeeft tabel1,inhetvierdehoofdstuk, eenduidelijk overzicht,
terwijl de aansluitende tekst de verantwoording der indeling bevat.
Zoals wij in hoofdstuk IV hebben aangetoond, gebruiken de limnologen voor dezelfde afzettingen, als wij onderzoehten, namen, welke
een verzamelbegrip zijn voor alle eigenschappen. die het benoemde
materiaal bezitten. Deze verzamelnamen hebben het grote bezwaar,
dat zij,indien toegekend aan niet zuiver in hun eigenschappen begrensde stoffen, aanleiding kunnen geven tot verwarring bij vergelijking
met elders eveneens van een verzamelnaam voorziene stoffen. Wij
kozen daarom een ander systeem, en weleen nomenclatuur, gebaseerd
op de samenstellende componenten. Deze stelde ons in staat, het grote
materiaal der biogene gronden onder te verdelen in grondsoorten en
-typen, die in verband met hun eigen physische en chemische eigenschappen, zowelvoor het wetenschappelijk onderzoek alsvoor de practijk, de onderverdeling alleszins verantwoord maakten. Wij vonden
hiervan in de buitenlandse literatuur over de biogene gronden geen
aanwijzing.
In het voorgaande kwam bij de ijzerbeweging in de gronden reeds
ter sprake, dat in zuur milieu niet alleen het Be***mobiel wordt, doch
00k diverse humaten en humuszuren in beweging komen. Door de
vormingvan complexverbindingen hiermedewordt het ijzer beschermd
tegen immobilisatie boven p H 4 ; zelfs in behoorlijk alcalisch milieu
blijft het hierdoor beweeglijk (Winters, 1940). Een punt van belang
vormen de humuszuren, welke zowel colloidale eigenschappen, als het
karakter van zuren bezitten (Tacke, 1929). Aan het eerste danken zij
hun adsorptieve eigenschappen, aan het zure karakter de mogelijkheid
van vorming van verbindingen met toegediende kunstmestzouten,
waarbij H-ionen vrij komen, welke met de zuurrest der zouten sterke
minerale zuren vormen, en alduseen belangrijke invloed uitoefenen op
de zuurgraad van het milieu, waarin de plantenwortel zijn functies
moet uitoefenen. Het op dezewijzegevormdevrije HC1enH 2 S0 4 verW
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oorzaakt emstige schade aan alle biochemische processen in de grand
(Tacke, 1929).
Een ander voor de plantengroei en productiviteit der gronden zeer
schadelijk proces, waarbij de organische stof een rol speelt, is.dat der
irrevetsibele indroging, optredend in verzurende biogene gronden. Wij
beschreven de waarschijnlijke oorzaak en gang van het proeesreeds en
wezen daarbij de hydrophobe colloidale Fe-humaatverbindingen als
de veroorzakers aan. Door de afsluiting der grond-aggregaten van de
omgeving, is dus het adsorptiecomplex uitgeschakeld, en de plantengroei volledig afhankelijk geworden van de in het grondwater opgelostc
plantenvoedende bestanddelen. Het gevolg dezer indroging is niet
alleen het in het leven roepen van een ,,watercultuur", doch 00k de
mierobiologische activiteit wordt zeer ongunstig bemvloed; de voornaamste voedselbron: de organische stof, is door de inkapseling in de
irreversibel indrogende Fe-humaatfilm slecht of niet toegankelijk geworden, terwijl de overige gevolgen der indroging, alsde zeer ongunstig
geworden capillaire waterhuishouding, en de toenemende zuurgraad,
ertoe bijdragen het mierobiologischeleven inongunstige zin te wijzigen.
Voor de gewenste aerobe en facultatief aerobe, mierobiologische organismen wordt het hierdoor zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, zich te
handhaven. Zij maken plaats vooranaerobe organismen en schimmels,
hetgeen gemakkelijk klinisch en microbiologisch is vast te stellen
(Redlich en Hudig, 1941). Hoe wonderlijk het 00k moge klinken, volgt
nit het voorgaande, dat in een organisch rijk milieu toch een ernstig
tekort aan organischestof kanoptreden.Het iseenderredenen,waarom
ter verbetering van dezegronden ruimeaanwending van organisch materiaalgewenst is; doch hierover meer in het volgende hoofdstuk. .
Op het verlies aan organische stof door oxydatieve omzettingen,
werd door ons gewezen in het vijfde hoofdstuk. Volledigheidshalve
memoreren wij het hier, er nog even op wijzend, dat dit proces doorgaat, zolang er oxydabel materiaal aanwezig is; een factor met verreikende consequenties. In zuivere veenprofielen is dit van groot belang voor de totaal aanwezige hoeveelheid organisch materiaal; voor
deklagen van biogene menggronden kan dit op den duur een tekort in
dezelagengaan betekenen, met degevolgen van dien voor de adsorptiecapaciteit en de structuur.
Wij menen hiermede de belangrijkste problemen in verband met de
organische stof naar voren gebracht te hebben.
Vanzelfsprekend doen zich nog tal van vragen voor, welke in een of
ander verband staan tot de hierboven behandelde problemen; wij
dienen ons echter tot de hoofdzaak te beperken.
B. De physische eigenschappen.
Twee der belangrijkste, de klink en de irreversibele indroging, behandelden wij afzonderlijk in het vijfde hoofdstuk in verband met hun
verstrekkende invloed op het onderzochte terrein.
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Wij willen onshier bepalen tot clegranulairesamcnstelling. De resultaten van het onclerzoek clienaangaan.de, brachten wij samen in tabel
9,waarin 00k weer, als in tabel 7,niet alle ons ter beschikking staande
gegevens werden verzameld, teneinde het overzieht niet te schaden
door een veelheid van cijfers. Ook in deze tabel geschiedde rangschikking volgens grondsoorten en -typen.
Alle grondsoorten en -typen laten een vrij grote variabiliteit in het
gehalte aan verschillende fracties zien. Over het algemeen kan men
echter zeggen, dat de kleifracties, naast de organische stofgehalten,
overheersen. In enkele gevallen domineert de fractie kleiner dan 2(i
zelfs volledig (veenklei 1948; de veenhoudende kleien 1653 en 1720;
de kleien 1721 en 1950), Dit zijn alle ondergrondmonsters, hetgeen
niet behoeft te bevreemden,wanneermen zichherinnert, dat de meeste
percelen wcl enkele behandelingen met, met zand vermengde, stalmest hebben ondergaan in vorige eeuwen, hetgeen onmiddellijk wordt
verraden door het hogere gehalte aan de fractie groter dan 50 p in de
zodemonsters. Een typiseh voorbeeld van een zandvrije zode vormt
echter het monster 1981,afkomstig vaneenperceelzeklzaam geworden
^chraalland" (blauwgrassenland, zeggenland, ,,zegveld") achter in het
Zegvelderbroek, aan de Oude Mije. Hierop werd nimmer enige mest
aangewend; het ontving dus evenmin de in vroeger eeuwen gebruikelijke, met strooizand vermengde stalmest. Dit is geheel in overeen-*
stemming met onzeverklaring omtrent het ontstaan van de component
moerasklei of biogene klei door remineralisatie van organische stoffen
in oxydatief milieu. Dit remineralisatie-product, bestaande uit colloidaal Si0 2 ,Fc 2 0 3 ,AL203 en complexe verbindingen dezer drie, tezamen
met nog in omzetting zijnde producten, is dus van oorsprong zandvrij.
Eventueel aanwezig zand is afkomstig van elders, en aangevoerd door
water en/of wind.Typisehisbijdekleien,dat daarvan diversemonsters
een lioogpercentage van de 50-10 /^-fractie bezitten; ook de veenklei
1464 vertoont dit.Deoorzaak hiervan kan in tal van factoren gelegen
zijn; slechts een speciaal daarop ingesteld en gedetaillecrd onderzoek,
kan hierin nadere opheldering brengen. Raadpleegt men de kaarten
2en 7omtrent deligging der monsters, dan krijgt men echter welzeer
sterk de indruk, hier te doen te hebben met versleept materiaal.
De algemene tendens van een overheersing der 2 /j-fraetie blijft
echter voor het onderzochte gebied van kracht. Wanneer men dan nog
bedenkt, dat het gehalte aan organische stof tevens in de berekeningen
is opgenomen, volgt Meruit, dat, uitsiuitend op de som der minerale
fracties berckend, het kleigehalte buitengewoon hoog is te noemen.
Over de fractieverdeling beneden de 2 ft, licht de analyse ons echter
niet in. Ten aanzien van de resultaten, verkregen bij het krimp- en
zwelonderzoek, kan van zeer veel monsters in verband met de colloidale aard der kleifractie verwacht worden, dat een onderzoek beneden
de 2 /i-grens nog tal van ophelderingen zal kunnen opleveren. Ook
dit behoort echter tot de competentie van een geheel afzonderlijk

onderzoek. De buitengewone fijnheid vanhct anorganische gedeelte der
biogenegronden isdusvolledig in ovcreenstemming met hun ontstaan.
Zij verklaart tal van veldkcnmerken, alsbet krimp- en zwelvermogen,
de buitengewone hardheid bij droging, het optreden van scheuren bij
het drogen, de gevoeligheid van de structuur, en de over het algemeen
heterogene en ongunstige lucht- en waterhuishouding onder de beersende tegenwoordige grondgebruiken.
Wijnoemden hiervan sprekende terreinwaarnemingen in het Overlangbroekse gebied tussen Langbroeker en Gooijer Wetering (Hoofdstuk IV). Dathierinweldegelijk vcrbetcring-is aan te brengen, zulfett
wij in het volgende hoofdstuk aantonen.
Tot slot nog enige algemene en bijzondere opmerkingen.
Alhoewel bij de chemische eigenschappen der gronden niet werd gesproken over sfiorenclemcnicn, werd naar aanleiding van de mogelijkheid van een tekort aan koper in de West-Utrechtse enMilandsebiogenegronden, een voorlopig onderzoek ingesteld.
Voor zover mogelijk, werden veldgegevens verzamekl en gras- en
grondmonsters van clubieuze percelen binnengebracht. De veldwaarnemingen leerden, dat de aanwijzingen vaag waren: de versehijnselen
van Cu-honger bij het vee kwamen onregelmatig voor, en konden niet
als uitgesproken worden aangeduid. Gaat men na, wat bekend is over
de Cu-hongersymptomen, bijeengebracht door Scheffer (1938), Melchers en Gerritscn (1942), F.C.Russell (1944) en Stiles (1946), dan
zijn deze nogal uiteenlopend in diverse landen; vooral uit Russell's
compilatiewerk blijkt dit. Zijn zij voor hct vee al vaag, nog onduidelijker zijn zij voor de grasmat. Men raadplege Melchers en Gerritsen
(1942); de daarin voor het rundvee besehreven versehijnselen werden
nooitvolledig inhet veldgevonden. Het onderzoek naar het Cu-gehalte
van de verzamelde gronden en grasmonsters volgens de Aspergillus
niger-methode gaf geen uitsluitsel. Het enige meer positieve resultaat werd bereikt op een Cu-proefveld, op een veenkleipereeel van een
bedrijf onder Nieuwerbrug. Daar werd in de zomer van 1944 geconstateerd, dat het vee de voorkeur gaf aan het met koper bemeste vak.
Het blijkt wel,dat dit onderzoek noggeheelmoetworden opgebouwd
en systematisch uitgewerkt. Nog ingewikkelder wordt het probleem,
wanneer men kermis necmt van het onderzoek van Bobko en Panova
(J945)> zij toonden op een veengrond in Rusland aan, dat 2-3 mg Cu
per kgveenvoldoendewaren voor eengoedgewas,doch dat bij stijgende giften, tot 1280 mg per kg veen zelfs, toenemende oogsten werden
waargenomen. Waar mi het Cu in water reeds vergiftigingsverschijnselen te voorschijn roept bij een eoncentratie van 0,1mg per liter, ziet
nien, dat zware kopergiften op veen nog geen afwijkingen in het gewas
veroorzaakten. Zij schrijven het toe aan het feit, dat het Cu in het
grondwater niet boven een bepaald gehalte zou stijgen, dank zij adsorptie van de overmaat aan het veen.
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Over de slootbiologie en baggervorming spraken wij uitvoerig in het
viercle hoofdstuk. In verband met het daar genoemde verschijnsel van
een neutraal tot zwak alcalisch milieu in sloten naast en tussen zuur,
verarmd schraalland, geven wij hier een korte beschouwing over de
laatste groep analyses onderaan tabel 7 (1981-1986). Het nimmer bemeste schraalland is vooral sinds de invoering van de winterbemaling
sterk verzuurd en verarmd door een zuivere vorm van ,,roofbouw".
Wat uit zulk land door ontginning wordt, laten 1983 en 1984 zien.
Door een dergelijk ontgonnen perceel daarna regelmatig te verzorgen,
ziet men, dat de verzuring wordt opgeheven, de grond gunstig nitrificeert, het ijzergehalte aanzienlijk is gedaald, het P04-eijfer gestegen.
In scherpe tegenstelling tot de arme schraalland-zode, zijn de cijfers
van de slootbagger van begrenzende sloten; K*, Mg" en Ca,# zijn nitgespoeld uit het schraalland, en in de biologische kringloop van het
oxydatief milieu der sloot opgenomen; de pH spreekt voor zichzelf.
Geheel in analogic zijn de cijfers van het slootwater. In deze sloten
vinden wij nog een afspiegeling van de processen, die bij de vorming
der biogene gronden, tot ver in de historische tijd, een rol speelden
in het gebied (zie hoofdstuk IV). Welke invloed de voortdurende ontwatering had op het oorspronkelijk moerassige schraalland, tonen de
analysecijfers van de huidige grondgesteldheid aan; deze is een degradatie van de oorspronkelijke eu-tot mesotrophie, alsgevolg van de bemoeienis van de mens.
De algemene indruk, weergegeven in dit hoofdstuk, vinden wij bevestigd in het overvloedige cijfermateriaal van talrijke buitenlandse
publicaties. Wij volstaan met te noemen de onderzoekingen aan het
Moorversuchstation te Bremen, de handboeken van de Verein zur
Forderung der Moorkultur im Deutschen Reiche en Van Billow, als
standaard-compilatiewerken, en het recente onderzoek aan nog pas
enkele jaren in cultuur genomen gyttjagronden in Finland (Aarnio,
1937; Kivinen, 1938). Vooral deze laatste onderzoekers steunen onze
hypothese omtrent het ontstaan der biogene gronden.
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H O O F D S T U K VII

DEVERBETERINGDERGRONDEN
In de voorgaande hoofdstukken stondcn wij uitvoerig stil bij de
vorming van West-Utrecht en Miland, en bij de sterke invloed van de
mens op de processen in de gronden, sinds hij deze ontgon en in cultuur
braclit. In de loop der eeuwen bleek, dat deze bernoeienis drie ernstige
gevolgen had voor de gronden:
i . het steeds ioencmende watcrbezwaar ten gevolge van de klink;
2. dezich uitbreidendc inevcrsibele indroging;
3. de Ioencmendeverarming aan basen.
Na debeschouwingen over het ontstaan dezer bezwaren, zien wij
oristhans geplaatst voor de vraag, of het mogelijk is deze op te heffen.
1. Het waierbezwaar.
Wij hebben uitvoerig aan de hand van historische en pedologisehe
onderzoekingen uiteengezet, hoebuitengewoon gevoelig de biogene
gronden zijn voor verstoring der natuurlijke omstandigheden. Hetin
beheer nemen vandewaterhuisliouding had niet alleen tot gevolg,
dat denatuurlijke groei van het biogene landschap sterk werd afgeremd, zoniet geheel ophield, doch datinhet geheel der eeologische
factoren ecn ingrijpende wijziging plaats vond. Van de incultuur genomen gronden was deprimaire els, dat zij tenminste gedurende het
groeiseizoen droog kwamen te liggen. Dedaarmede gepaard gaande
aeratie endevolledige wijziging indevegetatie door het dienstbaar
maken aan demens, hadden twee belangrijke gevolgen. In de eerste
plaats deomzetting der organische stoffen inhet geaereerde gedeelte
van het profiel, gepaard gaande met materiaalverlies. Ten tweedede
daardoor en door deverdichting inhet leven geroepen klink. Zolang
nu in het ontwaterd proiiel oxydatiefomzetbare, organische producten
aanwezig zijn, zal, tenzij men tegenmaatregelen treft, hetmateriaalverlies niet worden gecompeuseerd endus hetmaaiveld in absolute
zin dalen. Aangezien men aangewezen is op de productiviteit van deze
gronden, kan men deze maaivelddaling of terreinklink niet negeren,
en ziet men zich dus gedwongen, naverloop van tijd de waterspiegel
te verlagen. Aan het langzame verloop van dit proces istoe te schrijven,
dat daargeen alarmerencle indruk van uitging, en elke volgende landbouwersgeneratie de noodzakelijke, kleine peilverlaging binnen de
periode, dat zij de gronden beheerde en in gebruik had, slechts als een
onaanzienlijk ongerief aanvaardde, doch nimmfcr zich losmaakteuit
het korte tijdverband, en zich dan 00k niet een overzicht kon vormen
van de eigenlijke draagwijdte vande klink. Daarbij kornt, dat dit
haar nog moeilijker zou zijn gevallen inde tijd voor 1880, toen de
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gevolgen van hot ingrijpen van de mens nog niet zostcrk aan den dag
traden door het extensiever grondgebruik en de overheersende zomerbernalingen, tenvijl men de kunstmest nog onvoldoende kende, welke
haar na 1880 in staat stelde de productie per oppervlakte-eenheid
aanzienlijk op te voeren. De daardoor mogelijk gemaakte bedrijfsintensivering bracht met zich mede, dat zij de gronden definitief
droog legde, waardoor zij veel langer dan tevoren bij de zomerbemaling, het vruchtgebruik der gronden verkreeg.
Tijdens de zomerbemaling, welke tcvens uiteraard slechts zover
werd doorgevoerd, als nodig was om in het grociseizoen de kruidenrijke grasmat een gezonde ontwikkeling te schenken, en de hooioogst
mogelijk te maken, vond slechts een geringe klink door oxydatieve
omzetting en materiaalverdichting plaats, terwijl inisschien sprake kan
zijn geweest van enige regeneratie van het 's zomers verloren gegane
volume door de winteronderwaterzettingen, de enorme microbiologische activiteit in het voorjaar en het gebruik van toemaak. Nadat
echter de voortdurende bemaling was ingevoerd ter intensivering van
het grondgebruik, werden de omstandigheden voor de grond zeer
sterk gewijzigd. Niet alleen werd dieper bcmalen dan vroeger — hetgeen de productieve grassoorten ten goede kwam —, men hield 00k
\swinters de zode droog, waardoor deze elke winter weer aan de
vorstwerking werd blootgesteld.Zolang nu degronden niet irrcversibel
zijn ingedroogd, kan dit volgens Frcekmann (1922) en Tacke (1929)
aan de biogene gronden geen kwaad doen, komt dit ons inziens de
zode zelfs te stade door begunstiging van de humificatie van het veen
en de vernietiging van de overmaat der door monocultuur eenzijdig
beinvloede en daardoor schadelijk optreclende organismen, tenvijl als
algemeen bekend mag worden verondersteld de gunstige werking van
afwisselende vorst en dooi op vochtige gronden, welke een behoorlijk
gehalte hebben aan krimp- en zwelbaar materiaal (Baver, 2946,
^S.I-^SS), i11 o n s geval dus speciaal de biogene menggronden en de
biogene kleien; de kluiten worden mechanisch vergruisd. Is het proces
der indroging reeds ingetreden, dan wordt het volgens beide auteurs
door de vorst eerder versterkt, dan verzwakt of opgeheven. Alhoewel
ons hieromtrent nog maar enkele gegevens ter beschikking staan, laat
zich cle versterking der irreversibele indroging, zolang nog niet kan
worden gesproken van volledige indroging, verklaren door het hydro*
phobc karakter der ijzerhumaten; door ijsvorming, vooral Wanneer
dit proces langzaam geschiedt, wordt het water aan de gronddelen
onttrokken voor de groei der ijskristallen in de holten van de grond.
Bij voortduring kan deze vochtonttrekking even sterk zijn, als in
droge,warme zomers, en neemt dus 00k de irreversibele indroging in
even ernstige graad toe, tot door volledige indroging geen verandering
meer plaats vindt. Voor gronden, die hieraan dus onderhevig zijn,
kan slechts een middel tot herstel bestaan, en wel door het volledig
wegnemen van de oorzaak. Zolang de grondoorzaak van de achter-

uitgang der productiviteit niet wordt weggenomen, kan van een definitief herstel geea sprake zijn. Ons inziens is dit mogelijk, waarover wij
nog nader zullen spreken. In het al of niet optreden der indroging
en klink speelt vanzelfsprekend in deze biogene gronden de waterhuishouding een zeer belangrijke rol, waarom wij dan ook aan haar
speciale aandacht willen schenken.
Wanneer wij de regeling der ontwatering voor West-Utrecht en
Jliland hagaan, blijken de polders van Gerverscop, Groot- en Klein- „
Houtdijk, Teckop, Kamerik Teijlingens, Rietveld, Weijland en Brce,
Xoordzijde en Mije alle het overtollige water nit te slaan op de Oude
Rijn. Beschouwen wij in verband hiermede de hoogtekaarten 3 en 8
en de fignren 3 en 4, dan valt onmiddellijk op, dat onder de huidige
omstandigheden het water van voornoemde polders volledig tcgen de
terreinhelling in wordt opgemalen naar de Oude Rijn. Wij wezen
reeds op deze merkwaardige toestand (Hoofdstukken III en IV). Afgaande op de hoogtekaarten is dus de gang der ontwatering geheel
tegenstrijdig; tegenwoordig zou een afvoer naar het Xoorden voor de
hand liggen, niet alleen om de natiinrlijke afloop van het water in de
richting van de helling, doeh 00k om de geringere opvoerhoogte naar
het boezemwater in het Noordwesten.
De verklaring ligt zowel op historiseh als op pedologiseh gebied. De
historie toont ons aan, dat men in West-Utrecht aanvankelijk, bij de
ontginning, in voornoernde gebieden een natuurlijke afvloeiing naar
de Oude Rijn kende, en daar vanzelfsprekend gebruik van maakte; zij
leert ons tevens, dat men daar traditioneel aan vasthield, zelfs toen
duidelijk vastgesteld kon worden, dat als gevolg van cle terreinklink
het landschap in zijn ligging een inversie onderging, waardoor de
natuurlijke waterafvloeiing precies in tegengestelde richting werd gewijzigd.
In het vierde en vijfde hoofdstuk werd aangetoond, dat de terreinklink als gevolg van de grondverdichting en oxydatieve omzetting
der organische stoffen nog niet haar eindpunt heeft bereikt, waarschijnlijk zelfs nog king niet, zolang tenminste de toestanden ongewijzigd blijven. Verder leerde de profielbouw, dat naar het Noordwesten van West-Utrecht en naar het exeentrische, langgerekte
middengebied van Miland het kieigehalte in vertieale en horizontale
richting afneemt. De invloed daarvan op de klink bespraken wij uitvoerig in de genoemde hoofdstukken. Gevolg is, dat in de richting
dezer kleiafname de klink juist steeds sterker zal blijven toenemen. ,
In dezelfde verhouding zal het door de inversie veroorzaakte waterbezwaar toenemen, en dit zeer zeker, zolang men de traditionele
gang der ontwatering handhaaft. Ons inziens zal men dus op den duur
niet meer kunnen ontkomen aan een grondige herziening der ontwatering. De klink geheel voorkomen kan men daarbij niet; dat proces
is een aan de ontginning der biogene gronden gebonden gevolg. Iletgeen men echter wel kan doen, is onder de gegeven omstandigheden
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hem tot een minimum beperken. Ken cler wegen daartoe is de aanpassing van de ontwatering aan de richting met toenemende klink,
en vermindering der opvoerhoogte.
In beide gevallen zal men voor Wcst-Utrccht moeten zoeken naar een
oplossing in Noordwestelijke richting. Dit betekent echter, dat een
grote oppervlakte, welke thans haar water uitslaat op het Grootwaterschap van Woerden, dat op zijn beurt weer loost op Rijnland's
boezem, daaraan zou worden onttrokken en in het vervolg zal moeten
lozen op Amstelland's boezem. Oris inziens zullen de polders van
West-Utrecht, wie dit speciaal betreft, door de toenemende klink
hiertoe in de toekomst worden gedwongen, alhoewel wij er oris van
bewust zijn, dat zich hiervoor tal van bezwaren op de voorgrond
dringen. Daartegenover staat echter, dat men, gebruik makend van
het door de klink ontstane tegengestelde verhang in het terrein, de
bemaling door samcnvoeging van polders zal kunnen vereenvoudigen.
Hiermede zal gepaard moeten gaan het verdelen van West-Utrecht
in topografisch gelijkwaardige stroken, welke door de vrij grote regelmaat van de profielbouw en het daarin gegeven verloop, zich in het
algemeen WZW-ONO zullen uitstrekken, min of nicer evenwijdig
aan de hoogtelijnen. Door deze stroken aan de Noordwestzijde te
voorzien van opkeerschotten, verkrijgt men onderafdelingen met een
eigen waterstaatkundig beheer, dat zoveel mogelijk is aangepast aan
de klink van verleden en toekomst; men zal zich daardoor in de verre
toekomst ontlast zien van ingrijpende wijzigingen. Alleen het door
de klink steeds toenemende verhang zal op gezette tijden een herziening der keerschothoogten vereisen, en misschien plaatselijk, daar
waar het verhang het sterkst toeneemt, een hernieuwde onderverdeling
in stroken wenselijk maken. Al deze stroken lozen door het door de
klink ontstane verhang hun water in de daarop volgende lager gelegene, zonder kostbare pompinstallaties, terwijl uiteindelijk een grote
installatie zorgt voor de uitslag op de boezem.
Men beschouwe het voorgaande als een denkbeeld, voortgevloeid
uit een landbouwkundige beschouwing der problemen. Waar het in de
eerste plaats steeds zal moeten blijven gaan om een optirnale produetie der biogene gronden, leerde de ontleding der moeilijkheden bij
de productie ons, dat de waterlmishouding daar een zeer voorname
rol bij speelt. De veelheid van gegevens, weergegeven in voorgaande
hoofdstukken, legde ons als het ware bovenstaande suggestie ter verbetering in handen, gezien van algemeen landbouwkundig standpunt.
Een nadere uitwerking van dit waterstaatkundig probleem behoort
echter niet tot onze bevoegdheid. Hier client door nauwe samenwerking tussen waterbouw- en landbouwkundigen de beste oplossing
gezocht te worden.
Het denkbeeld houdt tevens een ingrijpende reorganisatie in van
het beheer van de waterschappen en polders in de onderzochte gebieden, welke vanzelfsprekend pas kan worden doorgevoerd, nadat
2*3

men in bredc kringen begrip liceft weten te kweken voor de problemen
van klink en indroging, en gebaseerd op goede kennis daai*van, is gekomen tot uitgebreid onderling overleg omtrent de technische en
economische uitvoerbaarheid der verbetering.
Ook zal hiertegen door de huidige landbouwbevolking ernstig bezwaar worden gemaakt, alleen reeds, omdat verscheidene landbouwers
thans nog, als voorheen, bij voorkeur vee en hooi vervoeren per
praam, hetgeen dan niet meer mogelijk zal zijn. Ons inziens weegt
dit niet op tegen de voordelen door een ontwatering, welke geheel is
aangepast aan de grondgesteldheid. Bovendien zal het toenemende
verhang van het terrein op den duur de vaarmogelijkheden derpoldersloten steeds verder beperken, zodat dit argument met de tijd zijn
kraeht verliest.
Bekend is de hang naar traditie bij de landbouwer, die zich in WestUtrecht en Miland wellicht nog sterker dan elders heeft ontwikkeld,
doordat minder dan elders hier het jongere geslacht de gelegenheid
wordt gesehonken zich reeds vroeg zelfstandig te ontwikkelen (H. I l l ,
§ 7; Van Rossum du Chattel, 1943).
Voor Miland ligt het probleem der ontwatering enigszins anders.
Door de inversie is hier het terrein komvormig geworden. Men ontkomt hier dus niet aan een grote opvoerhoogte, aangezien men naar
alle richtingen gedwongen is de randhoogte te overwinnen. Gezien
het feit, dat de begrenzende Mije en Grecht in open verbinding staan
met de Oude Rijn, maakt het dus in dit opzicht weinig uit, naar welke
zijde men het water uitslaat.
De grondgesteldheid heeft hier echter, evenals in West-Utrecht,
gezien de zeer sterke overeenkomst, een duidelijke invloed. Wanneer
men nu de hoogtekaart 8 en dc bovengronddiktekaart i r naast
elkander raadpleegt, neemt men het in de vorige hoofdstukken reeds
opgemerkte verschijnsel waar, dat er geen volledige correlatie bestaat
tussen beide. Volgens de hoogtekaart ligt het dieptepunt in de Mijepolder vlak tegen de Oude Mije, ten Zuidwesten van de Hazekade.
- Volgens de grondsoortenkaarten g en 10 en de bovengronddiktekaart
11, zou men juist meer naar het Oosten, in het langgerekte, excentrische gebied met de geringste deklaag van gemengde grond, de
grootste diepte verwachten. Dat dit niet het gevalis, zal waarschijnlijk
pas verklaard kunnen worden, wanneer men over een voldoende aantal
diepboringen van beide gebieden beschikt; het is namelijk niet onmogelijk, dat het verscliil gezocht moet worden in de clieper in de
profielen van het Zegvelderbroek voorkomende [fossiele stroombanen,
welke afwezig zouden zijn in de Mijepolder. Voorlopig is het ons echter
nog niet mogelijk voor het verschijnsel een afdoende verklaring te
geven.
Afgezien van deze complicatie blijft van algemene kraeht, dat
naar de randen toe in horizontal en verticale zin het kleigehalte
toeneemt en dienovereenkomstig de klink minder wordt. Op den duur
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zal zich dus in het centrale gebied een diepe kom vormen, zoals de
maquette, afgebeeld in de figuren 3en 4, al zeer duidelijk demonstreert
voor de tegenwoordige toestand. Voor de meest rationele ontwikkeling
der ontwatering zou men dus in de toekomst 00k hier zijn toevlucht
moeten nemen tot de onderverdeling in topografisch gclijkwaardige,
ringvormige stroken, door opkecrschotten verzekerd van een eigen
waterhuishouding.In West-Utrecht zou men dus een terrassensysteem,
afhellend naar het Noordwesten verkrijgen, in Miland een stork' aan
een rond amphitheater herinnerende terrassering, welke vorm van
ontwatering wij, zoals wij reeds eerder opmerktcn en hier wensen te
herhalen, als denkbeeld naar voren brengen. Waterbouwkundigen
zullen aan de hand van de vele gegevens, met de wenselijkheid van de
verhoging van de productiviteit der gronden voor ogen, de mogelijkheden moeten aangeven.
Al het overtollige water zal zich tenslotte in de diepste terreinkom
verzamelen, vanwaar het door een bemalingsinstallatie zou kunnen
worden uitgeslagen op de omgevende boezem. Ons wil een dergelijke
regeling economischer voorkomen dan de huidige, terwijl zij tevens
volledig rekening houdt met de nog te verwachten terreinklink. De
uitvoering van een en ander vereist echter nog nader onderzoek;
daarbij zal vooral aandacht moeten worden besteed aan het profielgedeelte tot op het zand, en aan het topografisch verloop van dit
laatste. Zowel in het profiel mogelijk aanwezige fossiele stroombanen,
als te verwachten verschillen in het zandniveau, kunnen op den
langen duur onaangename afwijkingen in de maaiveldklink vertonen,
zoals wij reeds konden aantonen in deliogeenLage Brock, ten Noordwesten van Zegveld. Bat beide verschijnselen zich inhet profiel kunnen
voordoen, hebben ons de tairijke diepboringen, welke ons ter beschikking waren gesteld, zeer duidelijk bewezen. Een en ander werd uitvoerig toegelicht in het vierde en vijfde hoofdstuk.
Wij lieten ons bij de behandeling der vaargelegenheid reeds even
uit over de hang naar traditie in West-Utrecht en Miland. Xiettegenstaande het feit, dat deze hier sterker is ontwikkeld dan in de omgevende gebieden, zijn er verschillende voorbeelden te noemen van
behoudende landbouwers, die door de ongunstig geworden waterhuishouding van hun bedrijven, met toestemming van de w?aterschaps- of polderbesturen, overgingen tot de inrichting van een eigen
waterbeheer op het bedrijf, zowel tot ontwatering met behulp van
onderbemaling, als tot bewatering door opmaling. Aldus ontstonden
tengevolge van de klink reeds diverse afzonderlijke bedrijfs-waterhuishoudingen binnen het polderverband, en wel voornamelijk in de
droogmakerijen en in het Zegvelderbroek. In dit laatste gebied alleen
al teklen wij in 1934 28 onderbemalingen. Even ernstig is het gebied
der ,,Vier Noorder Koggen" waterstaatkundig versnipperd; zo niet
erger. Het stoomgemaal van dit complexgronden in de kop van NoordHollancl verzorgt voornamelijk de boezembemaling, terwijl het land
15

02%

vrijwel geheel valt binnen onderbemalingen, met even zovele peilen.
Alhoewel het alleszins te billijken is, dat iedere landbonwer wil
zorgen voor de gunstigste productiefactoren op zijn bedrijf, roept men
hiermede ongewenste toestanden in het leven. Door dit toe te staan,
wordt zeer sterk het individuele element toegelaten in een belangensfeer, welke door de zeer subtiele reacties van de biogene gronden
op elke geringe wijziging in waterhuishouding, slechts wel kan varen
bij een deskundig algemeen beheer, dat, uitgaande van het algemeen
belang der deelhebbers, er naar moet streven voor elk der deelhebbenden, voor zover de gemeenschappelijke belangen dit toelaten, de meest
gewenstc omstandigheden te seheppen. Dit is echter het tegengestelde
van de gebruiken, welke thans in zwang zijn, en waarbij het individneel initiatief zich los kan maken van het algemeen belang.
Waarschijnlijk heeft men zich nimmer gerealiseerd, wat hiervan de
gevolgen konden zijn, anders zou men hier direct een einde aan hebben
gemaakt. De eenmaal door onderbemalingen gestimuleerde klink veroorzaakte in geval voor geval een op zichzelf staand complex gronden
met een eigen peil, zodat alle onderbemalingen evenzovele niveauverschillen betekenen binnen het polderverband. In een gebied met
gronden, zo gevoelig voorontwatering, iseen dergelijke regeling ontoelaatbaar, aangezien eenmaal veroorzaakte maaiveldverschillen niet
meer teniet kunnen worden gedaan, dan ten koste van economisch
nimmer te verantwoorden bedragen. Uit dien hoofde kunnen tegen
niet te vermijden klinkverschillen in een bepaald gebied slechts maatregelen worden getroffen door een centraal beheer.
Zoals thans de problemen zich in West-Utrecht en Miland aan ons
voordocn, menen wij,dat slechts een algemene reorganisatie, gebaseerd
op de natuurlijke pedologische en Irydrologische gesteldheid, het hoofd
zal kunnen bieden aan de verschillende moeilijkheden, welke zich
voordoen. Als eenheden willen wij in dit verband zien: Miland, begrensd door Oude Rijn, Oude Mije en Grecht, en West-Utrecht, begrensd door Oude Rijn, Vecht, Winkel, Waver, Amstel, Kromme
Mijdrecht en Grecht. Alle daarbinnen liggende polders zullen moeten
worden gecoordineerd en centraal beheerd, waarbij de herziening der
ontwatering geheel zal moeten worden gebaseerd op de grondgesteldheid van het terrein tot op de zandondergrond.
Wij zijn op dit probleem wat uitvoerig ingegaan, omdat niet genoeg
het belang van een nauwkeurig en deskundig beheer der waterhuishouding naar voren gebracht kan worden, waar men in West-Utrecht
en Miland belast is met het beheer van cultuurgronden, welke uit de
aard van hun vorming,bij ontwatering constant onderworpen zijn aan
het proces van de klink of terreindaling. Uiteraard is het probleem zo
ingewikkeld en komen er bij de practische uitvoering ervan zoveel bezwaren aan het licht, dat zij een studie op zichzelf vormen. Ons inziens is het bij de huidige stand van zaken niet anders mogelijk, of
alleen een algehele reorganisatie zal in staat kunnen zijn het beheer
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van het gebied clusdanig te regelen, dat de gevolgen van de klink tot
een minimum gereduceerd blijven, tcrwijl daarnaast maatregelen worden getroffen tot een zo hoog mogelijke productiviteit.
In dit verband moeten wij nog melding maken van een der onderdelen van de ontwatering, en wel dat der pcilbepaling, Waar wij reeds
zo vaak betoogden, dat in een gebied met biogene cultuurgronden
uit de aard van het grondmateriaal niet nauwkeurig genoeg zorg kan
worden gedragen voor een goede waterhuishouding in het profiel, ligt
het voor de hand, dat men in het warmc, droge groeiseizoen zorgt
voor een zo hoogmogelijk gehandhaafd zomcrpcil, terwijl het winterpeil,
in verband met het neerslagoverschot, juist laag dient te worden gehouden. Op dit punt zal men in de practijk op de meeste bezwaren
stuiten. Een hoog zomer-1 en laag winterpeil vereisen een ingrijpende
herziening der huidige begrippen omtrent de waterhuishouding. De
voorgestelde verbeteringen vereisen een bemalingsinstallatie met voldoende capaciteit, en een bediener, die niet alleen de installatie goed
weet te behandelen, doch ook waterstaatkundig en pedologisch behoorlijk is georienteerd, en zich verantwoordelijk weet voor de regeling
van een goede waterhuishouding. Tegenwoordig zijn het voornamelijk
eeonomisehe factoren, welke een rol spelen: een installatie van even
,,voldoende" capaciteit, een molenaar die er niet bij behoeft te wonen,
een zo goedkoop mogelijk gebruik van de installatie, terwijl men maar
al te vaak in bepaaldc perioden zo sterk bemaalt, dat een zekere
bergingsreserve ontstaat, die in de voorzomer zeer gevaarlijk kan zijn
voor indroging. 's Winters bemaalt men in den regel zo min mogelijk,
hetgeen de kosten aanzienlijk vermindert. Ons land is zeer rijk aan
voorbeelden hiervan. Dit alles zal men om der wille van de productiviteit der gronden in de toekomst moeten laten varen.
In de droge, warme perioden moet namvkeurig gewaakt worden
vooreen voldoende bevochtiging vande cultuurgrond.Inhet gunstigste
geval verergert men door veronachtzaming daarvan alleen de klink,
doch, zoals terreinonderzoek ons leerde, wordt in West-Utrecht en
Miland zeer vaak tevens de mogelijkheid tot irreversibele indroging
geschapen, welke door uitdroging van het proliel in ernstige mate
toeneemt. Klink en indroging doorkruisen elkaar hier dus niet zelden,
doch dienen ter bestrijding zeer goed onderkend te worden. Des te
verwonderlijker doet het aan, dat verschillende polders juist een hoog
winter- en laag zomerpeil handhaven. Wij kunnen hierin slechts een
rudiment zien van de vroegere zomerbemaling. dat in zijn uitw*erking
op de grond een zeer ongunstig effect heeft, doordat de w^ortelzone of
rhizospheer geheel komt te liggen in de ijsmassa, terwijl zij bij de
vroegere zomerbemaling 's winters daarvan meestal volledig gevrijwaard bleef door een voldoend diepe onderwaterzetting.
Bij een laag winterpeil is de toestand veel gunstiger dan bij een
hoog; de zode raakt in geaereerde toestand bevroren met een gering
percentage water, en zeker niet in met water verzadigde, anaerobe
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toestand. Bij een hoog winterpeil verstikt men niet alleen gedurende
maanden elk leven in de zode, doch wordt door de uitzetting van het
ijs zeer veel teer plantcnweefsel. vernield. Hoe mecr de vorming van
massieve ijslagen in dewortelzone kan worden voorkomen, hoe gunstiger de toestand blijft voor het aanwezige levende materiaal, en hoe
eerder ook in het voorjaar dewarmte in het profiel kan binncn dringen
en de temperatuur opvoeren tot binnen het traject, waarin de levende,
plantaardige en dierlijke organismen zich, afgezien van andere factoren, optimaal kunnen ontwikkelen. Het isdan ook algemeen bekend,
dat de gronden van West-Utrecht en Miland in het voorjaar zeer lang
koud blijven. Gadeke (1941) toonde bij het physich onderzoek van
veengronden aan,dat eenmet waterverzadigdeveengrondeenwarmtegeleidbaarheid bezit van o,ooir, terwijl deze voor water bedraagt
0,00124 en voor een droge veengrond 0,00027. Wat in de practijk
reeds lang bekend is, vindt men hier duidelijk in cijfers vastgelegd:
met water verzadigde veengronden houden tot heellaat inhet voorjaar
ijs in het profiel en vertonen dienovereenkomstig pas zeer laat de
eerste groeiverschijnselen in grasmat of gewas. Bij een laag, oordeelkundig gekozen winterpeil, behoeft men niet bevreesd te zijn voor
indroging. Door het neerslagoverschot in de natte wintermaanden
blijft de grond steeds vochtig genoeg. llct gaat er nu om het winterpeil dnsdanig te kiezen, dat de zode, of bouwvoor, gunstig wordt
geaereerd en het overtollige neerslagwater kan weglopen; doch dan
ook niet dieper ontwateren! Zodra echter de bovengrond rijk is aan
beweeglijke ijzerhumaten, is bij langdurige, strenge vorst de kansop
irreversibele indroging niet uitgesloten.
Nu kan men als bczwaar aanvoeren, dat door een laag winterpeil
een dikkere laag grond boven het water komt te liggen, welke, tevens
door een hoog watergehalte, een niet onbelangrijke druk op de ondergrond zal uitoefenen, met als gevolg waterverlies naar verhouding
tot het gewicht, en verdichting van het materiaal. Voor ons blijft de
vraag, of dit volumeverlies niet hersteld wordt, zodra het hoge zomerpeilweer ingebruik wordt genomen na de wintermaanden. Zolang niet
de winterontwatering zo sterk is geweest, dat er lueht in de ondergrondkonbinnendringen,zienwijdeze mogelijkheid zeerwel aanwezig.
Ook al blijft uit een diepewinterontwatering enig volumeverlies over,
zo is de daaruit voortvloeiende klink minder ernstig, dan de anaerobe
toestand bij hoog winterwater, welkezeerongewenst isvoorhet wortelstelsel der goede grassen, en de ernstige klink bij een laag zomerpeil.
In verband met het voorgaande is het echter onmogelijk nadere
richtlijnen omtrent de te gcbruikcn peilen aan te geven. P^lke grondsoort, elk grondtype en elk profiel vraagt voor een optimale productie
een speciale wraterhuishouding. Uit de aard der zaak zal men hieraan
nimmer volledig kunnen voldoen, doch ten opzichte van de huidige
regelingen valt nog veel te verbeteren.
Bovendien vereist een in droge perioden goede waterhuishouding

een veel dichter greppelnet, dat de vornring van een holvormige
gronclwaterspiegel kan voorkomen; bij te wijde greppel- en slootafstand bezit midden in de akkers hct hoge waterpeil toch geen irivloed en wordt het nuttig effect cler maatregelen grotendeels teniet
gedaan. Dehooilanden bleken bij het veldonderzoek overhet algemeen
in het geheel niet begreppeld te zijn; de meeste weilanden zeer matig
tot beslist onvoldoende. Brengt men hierin geen verbetering, dan kan
men zorg, moeite en geld, besteed aan een herziening tot een nauwgezette waterhuishouding, evengoed achterwege laten; men bereikt
hiermede hoogstens enig effect langs de slootranden, terwijl in het
midden de uitdroging even ernstig blijft als voorheen.
Nader, uitgebreid onderzoek zal rnoeten uitmaken, welke waterstanden, slootdichtheid en greppeldichtheid per oppervlakte-eenheid,
in verband met profielbouw en grondsoorten, als de meest gewenste
rnoeten worden beschouwd.
Geheel in overeenstemming met onze inzichten omtrent de waterhuishouding zijn die van Freckmann (1922), Gadeke (1941) en Tacke
(1929). Zij zijn het er over eens, dat men bij de ontwatering zeer
nauwgezet en met volledige kennis van zaken te werk moet gaan, wil
men gevrijwaard blijven van overmatige klink en van indroging.
Een andere consequentie van de ontwatering der biogene grondcn
kan op den duur de kwel gaan vormen. Met het vorderen van de
terreinklink nemen de kansen daarop toe, terwijl men er in de droogmakerijen der RondeVenen alwezenlijk mee te doen heeft. Bovendien
draagt daartoe bij de geologische daling, waarin West-Nederland betrokken is.
Voor zover wij konden nagaan, is in de onderzochte gebieden buiten
de Ronde Venen nog vrijwel geensprakevankwel;opdenlangen duur
mogen wij echter het verschijnsel, als gevolg van een toenemend peilverschil tussen boezem en polder door voortgang van de klink, wel
degelijk verwachten. Daarbij kunnen thans nog in de ondergrond begraven liggende, fossiele stroombanen te gelegener tijd dicht onder het
maaiveld komen te liggen, en niet alleen door geringere klink een
wijziging teweeg brengen in de maaiveldtopografie, doch, voor zover
zij zandig zijn van samenstelling, en watervoerend, een zeer onaaiigename bron van kwel gaan vormen. Wij denken in dit verband aan
debrede, nagenoeg onopvallend in het terrein lopende, fossiele stroombaan langs de hofsteden van Mijzijde, welke, van 's-Gravesloot af
Noordwaarts het gebied van Kamerik Mijzijde inlopend, in de toekomst als kw?elbaan van de OudeRijn zoukunnengaan functionneren.
Daarbij moet niet zozeer worden gedacht aan de buitengewoon langzame waterdiffusie door de dichte biogene, aangrenzende grondcn,
als wel.aan waterafgifte aan sloten, welke de baan doorsnijden.
Bovendien denke men in dit verband aan de thans reeds vrij hoge
zandcomplexen in het Zuiden van het gebied, langs de Oude Rijn:
het plateau van Voorn-De Meern, Haarzuilens, Geesdorp en Noord229

zijde. Zij kunnen nu reeds kwel vertonen, waarbij wij denken aan de
analoge invloed van de Utrechtse Heuvelrug op het Naardermeer
(Van Zinderen Bakker, 1942). In alle genoemde gevallen heeft men
te maken met zoetwaterkwel, waarmede dus de ontwateringseisen der
betroffen polders oneconomisch worden bezwaard. Yeel ernstiger
wordt het kwelbezwaar echter, zodra men te doen heeft met zouiwatcrkwel, zoals thans reeds plaats vindt in de droogmakerijen. De
Bruijne (1939, 27-28) noemt gehalten van 85 tot 895mg chloor per
liter water in tocht en sloten van de Mijdrechtse en Waverveense
polder. De herkomst hiervan zocht hij in dieper gelegen zandlagen,
welke van marine oorsprong zouden zijn, waaruit het chloor met het
water omhoog zou worden geperst, als gevolg van het door vervening
en peilverlaging ontstane drukverschil tussen polder- en boezemwater.
Het hierdoor veroorzaakte waterbezwaar zal eerder toe dan afnernen,
gezien de uit de biogenese der gronden en de physische eigenschappen
ervan voortvloeiende klink.
Het voor het vee sehadelijke gehalte aan chloor iswaarschijnlijk in
vrij sterke mate afhankelijk van de physiologische eigenschappen van
het ras, en van de mate van chloortolerantie. Daaraan zal 00k mogen
worden toegeschreven, dat de literatuurgegevens niet duidelijk zijn.
Volgens Mesdag (1920) zou pas een gehalte van 0,5 % CI schadelijk
worden voor het vee. Het uitvoerige werk van Maynard (1947) maakt
hierover in verband met rundvee slechts een zeer algemene opmerking
opp. 142:een overmaat zout heeft de dood tengevolge. Het vrij recente
compilatie-wTerk van Miss F. C. Russell (1944) bevat zelfs in het geheel
geen gegevens over de invloed van Cl-overmaat op rundvee, alhoewel
aan andere ionen in overmaat uitvoerig aandacht wordt besteed. Wij
mogen dus naar alle waarschijnlijkheid aannemen, dat hierover nog
zeer weinig bekend is. Toch zal bij de toenemende kans op kwel van
Cl-rijk water de invloed van dit anion op de ontwikkeling en physiologische functies van het vee in de steeds dieper klinkende WestUtrechtse en Hollandse veengebieden nader onderzoek behoeven,
teneinde maatregelen te kunnen voorbereiden.
2. De zich uiibreidendc irreversibelc indrogmg.
Naast het toenemend waterbezwaar door de klink, eigen aan in
cultuur gebrachte biogene gronden, is van minstens even ernstige
aard de irreversibele indrogmg.
Over het ontstaan, de aard en het voorkomen ervan waren wij uitvoerig in het vijfde hoofdstuk. Wij toonden daarin aan, hoe een zestal
factoren aanprakelijk moet wrorden gesteld voor het ontstaan van het
verschijnsel:
1. de verarming aan basen van de organisch rijke gronden door een
verwaarlozing der kalkhuishouding;
2. het bewegelijk worden van humaten in zuur, organisch rijk milieu;
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3. het bewegelijk worden van het ijzer onder dezelfde omstandigheden;
4. de vorming van ijzerhumaten, welke zich in anaeroob, met water
verzadigd, basenarm milieu fs winters) diffuus verspreiden door
het profiel;
5. de vorming van een zeer dunne, afsluitende mantel van Fe-humaten
rondom de grondaggregaten door irreversibele indroging van het
hydrophobe colloid, als gevolg van een sterke uitdroging door de
te diepe zomerbemaling, en/of:
6. het bedekken en afsluiten van grondaggregaten door een zeer dwme
film van wassen en/of harsen.
Hoeeenen ander preciesverloopt,zalpasuitgemaakt kunnen worden
dooreenspeciaalonderzoek,met het doeleen nauwkeurige reconstructie
I van het gehele proces der indroging, met zijn variaties, op het laboratorium op te bouwen, ter verkrijging van een inzicht in de gang van dit
verschijnsel in de natuur.
Wij zullen ons hier bezig houden met de middelen, welke de landbouwer ten dienste staan om de irreversibele indroging te bestrijden,
of liever: te voorkomen. Wij baseren hierbij onze kennis op ervaringen
in het terrein. Op het laboratorium staat het onderzoek naar de opheffing der indroging nog in het eerste stadium. Noeh in Duitsland,
in welk land het verschijnsel in 1922 reeds een vrij algemene bekendheid genoot, noch in Nederland, waar het door Hudig en Redlich in
1941 voor het eerst onder de aandacht van een groter kring werd gebracht, is daaraan tot nog toe van theoretisch wetenschappelijke zijde
voldoende aandacht geschonken.
In de practijk heeft men gezocht naar de middelen ter bestrijding
en voorkoming, en deze 00k gevonden. Hieromtrent geeft Freckmann
(1922) ons reeds een vrij uitvoerig overzicht, dat al zeer waarschijnlijk
maakt, dat men in de Duitse ontginningen van biogene gronden de
irreversibele indroging in dat jaar dus reeds behoorlijk onderkende,
en had leren bestrijden. De ,,VermullungM of het ,,Puffig werden"
kan volgens hem het beste als volgt worden voorkomen:
1. Zo ondiep en zo min mogelijk ploegen; daarbij af en toe de dunner
wordende en steeds verder humificerende bovengrond vermengen
met iets vers doorgeploegde ondergrond; na hakvruchten geeft
Freckmann zelfs de voorkeur aan goed eggen.
2. Zo^vaak als maar enigszins mogelijk is op bouw- en grasland walsen
met 20 ton belasting per meter werkbreedte. In ieder geval na
elke grondbewerking direct walsen.
3. Bij vruchtwisseling niet te vaak gewassen opnemen, waarvan bekend is, dat ze de bouwvoor losmaken.
4. Regelmatig stalmest aanwenden, welke een zeer gunstige werking
uitoefent, mits niet te veel stro bevattend. Op bouwland direct
onderwerken met schijveneg, w^aarachter een wals-is gekoppeld.
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5. Wisselbouw met kunstweiden toepassen. Bij voorbeeld in een
cyclus van 6 jaren, 2 jaren kunstweide, en dan zeer veel rollen. 6. Direct na zaaien rollen.
7. 's Winters zo mogelijk de eerste neerslag ondcrploegcn om de bevochtiging te versnellen en versterken.
8. De ontwatering zeer nauwkeurig regelen; wateronttrekking beperken tot een minimum.
Freckmann schrijft het proces der indroging toe aan oppervlakteverkleining der grondcolloiden onder invloed van vorst en uitdroging,
tengevolge waarvan de herbcvochtiging zeer wordt bemoeilijkt; een
duidelijk verband tussen verkleiningenvermindering der herbevochtigbaarheid legt hij niet. Volgens hem kunnen alle veengronden stoffig
worden; het meest gevoelig zijn: oud zeggeveen, broekveen, denneveen
en oud mosveen. Hieruit blijkt, dat hij het uitsluitend over de biogene
gronden heeft, bestaande nit veen, tenvijl de gemengde gronden en
zuivere biogene kleien buiten beschouwing blijven. Hiermede dienen
wij dan 00k rekening te houden bij beoordeling der voornoemde
maatregelen. Ons inziens bestaat er juist een toenemende behoefte
aan akkerbouw met ruime toepassing van hakvruchten, naarmate
het gehalte aan biogene klei toeneemt, tenvijl onder deze omstandigheden elke toepassing van walsen ter verdichting van de bouwvoor
of zode uit den boze is.De maatregelen, genoemd onder 1, 4 en 8,
onderschrijven wij volledig, tenvijl wij in West-Utrecht en Miland
wisselbouw met kunstweiden juist zouden willen toepassen om de
biogene menggronden en biogene kleien losser stractuur te geven, en
om de gelegenheid te verkrijgen, door schcuren van het grasland, de
toegediende organische meststof en kalk zo goed mogelijk te, vermengen met zode en/of bouwvoor.
Ook Gadeke (1941) houdt zich in het kort bezig met dit probleem
(zie voren, p. 326-328). Hij schrijft het verschijnsel, evenals Tacke
(1929), toe aan toename der luchtadsorptie aan de uitdrogende veencolloiden, welke daardoor in toenemende mate de mogelijkheid tot
herbcvochtiging verliezen. Vooral op bouwland treedt het verschijnsel
op. Volgens hem moet men het bestrijden door het bouwland in gras
te leggen, te beweiden, walsen, en door de grondwaterstand te verhogen. Hoe sterker het omzettingsproces in de bouwvoor, hoe sterker
de indroging; zolang er omzettingen plaats vinden, bestaat de kans
op indroging. Daarom, zegt Gadeke (1941), moet men dan stalmest en
compost aanwenden om het bufferend vermogen van de groncl op
peil te houden. Bovendien dient men de waterhuishouding volledig
in de hand te hebben; alles gaat om een goede ontwatering, waarbij
moet worden gewaakt voor te sterke, zowel als te geringe.
Niet alleen in Duitsland waren de bestrijdingsmaatregelen in de
practijk bekend; wij vonden er in ons land evenzo voorbeelden van,
doch het viel ons telkens weer op, hoe weinig goede maatregelen in
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een streek worden overgenomen; ze blijven vrijwel steeds gelocaliseerd
tot het bedrijf van die landbouwers, welke de indroging en daaruit
voortvloeiende productiederving onderkennen, en het belang van opheffing ervan aanvaarden. Vaak gaat met liet vertrek of het sterven
van de betroffen landbouwer voor de gronden van zijn bedrijf tevens
het verlies van de goede huishouding gepaard. Van een spontane
overname van goede maatregelen door aangrenzende bedrijven, laat
staan verder af gelegene, zagen wij helaas nimmer enig voorbeeld.
Dit moet vooral toegeschreven worden aan de installing der landbouwers, die veelal geen noodzaak of kans zien tot invoering van een
grondverbetering, welke een aanzienlijke wijziging inbedrijfsplan en
bedrijfsvoering cist, doch bij oordeelkundig beheer zeker een economische verbetering betekent, alleen reeds door de toename der bedrijfszekerheid.
Voor West-Utrecht en Miland zien wij in de volgende maatregelen
de mogelijkheid tot bestrijding der irreversibele indroging:
a. Aanwending van compost (Redlich en Hudig, 1941). Men bereikt
hiermede alleen optimale resultafen, indien men tevens zorgt voor een
goede kalkhuishouding. De voor de omzettingen in een gezonde, goed
geaereerde, vochtige, voedselrijke grond zozeer gewenste microbiologische organismen zijn aangewezen op het instandhouden van deze
factoren, waarbij organische stof en kalk een belangrijke rol spelem
Niet alle organische stof is van belang als microbiologisch vocdsel;
het zijn vooral de eiwithoudende, P0 4 -rijke producten. Het daaraan
arme veen is uit dien hoofde veel minder geschikt voor een optimaal
producerende grond, zodat, hoe wonderlijk het voor veenrijke, dus in
hoofdzaak organische gronden 00k klinkt, de productie terugloopt,
indien niet wordt gezorgd voor een bron, rijk aan voedsel voor de
micro-organismen, zoals bepaalde composten vormen.
Dan speelt toemaak-compost een belangrijke rol als leverancier van
verschillende voedingsstoffen, waarvan de voornaamstezijn: Ca", K \
I 3 0 4 '", NH" 4en NO a '. Gehalten daarvan weergeven,isniet welmogelijk;
de samenstehing varieert sterk.
Van andere composten kan men moeilijk een korte karakteristiek
geven. Door de variatie in het materiaal van uitgang en de veracheidenheid van composteringsmethoden, verkrijgt men zeer niteenlopende
producten. Met de daarin aanwezige ionen worden niet alleen de
macro-, doch 00k de microflora en -fauna gevoed.
Van groot belang zijn 00k de oligo- of sporenelementen, welke men
in composten uit de aard der herkomst steeds aantreft. Hoe gering
;00k benodigd voor een goede ontwikkeling van plant en dier, zijn zij
onontbeerlijk. Juist door een regelmatige aanwending van composten
worden de gronden steeds voorzien van geringe hoeveelheden dezer
elementen, waarbij zowel een tekort als een overmaat wordt voorkomen.
Als bron van humusstoffen kan compost van belang zijn voor de
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structuur der gronden. Het is noch Ca"* alleen, noch humus alleen,
waardoor de aggregatie der gronddeeltjes een zekere duurzaamheid geniet; boide, Ca" en humus, dragen in goedc verhouding daartoe bij
(o.a. Schuylcnborgli, 1947).
In eenmaal irreversibel ingedroogde gronden bewerkstelligt men
met composttoediening een microbiologische heractivering, waardoor
de mogelijkheid wordt geopend de irreversibele ijzerhumaatfilms rondom de grondaggregaten kings deze weg af te breken. Het adsorptief
complex dezer aggregaten komt daardoor weer in vrije aanraking
met het water in de grond. Het vrijgekomen Fe wordt door de aanwezigeCa**gedesactiveerdenaklusonschadelijk gemaakt voorde P 0 4 ' " huishouding (Winters, 1941).
Door aanwending van goede composten wordt het adsorpticcomplex der organogene gronden op peil gehouden, in geval van irreversibele indroging snel verhoogd, zodat men in dit opzicht niet behoeft
te wachten tot het oorspronkelijke complex dezergronden door microbiologische omzetting is vrijgemaakt.
In een doelmatige aanwending ervan op grasland zien wij nog allerlei
bezwaren (Redlich en Hudig, 1941). Het voornaamste is wel het verdelen van de compost in de zode. Yerschillende proeven, genomen in
West-Utrecht en Miland, waarbij gezeefde VAM-compost in een hoeveellieid van 50 ton per ha gelijkmatig werd uitgespreid over de proefvlakken, werden door de oorlogsacties van 1944/1945 ontijdig afgebroken, en genoien niet nicer de gewenste verzorging. De eerste hooi-oogst
kon nog worden gewonnen en onderzocht op het Landbouwseheikundig
Laboratorium, en hoewel verschillende gegevens duidelijk wezen op
gunstige resultaten met compost en merge!, zoals de verbeterde botanische samenstelling en een aanzienlijke vermindering der schimmelontwikkeling in de zode, waren opbrengst en eiwitgehalte nog te gevarieerd om daaruit een zekere gevolgtrekking te kunnen maken.
De bij het eggen en slepen ongelijk geworden compostlaag op de zode
vormde voor ons reeds een waarschuwing. Verreweg het beste voor het
herstel der gronden is het seheuren der grasmat en het innig vermengen van compost en kalk met de zode, waarna een of twee jaren
het betroffen perceel in bouwland moot blijven liggen, alvorens wederom in grasland te worden omgezet.
Buitengewoon goede resultaten bereikte een der landbouwers met
compost in de Waverveense polder. Door de regelmatige aanwending
van stadsvuil en schuimaarde op zijn land verkreeg hij op vorengenoemd bedrijf prachtige resultaten; menovertuige rich slechtsvan de
volgende MV-analyse: Org. stof 11 %, K 23 dpm, Jig 390 dpm, Ca
2390 dpm, Mn 0,1 dpm, Fe 1,5dpm, P 0 4 16 dpm, NG 3 750 dpm, XH 4
9 dpm en een p l l van 5,7. Deze cijfers steken zeer gunstig af bij de
,. algemene toestand der gronden (tabel 7). Van irreversibele indroging
, is geen sprake; structuur en vochtgehaite zijn geheel in orde, de opfbrengst der geteelde gewassen meer dan voldoende. Het enige, wat

men op de behandcling van dit bedrijf tegcn zou kurmenhebben, isde
ajawending van onvoldoencle voorgesorteerd stadsvuil, waardoor de
verse ploegvoor door zijn opvallende sellervenrijkdoni een slordige
Vroeger was de aanwending van gecomposteerde slootbagger, de
zogenaamde toemaak, in zwang. De geweldige toepassing der kunstmest na 1880 veroorzaakte een aanzienlijke teruggang in de vervaardiging van deze compost, staalmost of toemaak, doch dit gebruik
verdween nirnnier geheel nit de door 011sonderzoehte gebieden, zoals
de herhaalde veldtochten oris leerden.
Yoor de toemaak gebruikt men de slootbagger, welke jaarlijks
tweemaal moot worden verwijderd nit de waterleidingen, teneinde
dichtgroeien te voorkomen. Van ingedroogde bagger zet men een
:t 20 cm hoog dijkje op, daarmede een vak vormend van z[z 2 in
breedte en i 5 ni lengte. Daarbinnen wordt de verse bagger, verzameld in een praam, of langs smalle sloten op de wal geworpen, gedeponeerd tot een laagdikte van ± 10cm. Uit de praam overgestort, is
de bagger met water oververzadigei, en moot eerst nitlekken tot een
dikke brei; van de walkant samengereden, is hij in den regel reeds
voldoende nitgelekt. Over de bagger been wordt een dnnne laag van
de naar hot land gereden stalmest gespreid, daarop weer een laag
nitgedropen bagger tot zb I O c m dikte; aldns voortgaande zet men de
hoop op tot iL 1m hoogte, waarna liij ter gisting en omzetting met
rust wordt gelaten. Xiet zelden strooit men tussen de lagen nog wat
fosfaat in de vorm van slakkenineel of natuurlijk fosfaat, waarvan
de aangewende hoeveelheden nogal uiteenlopen, doch gemiddeld 10 kg
per m 3 bagger bedragen; daarbij voegt men nog een kalkgift in de
vorm van fijn uitgestrooide poederkalk of kalkmergel tot een gemiddelde hoeveelheid van 45-60 kg per m 3bagger.Verschillende boeren
beperken zich echter tot een goede compostering van stalmest en
slootbagger, en bereiken daarmede reeds zeer goede resultaten. Dit
behoeft ons in hot geheel niet te verwonderen, wanneer wij in herinnering brengen de voedselrijkdom van de slootbagger, z<*lfs van
bagger nit schraallandsloten, zoals wij uitvoerig aantoonden in de
hoofdstukken IV en VI, aan de hand van dotabellen 4,5en 7.Dat deze
waarde nogal eens in twijfel wordt gctrokken, berust meestal op onvolledig onderzoek; de door ons nitgevoerde analyses en de onderzoekingen van limnologen, zowel als van Aarnio (1937) en Kivinen
(1938) in Finland, bewijzen het legended: het meso- tot eutrooph
milieu, waarin de bagger organogeen ontstaat, is door ondiepte, en
waterbeweging door de wind, voortdurend van oxydatieve aard door
de regelmatige CVaanvulling, voor zover deze is verbruikt door het
plankton en de macroflora en -fauna der sloot. Door uit- en afspoeling
wordt het milieu in ons neerslagrijke land regelmatig voorzien van
planktonvoedenele bestanddelen. Het kan dus moeilijk anders, of deze
rijkdom drukt een duidelijk stempel op bagger en staalmest. Het
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daarin nogal eens vcrtegenwoordigde S 0 4 " wordt door de Ca**- en
Mg"-toediemng in de staalhoop geneutraliseerd, in zoverre daarvoor
niet reeds is gezorgd in het slootmilieu, dat nimmer een pH beneden
de 7 vertoonde in het door ons onderzochte gebied.
Een geheel ander bezwaar is dat der economic. De toemaak is bewerkelijk en kost dus, wat bereiding betreft, steeds meer dan de kunstmest; bovendien is de aanwending van het product, zoals men het
thans nog over het land spreidt,. arbeidsintensiever. Naar raining
kostte het product, gespreid over het land, in 1939 reeds meer dan
f g01— p e r jXa; thans kan men dit onmogelijk nagaan door de enorme
stijging der arbeidslonen en het ernstig tekort aan arbeidskrachten
in de landbouw; wij komen daarop nog terug.
Xa een halfjaar worden de toemaakhopen omgezet, waarna zij nog
enige maanden kunnen doorgisten tot een homogeen, aardachtig,
donkerbruin product van voortreffelijke kwaliteit.
In denregelspreidt men 20 tot 40 ton per ha over een paar percelen
van het bedrijf, naar gelang de voorraad aan toemaak strekt. Op deze
wijze is men in staat eens in de 3-4 jaar alio percelen van het bedrijf
een behandeling met dit waardevolle product te geven. To betreuren
is, dat door de kunstmest en door sociale en economische factoren,
de aanwending ervan sterk is verminderd. Aan het ruime gebruik
ervan menen wij te mogen toeschrijven, dat voor 1900 nagenoeg
geen melding werd gemaakt van irreversibele indroging, het ,,stoffig"
worden der gronden, afgezien van het feit, dat toen 00k waterbeheer
en intensiteit van het grondgebruik veelal sterk afweken van die van
de tegenwoordige tijd. Naar alle waarschijnlijkheid was het verschijnsel toen in enkele gebieden al in de practijk bekend.
Op een merkwaardig gevolg van het eeuwenlang baggeren der sloten
en tochten wezen wij reeds in een der voorgaande hoofdstukken: de
sterke wrbreding der waterieidingen. Vooral in gebieden mv.t een
vrijwel zuiver tot zuiver veenprofiel, waar bovendien langzaam maar
zeker de walkanten door het weidende vee worden afgetrapt, wordt
bij het baggeren en opschonen der sloten steeds iets van de kanten
meegenomen. Wij schrijven hieraan en aan de hoge ouderdom der
ontginningen de zeer brede sloten toe, welke men thans aantreft in
de terreinen terweerszijden van de Ter Aase Zuwe, in de Demmerikse
PolderVeldzijde (fig 23). Men ziet hier 00k nog steedshet gebruik van
toemaak, dat men in de herfst met kleine bakken op sleden, in hopen
over het veld distribueert, om het daarna met hark en kettingeg of
Deense weidesleep verder te verspreiden.
In Zuidoost-Utreeht waren wij in de gelegenheid de zeer gunstige
werking van vergist stadsvuil op de uiterst zware, plastische, biogene
moeraskleien van het centrale gebied van Overlangbroek, tussen Langbroeker en Gooijer Wetering, en ten Zuitloosten van de Ameronger
Metering (Duyverman, 1947; fig. 26 en 27) waar te nemen. De fruitkwekerij ,,Immenhof aan laatstgenoemde \vetering, werd indertijd
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ontgonnen met grote hoeveelheden kalk en in turfmolm opgevangen
kippenmest; jammer genoeg schenkt men thans met nicer de nodige
aandacht aan compost- en kalkvoorziening. De royale opzet bij de
aanvang en in de daarop volgende jaren, biedt thans nog zoveel
reserve in de gronden, dat het bedrijf nog steeds in quantiteit en
qualiteit met zijn fruit ver boven de andere bedrijven uitsteekt. In
cieze zeer conservatieve streek valt bovendien derationele, dichte bezetting met fruitbomcn, pyramiden en hoogstammen, op dit bedrijf
op, waarmede men het voile vruchtgebruik van de grond geniet.
Het ouderwetse, wijde plantverband met nitsluitend hoogstammen,
treft men ook aan op een fruitbedrijf aan de Gooijer Wetering, in
Overlangbroek. Het grote verschil tussen deze fruitkwekerij met de
omgeving, is echter gelegen in de jaarlijkse aanwending van gegist
stadsvuil uit de omliggende steden. Elk jaar wordt in de vroege
lente het materiaal per vrachtauto aangevoerd, en in de percelen langs
de wetering gedistribueerd per paard en wagen. Onder elke vruchtboom wordt een lading van i i m 3 gestort en uitgespreid in de boomspiegel; elke verdere bewerking blijft achterwege; het effect op de
structuur van de onderliggende grond is verrassend. Treft men biiiten
de boomspiegels of een 's zomers keiharde, gebarsten of een 's winters
buitengewoon taaie, plastische, met water verzadigde klei aan, in de
boomspiegels is hij het gehele jaar door tot een gemiddelde diepte van
25 cm prachtig kruimelig, licht bewerkbaar, organisch rijk, met een
talrijke micro- en macroflora en -fauna, en een gezonde beworteling.
Het zomeraspect van deze boomgaarden ziet men in fig. 27. De wilde
onkruidvegetatie maait men en laat men ter plaatse liggen, als een
vorm van mulching. De ruimere opbrengsten maken deze eenvoudige
compostaanwending, waarin nog tal van rationele verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht, alleszins verantwoord, en leveren
een wel zeer sterk bewijs van de buitengewone resultaten, die met
compost zijn te bereiken op de overigens zeer moeilijk tot optimale
productie te brengen biogene menggronden en biogene of moeraskleien.
Tenslotte willen wij nog melding maken van een vroeger zeer veel
toegepaste productieverbetering van biogene gronden in het Lage
Midden van Friesland. Op deze, voor irreversible indroging eveneens
zeer gevoelige gronden, paste men enige tientallen jaren terug zeer
algemeen een behandeling met P0 4 -rijke tcrpaardc (zavelige klei tot
klei) toe. Men voorzag daarmede de zode van Ca en P 0 4 , naast een
nieuwe voorraad aan mineraal adsorptiecomplex. Doordat thans vrijwel alle terpen zijn vergraven, neemt men de aanwending nog slechts
sporadisch waar, en ismen overgegaan tothet gebruikvan aangevoerde,
afgegraven klei van geringer waarde.
Met voorgaande voorbeelden heeft de practijk bewezen, dat men
de productieachteruitgang door irreversibele indroging en verlies van
organische stof als gevolg van oxydatieve omzettingen, zeer wel lean
bestrijden. Theoretisch-wetenschappelijk beschouwd, blijken er nog
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tal van problcmen te moeten worden opgclost, alvorens men zich
een zuiver becld zal kunncn vormen van de rol der diverse factoren
in het proees der irreversibele indroging. I)e talrijke publicaties, verschenen na 1930 omtrent de problemen rondom de humus, bewijzen
reeds met welk een ingewikkelde materie men te maken heeft. Nog
ingewikkelder worden processen, wanneer men ze gaat beschouwen in
onderlinge wisselwerking, zoals zij zich tenslotte in de natuur manifesteren. Het is niet alleen de organische stof, niet alleen het ijzer, niet
alleen het Ca, niet alleen de waterhuishouding, niet alleen het klimaat,
nietalleendegenesedergronden,welkebepalendisvoorde ontwikkeling
van een gewas; het is hun onderlinge wisselwerking, welke door de
vele factoren, en de variabiliteit van verschillende dezer, het vervolgen
van de gang uiterst moeilijk maakt.
Over de economische problemen bij compostering en aanwending
daarvan, merkten wij reeds een en ander op. Wij erkennen, dat een
ruimere productic en aanwending ervan, onder de huidige omstandigheden zeer moeilijk economisch in het groot kan worden uitgewerkt.
Hetgeen wij echter voorstaan, is een algehele rationele wijziging van
het systeem der vuilverwerking. Alle tot nog toe in grote hoeveelheden
afgevoerde, organische afvalstoffen van de menselijke samenleving,
zullen eerst volgens een doelmatig systeem en een ver doorgevoerde
mechanisatie in het groot moeten worden gecomposteerd, onder
voortdurende chemische en microbiologische controle, zodat het mogelijk zal zij11, een goedkoper en hoogwaardiger, organisch rijk product
af te leveren. Door de vervaardiging hiervan, zoveel als technisch
verantwoord is, te decentraliseren, zal men in staat zijn, zonder
noemenswaardige transportkosten, de omgevende streek er in ruime
mate van te. voorzien. Door een intensieve voorlichting zal men een
oordeelkundige wijziging en aanpassing van het bedrijfsysteem kunnen
bewerkstelligen, zonder dat daarbij 00k rnaar sprake is van de uitschakeling van de kunstmestvoorziening. Organisclie stof en kunstmest dienen beide te worden aangewencl, naar gelang van de behoefte
daaraan van elk der percelen, waarvan slechts een juist inzicht kan
worden verkregen dexjr middei van landbouwscheikundig onderzoek,
Thans kan in het algemeen worden gezegd, dat minstens 60 % der
West-Utrecht.se en Milandse gronden een behandeling met 20-40 ton
compost per ha nodig heeft.
IK Over de stalme$t<Vdi\\symdmg spraken wij al. Uit het voorgaande
blijkt, dat de voorkeur moet worden gegeven aan een verwerking
ervan in compost. In zuivere vorm, vers of oud werd het tot 1940
zeer veel aangewend op de bedrijven, waar men op grote schaal
varkens vetmestte. Hier had men dan 00k in de oorlogsjaren iQ4o-*45
het minst te lijden van een productievermindering door het uitvallen
van de organische stofvoorziening: men bezat een behoorlijke reserve
daarvan in de zode. Voorlopig kan men daarover zeker niet meer
beschikken; men was daarbij sterk aangewezen op een ruime kracht238

voerimport en een aanzienlijke export van het verwerktc vices.
Om de veel geringere verliezen geven wij aan compostering do
voorkexirboven verse mest. Wij zien onsheden tendageechtergeplaatst
voor hoge arbeidslonen on een eiionn arbeidstekort. Alleen op de grote
bedrijven zal men door verregaande mechanisatie de stalmestcompostering kuiinen doorvoeren. Sykes (1946) werkte daarvoor in
Kngeland een systeem nit.
Door het composteren van alle organisclie afval nit de wooncentra
zal men naar alle waarschijnlijkheid 00k voor de voorziening van
organisclie stof in de bollenkwekerijen overeenbetereoplossing kunnen
beschikken dan thans het geval is,waarbij zomogelijk de bollengronden
in het vorvolg worden voorzien van compost en de stalmest,totnutoe
veel daarvoor aangekocht, op do veebedrijven kan blijven,
De bestrijding van het spalterveen zal vooralsnog tal van problemen
brengen. In Znidwest-Friesland behoort zij vaak tot het winterwerk.
Vroegor had men zelfs schalterbazen die niet anders doden, dan van
het ene bedrijf naar het andere trekken, om in handwerk met een
ploeg werkvolk in de schalterpercelen het spalterveen ter plaatse in
het profiel te broken, waarna de bovongrond word geegaliseerd. Kreog
men de kans goede ondergrondsoorten boven te brengen, dan begroef
men de spalterlaag, na haar eerst zoveel mogelijk gebroken te hebben.
Hot bezwaar is dan volledig woggonomen. In hot eorsto geval ziet men
na verloop van 10-20 jaren de ,,schalterigheid" van het maaivold
soms weor torugkomon; do volksmond zegt dan 00k, dat de schalter
,,groeit", on daardoor niet is nit te roeicn. Ons inzions zal dit meor
het govolg zijn van een onvoldoende broken en ogaliseren van de
spalterveonlaag en bovongrond. Thans wordt het nog wel gedaan door
do boeren zelf in de vorstvrije wintermaanden, en in onkele govalien
door ontginningsmaatschappijen. Het komt or vooral op aan, do
spalterlaag volledig te breken en op de onderlaag te ogaliseren, dat
wil zeggen deze zelf 00k nog vlak te leggon, aangezien anders de
spalterlaag ongelijk van dikte wordt, on daardoor van zelfsprekend,
na zetting der bovongrond, aanleiding geeft tot eon ongelijk of schalterig maaiveld. Het spalterveen boven te brengen, lijkt ons ongowenst:
zij vortoort practisch niet (fig. 48).
Men realisere zich cehter tordego, dat hiermode de toestand niet
volledig is verbetord. b e bovonlaag heeft ernstig te lijden gehad van
irreversibole indroging, de slechte grasmat vortoonde voor de behandelingsterkovegetatie-extrenien tusson bult on slenk,en wasgeheol
ingestekl op de ,,watercultuur". boor behandeling mot compost,
oorcloelktindige bemesting en inzaai van goede grassen, kan men na
een a twee jaren rekonen op een gezonde, prodnctiove grasmat. Zondor
compost duurt het jaren, voordat hot stork ontwikkolde zodevilt on
de afgostorven overmatige hongorbeworteling volledig zijn omgozet
(%• 2 5)- Ken volledig herstol van de productivitoit dozer grondon
is dus zeer tijdrovend on kostbaar.
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Hen uitgebreidonderzoek van het schalterverschijnsel zal nogmoeten
plaatsvinden, niet allecn naar de oorsprong, de palynologische vormen,
€ii de verspreiding, doch ook naar de meest doelmatige verbetering der
sehaltergronden. Wij volstaan daarom dan ook met deze korte beschouwing, in afwachting van nader, uitgebreid onderzoek.
3. De iocncmende verarming aan hasen.
Het verschijnsel der algemene rerunning aan hasen in de WestUtrechtse en Milandse gronden behandelden wij reeds uitvoerig in
het zesde hoofdstuk. Volstaan wij hier met eraan te herinneren, dat
wij zelfs gronden waarnamen, die een kalkbehoefte vertoonden van
15-35 ton CaO per ha. Het is uitgesloten, dat men deze in een keer
herstelt, zeer zeker niet omdat het graslanden zijn. Men ziet zich hier
voor het probleem gesteld, dit herstel zeer voorzichtig en langzaam
nit te voeren, of de zode te scheuren, in bouwland te leggen en in verloop van 2-4 jaren de kalkhuishouding op peil te brengen, liefst
daarbij gesteund door een goede compostbehandeling.
Het eerste middel, de behandeling zonder scheuren, werkt zeer
langzaam, doch is op den langen duur waarschijnlijk afdoende, terwijl
de bedrijfsvorm ongewijzigd blijft. Het tweede eist van de landbouwer
een gedeeltelijke bedrijfsomschakeling, de nodige kennis, vrij hoge
kosten, een behoorlijke arbeidsintensivering en herziening der ontwatering; hij zal moeten overgaan tot de inveering van een hoog
zomer- en een laag winterpeil, Dit laatste nu zal waarschijnlijk het
grootste bezwaar zijn. En om de wijziging der traditie, en om de arbeid,
welke deze- verandering met zich medebrengt. Hij zal zich er geheel
op moeten instellen de waterhuishouding te zien als een der belangrijkste bedrijfsfactoren, in tegenstelling met de huidige opvatting,
waarbij men vrijwel algenieen een minimum aan arbeid en kosten
daaraan besteedt.
Voor nu hooggelegen complexen is het waarschijnlijk zelfs wenselijk
de mogelijkheid na te gaan van een definitieve omsehakeling van
het zuivere veebedrijf in een gemengd bedrijf met kunstweiden. Dit
kan zich lang niet iedereen veroorloven, alhoewel de resultaten zeker
zijn, en betrekkelijk snel wrorden bereikt.
Ken nauwkeurig uitgewerkt streekplan zal moeten uitmaken, welke
weg het beste bewandeld kan worden tot herstel der aan hasen verarmde gronden. Bovendien gaat dit hand in hand met dt: herziening
der waterhuishouding en de opheffing der irreversibcle indroging.
\ r erbetering van een dezer zonder die der andere, komt <msgeheel
onverantwoord voor, aangezien zij afhankelijk van elkander in het
terrein optreden, dus nit het oogpunt der doelmatigheid een gelijktijdige behandeling eisen.
Ook de PO^jixatie werd behancleld in het vorigehoofdstuk, waarbij
er op gewezen werd, dat het onderzoek hiervan nog niet afgesloten is.
Zonder twijfel moeten de grote hoeveelheden beweeglijk Pe in het
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profiel aansprakelijk worden gesteld voor de P0 4 -vastlegging; daarnaast kan ecu gcdeelte zijn vastgelegd in organische vonn. Door behandeling met organische mest zou dit laatste P() 4 juist voor de plant
ter beschikking komen volgens Rhoades (1939), hetgeen de voorgestelde behandeling met compost ondersteunt (Verhoeven, 1946).
Ken der eerste voorwaarden blijft echter de inactivering van het
mobiele Pe, ten eerste door de behandeling met kalk, en ten tweede
door mierobiologische omzetting der Pe-humaten, waardoor het vrijkomende Pe onmiddellijk in zwak zuur tot neutraal milieu wordt
gedesactiveerd (Winters, 1941). Thans doet men op de fixerende
gronden niets anders dan steeds weer hoeveelheden P 0 4 voor de
plant onopneembaar vastleggen.
Hit het voorgaande blijkt wel, dat de West-Utrechtse en Milandse
gronden vragen om verschillende verbeteringen. Incidentele verbeteringen, vooral op waterstaatkundig gebied, achten wij ongewenst.
De herziening der waterhuishouding menen wij, aan de hand van genoemde voorbeelden, sleclits kans van slagen te moeten toekennen,
wanneer daartoe voor beide gebieden afzonderlijk een nauwkeurig
voorbereid plan wordt opgemaakt, waarbij voorzien wordt in de nog
te verwachten klink, het terrein in verband daarmede ingedeeld in
topografisch gelijkwaardige stroken met eigen peilen, en zeer nauwkeurig de hand wordt gehouden aan een hoog zomer- en laag winterpeil, zowel voor elk onderdeel, als voor het geheel.
De hiermede verkregen verbetering zal slechts voile waarde hebben,
wanneer tegelijkertijd de gronden met compost en kalk worden behandekl, waarbij landbomvscheikundig onderzoek als basis der te
nemen maatregelen moet worden gekozen. In dit geval kan alleen de
door ons gebruikte Morgan-Venema-methode doeltreffend worden
toegepast; deze heeft bij ons onderzoek bewezen voor. de practijk
alleszins bruikbare resultaten te leveren; zij was het tevens, die het
zozeer gewenste doelmatige samengaan van veld- en laboratoriumonderzoek geheel verwezenlijkte. Zonder deze methode zouden wij
nict in staat zijn geweest, in zo korte tijd een zo uitgebreid aantal
gegevens van het ruim 24000 ha grote gebied van West-Utrecht en
Miland bijeen te brengen, welke ons in staat stelden, ons een denkbeeld
te vormen omtrent de gecompliceerde processen in de aldaar aangetroffen gronden. Zij bood ons de gelegenheid ons nader te verdiepen
m de oorsprong der gronden en de daaruit voortvloeiende, karakteristieke eigenschappen.
Het gehele onderzoek naar de productiviteit der gronden in WestUtrecht en Miland bewees ons, dat, wil men doeltreffend een gebied
pedologisch leren kennen, veld- en laboratoriumonderzoek dienen
samen te gaan, teneinde zo ruim mogelijk ingeiicht te worden omtrent
(die factoren, welke direct of indirect, individueel of in onderlinge
wisselwerking, hebben bijgedragen tot de wording van landschap
J6 - •
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en gronden in een bepaald gebied; en daardoor zijn wij in staat
de landbouwproductic langs rationale weg tot een optimum op te
voeren.
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SAMEIVATTINGEN VOORUITZ1CHTEN
Overal ter wereld hondt men zich thans intensief bezig met het
probleem van de aehteruitgang der productiviteit van cultuurgronden
door wind-en watererosie. Hiemede is de aandacht gevestigd op cle
verwaarlozing der gronden in de crgste vorm. Van primair belang is
het onderkennen van een achteraitgang in productiviteit voor er
enige sprake van erosie kan zijn. Vooral in dichtbevolkte gebieden,
waar elke oppervlakte cultuurgrond van hoge waarde is voor de productie van de vereiste voedingsstoffen, is slechts een grondgebruik
met'optimale productie verantwoord.
De matige tot slechte productiviteit van de gronden der droogmakerijen van de Ronde Venen, in het Noordwestelijk gedeelte der
provincie Utrecht, gaf de Nederlandse Heidemaatschappij aanleiding
tot het doen instellen van een onderzoek daarnaar, Dit werd uitgevoerd door het I,aboratoriuni voor I„andbouwscheikunde.
De sterke anthropogene wijzigingen in de droogmakerijen maakten
het wenselijk in het onderzoek ook het onvergraven land ten Zuiden
en Zuidwesten, tot aan de Oude Rijn, van Zwammerdam tot Haarzuilens, te betrekken.
In de droogmakerijen is het profiel in de Oost-helft uit veen
opgebouwd; in het Westen door zniver veen en biogene klei, of in
gevarieerde verhouding menggronden vormend, meestal het profiel
opbouwend in afwisselende lagen. Er werd bovendien op enkele
plaatsen een vermenging met zeer fijn zand aangetroffen. In het onvergraven gebied ten Zuiden en Zuidwesten ervan, vindt men op de
zandondergrond een veenpakket van gevarieerde, palynologische
samenstelling, plaatselijk onderbroken door lagen biogene of moerasklei, 5 tot 6 m dik. Daarop rust in West-Utrecht een deklaag van
biogene kleien veen, waarin aan de zijde van de Oude Rijn de biogene
of moerasklei overheerst. Deze deklaag van gemengde grond wigt
naar het Noordwesten uit. In Miland is de deklaag eveneens aanwezig, doch neemt aldaar van de randen naar het centrum af. Het
profiel in het onderzochte gebied is dus zeer gevarieerd, zowel in bouw
als in de aard van het materiaal.
Uit physisch, chemisch, palynologisch en microscopisch onderzoek
is komen vast te staan, dat de biogene kleien limnische sedimenten
zijn, dat wil zeggen autochtone remineralisatieproducten van de omzettingen van afvalstoffen en afgestorven elementen van micro- en
macroflora en -fauna in voormalige, mesotrophe, ondiepe, regelmatig
ververste wateren; het zijn gyttja's. Zij zijn uiterst fijn van granulaire
samenstelling, overwegend colloidaal, krimpen bij drooglegging sterk,
zijn in natte toestand zeer taai en plastisch, in droge perioden sterk
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gescheurd en keihard, over het algemeen daardoor moeilijk bewerkbaar. Ook het veen en de gemengde gronden van biogene klei en veen
krimpen sterk. Reeds eeuwen in gebruik als grasland — bouwland en
warmoezerijgrond spelen, wat oppervlakte betreft, een ondergeschikte
rol — zijn de gronden arm aan plantenvoedende bestanddelen, bezitten nog al eens een ongunstige NO s : NH 4 verhouding, hoge S0 4 gehalten en teveel bewegelijk Fe, hetgeen zich wreekt in de samenstelling der grasmat en de qualiteit ervan. Zij zijn zeer gevoelig voor
wijzigingen in grondgebruik, waterhuishouding en bemesting.
De sterke krimp, in de zode optredend, bepaald door de mate vdn
ontwatering, en veroorzaakt door verdichting en oxydatieve omzetting
der organische stoffen, heeft een duidelijke terreindaling of klink ten
gevolge. Mede door de gevarieerde profielbouw is ook de klink verschillend. Deze klink veroorzaakte in de loop der eeuwen een omkering
of inversie van de topografie. Daar de gevarieerde biogene gronden
zeer gevoelig zijn voor wijzigingen in de waterhuishouding, dient men
ernstig met de daaruit voortvloeiende verschillen in klink rekening
te houden. Door een nauwgezette handhaving van een laag winteren een hoog zomerpeil, vast te stellen in verband met de aard der
te ontwateren laag en de ondergrond, kan men de klink tot een minimum terugbrengen.
Door de toenernende klink krijgt men steeds meer kans op kwel, of
verergering van de bestaande; zowel van zoet als van zout water
is hierbij sprakc.
In hoeverre door toename van klink en kwel de cultuur dezer
gronden economisch verantwoord blijft, is een probleem op zichzelf.
De biogene gronden, speciaal de gemengde en de kleien, bezitten
in de bouwvopr tevens de kans tot irreversibele indroging. Hierdoor
werd van vele hectaren de productiviteit reeds sterk verminderd. De
oorzaken werden behandeld. Door doeltreffend herstel van basen- en
organische stofhuishouding kan men dit bezwaar opheffen.
Alle biogene gronden blijven nit de aard van htm chemisehe en
physische eigenschappen vragen om nauwlettend onderhoud hunner
basen- en organische stofhuishouding, wil men de beschikking houden
over optimaal producerende gronden.
Uit het voorgaande hlijkt, dat water-, basen- en organische stofhuishouding geheel dienen te worden herzien, waarbij zij volledig
moeten worden aangepast aan de grondgesteldheid. Deze wijziging is
vooral voor de waterhuishouding ingrijpend; daarvan werd historisch
vastgesteld, dat zij oorspronkelijk alleen topografisch en politick
werd bepaald. De invloed van de grondgesteldheid werd niet onder^
kend, hetgeen zich thans wreekt.
Het zeer langzame verloop van de klink maakt het moeilijk het
belang van het nemen van duurzame maatregelen hiertegen aan belanghebbenden duidelijk te maken.
De temporaire instelling der menselijke beoordeling is tevens oor245

zaak van cle tijdelijke waarcle van verschillende maatregelen, welke
men in de loop der eeuwen trof, en van een algemeen gebrek aan begrip voor de vaak fabelachtig hoge sommen en grote moeite, welke
men zich daarvoor heeft moeten getroosten. Sprekende voorbeelden
daarvan vindt men in de geschiedenis van verschillende ontginningen
in biogene gebieden, niet het minst in die van de droogmakerijen
der Ronde Venen, waarbij kapitalen verloren zijn gegaan. Thans beschikt men echter over yoldoende kennis en middelen om een duurzaam, in alle opzichten verantwoord gebruik van de biogene gronden
te kunnen maken.
Door combinatie van gelijktijdig uitgevoerd veld- en laboratoriumonderzoek, werd in zeer korte tijd een inzicht verkregen in alle factoren, welke een rol spelen bij de productiviteit van de grond. Hiermede wordt de mogelijkheid gegeven deze op te voeren tot het optimum en daarop duurzaam te handhaven. Die mogelijkheid legt tevens
ieder belanghebbende de verplichting op daarvoor te zorgen, nu daartoe de wegen openstaan.
Hoewel het onderzoek beperkt bleef tot de veengebieden van WestUtrecht en Zuid-Holland, gelden de argumenten voor alle gebieden
met biogene gronden. Zo is ons uit eigen ervaring het nitgestrekte
veengebied van het Lage Midden in Friesland bekend. Overal, waar
men wil overgaan tot verbetering dezer gronden, zal men slechts door
het hier bepleite, breed opgezette en uitgevoerde onderzoek kunnen
komen tot duurzame maatregelen.
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BIJLAGE 1
P R O F I E L E N IN W E S T - U T R E C H T
1. Eerste perceel in XO-hoek van do kruising Baambnigse Zuwe-Groenlandse Kade, onder Baambrugge.
0-20 cm: sterk beworteld, roodbruin kleiveen met ijzervlekken.
20-32 cm: veenklei, wortel- en ijzerarm.
32-60 cm: kleihoudond veen met onvcrteerde plantenresten.
00—> cm: mesotrooph veen met houtresten.
2. X-zijde Baambnigse Zuwe onder Viiikeveen, 500m tea NO van de
Vinkeveense Zuwe.
0-45 cm: homogeen, donkerbruin spaltervrij veen.
45-70 cm:/Av-artbruin mesotrooph veen ,net onvergane plantendden.
70—> cm: bruin veen met plantenresten. H 2 S!
3. Perceel W-zijde Demmerikse Kade, 375 m ten Z van spoordijk.
o—> cm: kleihoudend veen.
4. Perceel W-zijde Demmerikse Kade 425 m ten Z van spoordijk.
0-22 cm: kleiveen.
22—> cm: veen.
5. Als 4; 50 in zuidwaarts.
6. Als 4; 225 in ten Z van 5.
7. Als 4; 250 m ten Z van 6.
8. Perceel in knik aan W-zijde Demmerikse Kade, 1200 m tern Z van
spoordijk.
0-10 cm: kleiveen.
10-20 cm: korrelstructuur; kleiveen.
20-30 cm: compact kleiveen.
30-45 cm: kleiveen met plantenresten.
45—>cm: mesotrooph veen.
9. Perceel i 1000 m ten W van 8, Demmerik-Veldzijdepolder.
o-iocrn: zwak kleihoudend veen, kruimelstructuur.
10—> cm: amorph veen.
X0» Perceel onder Demmerik, Deminerik-Veldzijdepolder. Als 9.
Bestand goed.
11. Perceel X-zijde Ter Aase Zuwe onder Demmerik.
0-15 cm: zwak kleihoudend veen.
15-25 cm: kleihoudend veen, kruimelstructuur.
2
5~55 c m : veen met onverteerde plantenresten.
55—> cm: mesotrooph veen.
12. Perceel X-zijde Ter Aase Zuwe, 850 m ten 0 van 11.
0-25 cm: kruimelig kleiveen.
25-50 cm: compact kleiveen.
50—> cm: veen.
13. Perceel Z-zijde Ter Aase Zuwe, 100 m ten ZW van 12, Grasmat sterk
vertrapt; bestand matig tot goed. Veel molleritten.
o - i o c m : kleiveenzode.
10-30 cm: kleihoudend veen, ijzervlekken.
'
30-40 cm: iets kleihoudend veen.
40—> cm: veen met half verteerde houtresten.
14. Twee percelen ten Z van Ter Aase Zuwe, 500 m ten W van 13. Vee
molleritten.
Als i[)f doch minder kleihoudend en armer aan ijzer.
15* Twee percelen ten Z van Ter Aase Zuwe, 450 m ten W van 14.
Grasmat vrij matig. Veel molleritten.
•
0-15 cm: gezond bewortelde veenzode, iets indrogend.
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T5-35 c m : kleihoudend veen met iets ijzer, korrelig.
35-55 c m : vcen met halfvergane houtresten, ijzerophopingen in d e
oude wortelcrangen.
55—>- cm: waterverzadigd mesotrooph veen met houtresten.
16. Perceel, 325 m ten N\V van „Ter Aazicht" aan Basse Zuwe. Horsten
en sienken.
o~ 8 a n : kleiveen.
8-25 cm: kleiveen, korrelstructuur.
25-45 cm: compact kleiveen.
45—> c m : mesotrooph veen met halfvergane houtresten.
17. 250 m ten O van 16, aan do Bo-sehe Zuwe. Profiel aIs 16.
18. J . van Manen, Dk 14, Vinkeveen. Demmerik-Veldzijdepolder. Vrij
gocd g r a s b o t a n d .
0-15 c m : iets indrotrende veenzode; i^ezonde beworteling.
15-->5 em: ijzerhoudend, kleihoudend veen: korrelstructuur.
J 5 - 5 5 cm: veen met halvcrgane houtresten, ijzerophopingen in wortelkanalen.
55—>- c m : veen met onverteerde plantenre.^ten.
t(j. Perceel als 18, 425 m ten YV van i»S onder Donkereind. Vrij goed grashestand.
o~ 8 cm: zode. Profiel verder als i,S.
20. Korver, Donkereind: 2 jaar g e n l i e u r d grasland; zode nog niet verteerd. Bouwvoor stuivend; ^tructuur stoffijn, korrelig. Veenprofiel met
onderin veel halfvergane houtre-tt-n.
21. - : 750 m ten XYV van Bo>ch. G r a s b o t a n d matig tot sieeht.
o-- <S c m : kleiveen.
8 - 2 j c m : k l e i w e n , indrogend, hagelkorrelstructuur.
~J~~^ r r n : veen.
22. Perceel 475 m ten () van 21, onder Bosch. Zode zeer matig.
0-40 c m : kleiveen.
40—>• c m : mesotrooph veen met halfvergane plantenresten.
2 j . j o o m ten Z van 18, ten NO van Donkereind.
O" 8 c m : sterk viltige, intrcdroogde zode.
8 - j 5 c i n : i e t s klei- en ijzerhoudend, ingedrongd kleiveen, hageb
struetuur.
J5—>• cm: mesotrooph veen, arm aan houtresten.
24. J50 m ten W van 2 ;. Profiel ;iU 2 ; doeh minder viltig, Fe-anner,
minder int;**droi;;.'d.
25. : 8«.u m ten \Y van Bo-ch. \*rij goede IAAK*\ vrij egaal maaiveld,
viltige zode.
o - i o c m : villi.-r / ' . d r .

10-50 cm :l.li-i- tnt kp-ili'iud.-n-i VM-:I, in ' diotigd, h a g e l k o r i e L t r u c t u u r .
50—> c m : \'t«-n iii'-t ii.iif'.r-i.'.:::«• h u u t i r t»-n.
26. Perceel in d.i- b m n t •h.ip P - •!i.
c . - i o c n i : /•.'..ik villi ••• .*<••!'•; l.lrivn-n.
lu--40 e m : « MIIJ .-.« t l.Irivn-n.
41!—> c m : iii<--itp --pii \ i » u r i a l h o u t i r - t e n .
27. T e n O v.m h* .-v.- ,,( J-.VIV. « n " in B u r n t •k.ip B--. . h.
f » ^ ; o c m : i.iib--/.i:.d !.!• r . v . u u:.-r m.iti.* : i t l :..• \.\w\,
10-40 c m : /» ••: « > •mi^.el !.!• i'.••••:».
40—>• c m : '.•••••n m--t h.:!:•.'• 1\ii.-- p!.mt»-:iie t»-n.
2H. Vlak ten \V \.-.:i L<••-. .• ,,<)•.,-:•,. «-n" in B< h.
o- 8 c m : v i . n v.m :••-•!•• Ii u c t i m r , iiu-t /.-.:.•! v« :i:.--ij 'd, i - t - vilti.%
8-25 era: kl»*i- tut k h - i h o u d m d veen, i:.«ir« . < :.-!, l..e. «-lki.iie!-»; / , m d .
2 5 - 4 0 < m : zt'er <<>inj>aet kleiveen.
v.—> c m : veen m e t halfvt-r^ar.e p!ar.t'-:.ie t*-:i
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29. 225 in ten \Y van 2S in Bosch.
o - 8 cm: zwak viltii^e veenzode; opqehracht zand.
^~z^ c m : kleihoudend veen, zand.
25-50 cm: kleiveen, duidelijk iru;cdroo^d, ha^elkorrels.
^o—> cm: vcen met halfwrt^ane houtresten.
30. 300 in ten YV van JO. ten \Y van Bosch. Zeer moerassig, komvormig.
o - S c m : kleihoudend w e n . Slechte zode.
verder als 20.
3 1 . Aan XW-zijde h o e w ,,YeIdhuis" f onder Donkereind.
o~ S c m : ijzerlioudend kleiveen; structuur tjoed.
S-25 cm: kleiveen, in^edroo^d tot ha^elkorrels.
25-60 cm: compact kleiveen.
(>o—>- cm: kleihoudend w e n met veel houtresten.
32. Onder Donkereind, ZO-zijde. Als 51, doch minder in»edrooi(d.
53. Profiel driehoeki^ complex ten Z\Y van Bosch, tus-en Yeenkade en
Lai^e kade. Door ontwaterin;: ,0';/<\v;:<W:r,/ blauw^rasland, w a a r a a n
niets is iredaan.
«.—25c m : ijzerrijk kleiveen, irrewrsibel in::edrooqd; ha^elkorrels.
25-85 cm: zeer ijzerrijk w e n met onverteerde houtresten.
S^—> c m : h V a r m w e n met houtresten.
34. Ten Z() van Wilnis in Bijleveld, aan O-zijde van irelijknamig water,
mati^ r grasbe^tan<l.
<i—15cm: veenzode.
15--25 cm: w e n , kruimel>truetuur.
25-35 vny- kleiveen, min of meer ijekit door rjzer tot bank.
J5—>• r n r . amorph, w a t e r w r z a d i ^ d w e n met houtresten.
J5- J^o m t n i O van 34 in Bijleveld ten OZO van Wilnis. (irasbestand vrij
gOed.
o - i o r n i : veenzode, ict< viltii:.
i o - j o e m : zwarthruin veen.
30-40 cm: kleihoudend w e n .
40—•> cm: Veen met halfver^ane plantenrc>ien.
:/K Ten () van Wilni<-»r Zuw»*en ten Z van Wilnis in Bijleveld. <trasbestand
math:.
o - i z c m : u-l-i kleihoudend** veenzode,
12- 20 cm: Wfii.
20-50 cm: kleiveen.
5*»—••> cm: w e n met h a l f w r ^ a n e plantenresteii.
u
.17- 5.o in ZZO van 30 in Bijleveld. Grasmat mat it:. veel gerold.
o - L ' o n : vrij losse. sterk bewortelde veenzode.
12 n cm: iets kleihoudend w e n .
35-45 e m : w e n met h a l f w r g a n e plantenre>ten.
45—> cm: veen met houtrehten.
3&f **-**

J9- 75° m ZZO van 35 in Bijh«vdd. dra>!>estand vrij irocd, iets viltig.
«*---ioc m : \'eenzodt-.
10-3,1 c m : donkeibiuin w e n .
30-40 c m : kleihoudend vr.-u.
40—>. c m : veen met onwit'-rrd'- pLntc:ir»'-ten.
40, 5 5 0 m ten ZO van ;o in Br,l<-w!d. In c h u n k bii Kij/eiibur^er. (ira.s>estand rei.vhn.itkf, vnj :•«•: d.
o~iu c m : veenzode, nei •'.:::• tot viltwnnir.s:.
10-22 c m : nil w e n , indio : :cnd, met homvrbewuitclm:;; vt el dode
wortels.
22-30 cin: kleiveen.
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y>-.]*> cm: vcen met onverteerde plantenresten.
4'»—v cm: veen met halfvergane houtresten.
4 1 . Vlak bij de Wilnisser Zuwe in Bijleveld. Grasbestand slecht, lijdend
aan wateroverlast of droogte door slechte waterhuishouding; veroorzaakt door de ondoorlatende tweede horizont; men spreekt in de streek
van een ,,pannerige" laag.
< -~; : cm: dikke kleiveen-viltzode.
25-45 cm: kleiveen met veel ijzer in de oude wortelgangen; compacte
structuur.
45—>- cm: veen met onverteerde plantenresten.
42. 525 m ten ZO van 41 in Bijleveld. Matig grasbestand. In gebruik bij C.
Kooyman, Wijk II, no 11, Wilnis.Veel mossen, iets klaver in de grasmat,
0-12 cm: niii viltige zode van kleihoudend veen met compostrestem
12-30011: kleiveen, kruimelig.
30-50 cm: veenklei met plantenresten.
.
*
50—> cm: veen met houtresten.
43. 475 in ten OZO van 40 in Bijleveld.
( j - i o c m : kleihoudend veen; zode.
10 20 cm: indrogende korreis van kleihoudend veen.
20-40 cm: kleiveen.
40—> cm: veen met houtresten.
44. 850 m ten O van 4: aan de O-zijde van de Bijleveld (wetering). (irasmat
slecht en onregelmatig, met open plekken; veel krui]>ende boterbloem.
o - i o c m : zode van kleihoudend veen.
10-25 cm: irreversibei ingedroogd kleiveen, hagelkorrelstructuur.
25-35 cm: veenklei, in grote prismatische brokken uiteenvallend.
?o—> c m : veen met houtresten.
45. 400 m ten ZO van 42 in Bijleveld. Matig grasbestand, met mossen.
o - i o cm: iets viltige zode, kleiveen.
10-25 cm: kleiveen met ijzervlekken rondom de wortels. lets ingedroogd, onsamenhangend; hongerbeworteling.
25-45 cm: kleiveen met onverteerde plantenresten.
45—> cm: veen met houtresten.
46. 250 in ten ZZO van 42 in Bijleveld.
0-15 cm: kleihoudend veen.
i5~2*Scm: kleihoudend veen met veel ijzervlekken.
28-46 cm: kleiveen.
46-St* cm: sterk vergaan veen.
80—> cm: veen m**t veel onverteerde houtresten.
47. Aan de Wilnisser Zuwe in Bijleveld. Zode iets viltig, veel mollen.
o^K)cm: zwaar kleiveen.
60—>cm: veenhoudende klei, van iets Ikhter kleur.
48. : | : 200 m ten ZO van 46 in Bijleveld. In gebruik bij D. van Bos, Geerkade 332. Matige zode, met iets mos.
0-11 cm: kleihoudend veen.
n - 2 2 c m : kleihoudend veen, kruimelig tot zwak prismatisch.
22-52 cm: kleiveen, onderin houtresten.
52-115 cm: venige klei, waarin houtresten.
115—> cm: veenhoudende bruine klei.
49. 400 m ten ZW van 44 aan de W-zijde van de Bijleveld. Perceel fcomvormig, laag, drassig. Grasmat vrij slecht.
0--15 cm: kieiveenzode.
15-30 cm: compacte, veenhoudende klei.
30-00 cm: kleiveen met houtresten.
60-70 cm: veenhoudende grijze klei.
70—> cm: veen.
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50. 225 m 0Z0 v a n 44 m Bijleveld. Perceel zwak komvormig, midden
drassig.
o-io cm: kleihoudend veen.10-25 cm: kleihoudend veen met gezonde structuur.
25-40 cm: kleiveen met ijzer in de wortelgangen.
40—> cm: veen met houtresten.
51. 600 m ten 0 X 0 van 44 in Bijleveld. Goed grasiand. Dunne zode.
0-25 cm: zwartbruin veen.
25-50 cm: donkerbruin veen met houtresten.
50-90 em: bruingrijs veen met plantenresten.
90—> cm: veen.
52. —

5 j . Aan de X-zijde van de Veenkade, ten 0 van De Geer.
0-15 cm: kleihoudend veen.
15-40 cm: kleihoudend veen, ingedroogd, korrelstractuur.
40-80 cm: grijsbruine veenklei
80—y cm: kleihoudend veen.
54. J75 in ten \VZ\Y van53en -:-400in ten XWvandeGeerkadein Bijleveld.
0-15 cm: zode van kleihoudend veen.
15-40 cm: korrelig kleihoudend veen met houtresten.
40-55 cm: gnjsbruine klei met houtresten,
55—> cm: veen met houtresten.
55- 275 m ten YV van 54, 95 rn ten W van de Bijleveld, 125m ten Z van de
Veklwetering.
o-io cm: zode van kleihoudend veen.
10-25 cm: lichtbruin kleiveen, korrelstructuur.
25-40 cm: kleiveen, met de diepte zwaarder wordend. •
40-60 cm: grijsbruine klei: weinig houtresten.
60-80 cm: veenhoudende bruine klei.
80—>cm: blauwe klei.
450 m ten X van de Geerkade, aan de 0-zijde van de Bijleveld.
0-15 cm: irreversibel ingedroogde, ijzerrijke zodevankleihoudend veen.
15-25 cm: compact kleiveen.
25—> cm: veen.
5?- Ten 0 van de Wilnisser Zuwe, 110in ten Z van 47 in Bijleveld. Grasmat
matig, rnaaiveld bultig.
0-10 cm: ijzerrijke, roodbruine zode van kleihoudend veen.
io~2o cm: lichtbruin kleiveen, prismatisch ingedroogd.
20-65 cm: kleiveen.
65-100 cm: kleiveen met houtresten.
100—> cm: zware blauwe klei.
5§» In zelfde perceel als 57,doch 400 in ten X van de Geerkade in Bijleveld.
"; 0-10 cm: veenzode.
^ 10- 18cm: kleihoudend veen tot veen.
18- 80 cm: kleihoudend veen; onderin houtresten.
80-115 cm: veen.
115-1jo cm: bruine, veenhoudende klei.
130—> cm: veen.
59- Aan de O-zijde van de Bijleveld, 350 m ten X van de Geerkade.Grasmat
normaal, plaatselijk iets mos. Uitsluitend stalmest.
0-10 cm: kleihoudend veen.
i o - 2 o c m : korrelig kleihoudend veen, irreversibel indro^end. .
20-40 cm: kleiveen.
40-50 cm: bruin veen.
50-80 cm: grijskleurig kleihoudend veen.
80—>. cm: bruin veen met houtresten.
.

%
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60. 300 m van de Geerkade, 200 m ten O van 59, in Bijleveld.
o~2o cm: kleihoudend veen.
20-40 cm: compact kleiveen, brokkelig, irreversibel indrogend.
40-60 cm: bruin veen.
60-90 cm: grijs kleihoudend veen.
90—> cm: bruin veen.
61. 350 in van de Geerkade in Bijleveld.
0-10 cm: kleiveen-zode.
j0-25 cm: iets lichtcr kleiveen met kniimelstructuur.
25-70 cm: compact kleiveen.
70—> cm: blauwe klei, ami aan houtresten.
62. Aan de N-zijde van de Geerkade bij de Doyersluis in Bijleveld. AJs 61,
doch iets minder kleihoudend.
63. In de NO-hoek tussen Geerkade en de Bijleveld. Grasmat goed.
0-10 cm: kleiveen.
10-20 cm: ijzerrijk kieifaomdend veen.
20-40 cm: kleiveen.
40-50 cm: bruin veen.
50-80 cm: kleihoudend veen.
80—> cm: bruin veen.
64. In de NO-hoek van Oud Kamerik, ten ZW van de Geer. In gebroik Mj
J. de Heer van ,,Bouwinahoeve , \ Grasbestand matig, zode viltig,
stukgetrapt. IJzcr in de greppels.
0-20 cm: kleihoudend veen, bewortdd tot 10 cm.
20-40 cm: kleiveen.
40—> cm: veen met plantenresten.
65. Ten W van „Bouwinahoeve", bij de Zandweg, in Ood Kamerik. Grasmat matig, land iets hoger gelegen.
0-15 cm: veen met ijzervlekken; tot 10cm beworteld.
15-45 cm: veenklei.
45-55 cm: kleiveen.
55—> cm: veen met planten- en houtresten.
66. Ten ZW van Oudendam in Kamerik Teijlingens, 750 in ten W van de
Zandweg. Goed grasland. Veel gerold. Zode weinig viltig, plaatselijk
sterk vertrapt.
o-r5 cm: veen.
15-4(3cm: kleiveen, prismatisch ingedroogd.
40-—> cm: veen met houtresten.
67. 400 m ten O van 66 in de Kamerik Teijlingens-buurtschap. Als 66,
doch minder kleihoudend. Grasbestand zeer goed.
68. 200 m ten O van de Zandweg in Oud Kamerik. Grasbestand matig.
Zode iets viltig.
0-20 cm: kleihoudend veen.
20-40 cm: veenklei.
*
40-55 cm: kleiveen.
55—> cm: veen met houtresten.
69. 450 m ten Z van 64 aan de O-zijde van Oud Kamerik. Matige grasmat.
0-20 cm: kleihoudend veen, beworteld tot 10 cm.
20-40 cm: kleiveen.
40—> cm: veen met plantenresten.
70.•600 m ten Z van 69 aan de O-zijde van Oud Kamerik. Grasbestand
matig. In gebruik bij T. II. v.d. Laan.
0--10 cm: iets viltige zode.
10-20 cm: kleihoudend veen.
20-40 cm: kleiveen.
40—> cm: veen met houtresten.
^
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71. 625 m ten Z van 68 aan de O-iijde Tan dc Zandweg in Oud Kamerik.
Viltige zode.
o-2o cm: kleiveen.
20-40 cm: veenklei.
40—>• cm: veen met plantenresten.
72. 150 m ten W van de Zandweg aan de Z-zijde van de landweg naar
„Landgenoegen" in Kamerik Teijlingens. Weide drassig; dotterbloemen
en zeggen.
0-20 cm: lichte kleiveen.
20-50 cm: veenklei, tot onderin beworteld.
50—> cm: veen.
73. 1050 m ten \V van de Zandweg, ten YV van 72 in Kamerik Teijlingens.
Profiel als 72, doch grasbestand beter. Op 120 cm Mauve klei.
74. 125 cm ten W van 73, halverwege Kamerik Teijlingens eii Woerdensverlaat. Grasbestand zeer slecht, veel dotters en zeggen.
0-20 cm: licht kleiveen.
20-50 cm: veenklei.
50—> cm: veen.
75. 1000m ten Z van 74, aan de Achtcnvetering. Zode enigszins viltig;
grasbestand vrij matig.
0-25 cm: kleihoudend veem.
25-50 cm: kleiveen.
50—> cm: veen met houtresten.
76. 450 m ten O van 75 in de buurtschap Kamerik Teijlingens.
Zode viltig, grasbestand matig.
0-20 cm: veen.
20-50 cm*:prismatisch ingedroogd kleiveen.
50—> cm: Mauvgrijzc hlei.
77. 200 m ten O van de Zandweg, 825 m ten Z van 71, bij Oud Kamerik.
Grasbestand zeer matig. Greppels zeer ijzerrijk.
0-20 cm: iets kleihoudend veen.
20-55 c m : veenklei.
55—> cm: veen met plantenresten.
78. 700 m ten 0 van 77, aan de O-zijde van de Buursloot bij Oud Kamerik.
Grasbestand zeer matig. Zode stukgetrapt. Profiel als b.\.
79» 650 m ten»Z van 78, vlak ten NO van de hoeve ,,Bouwlust*f in Oud
Kamerik. Profiel als 64, doch iets nicer kleihoudend.
80. 350 m ten W van 79 ten NO van Kamerik. Grasbestand matig.
0-10 cm: zwak kleihoudend veen.
10-45 cm: veenklei.
45-55 cm: kleiveen.
55—> c m : veen.
Op i 2m diepte klei van fossiele stroombaan in het veen.
81. 475 m ten ZW van 80 onder Teijlingens.Grasvrij matig, zodeiets viltig.
0-25 cm: kleihoudend veen.
25-50 cm: kleiveen.
50-—> cm: veen met plantenresten.
82. 425 m ten WZW van Si onder Teijlingens.
0-25 cm: kleiveen.
25-40 cm: veenklei.
40—> cm: Manwehlei (fossiele stroombaan).
83* 650 m ten W van 82, aan de Middelwetering, onder Mijzijde. Gras
matig, zode iets viltig.
0-25 cm: kleihoudend veen.
2
5-5<> cm: kleiveen.
*£)—> cm: veen met houtresten.
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84. 75° m ten Z van 83, aan de Midddwetering, omder Mijzijde. Grasbestand vrij goed, echter neiging tot vitvoenmg.
0-20 cm: kleihoudend veen.
20-50 cm: kleiveen.
50—> cm: veen met halfvergane houtresten.
85. 250 m ten W van de KamerikscheWetering,inhet gehucht Mijzijde.
0-22 cm: kleihoudend veen.
22-50 cm: kleiveen.
50—> cm: veen met halfvergane piantenresten.
86. 600 m ten NO van 85, onder Oud Kamerik. Grasmat matig.
0-15 cm: kleiveen.•
15-45 cm: veenklei.
45—> cm: veen met een spoor van klei
87. 900 m ten 0 van 86, ten ZO van Oud Kamerik. In gebruik bij H. C.^de
Bruin, Kamerik; proefveld C.I.L.O. Grasmat matig.
0-15 cm: kleiveen met grillige ondergrens.
15-60 cm: zwaar kleiveen.
60—> cm: grijs kleihoudend veen met houtresten.
88. 750 m ten Z van 87, ten 0 van Kamerik. Grasmat sleelit; zode viltig.
0-15 cm: kleiveen met overmatige beworteling.
i 5 - 2 5 c m : bruingrijs, irreversibelingedroogde ijzervlekkenklei, brokjes.
25-50 cm: compacte, grijze klei met ijzervlekken.
50-65 cm: kleiveen.
65—> cm: veen met houtresten.
89* 1000 m ten Z van 86, aan de O-zijde vim Kamerik. Grasmat atocht;
zode viltig, mossen.
0-15 cm: kleihoudend veen.
15-40 cm: bewortelde veenklei.
40-50 cm: kleiveen.
50—> cm: veen met houtresten.
90. 425 m ten ZW van de RK Kerk van Kamerik. Tuinderij.
0-20 cm: kleihoudend veen.
20-45 cm: veenklei.
f
45-55 cm: kleiveen.
55—> cm: veen met houtresten.
91. 850 m ten W van 90, aan de West-zijde van Mijzijde.-Grasmat goed,
veel klaver, veel kruipende boterbloem. Zwakke neiging tot viltvorming.
0-15 cm: kleiveen.
I
5"~45c m : irreversibel ingedroogde veenklei, prismatische brokjes.
45-55 cm: kleiveen.
55—> cm: veen met houtresten.
f t , 825 m ten W van 91, tussen Midddwetering en Grecht bij Mijzijde. In
» gebruik bij Van Kempen, Mijzijde. Gezonde, goede grasmat, niet viltig.
Veel Smelc (Deschampsia caespitosa).
0-15 cm: kleiveen.
15-45 cm: irreversibel ingedroogde veenklei, prismatische brokjes.
45-55 cm: kleiveen.
./
55—• cm: veen met houtresten.
93, 1050 m ten Z van 92, vlak bij de Grecht, in de Mijzijdepolder. In gebruik bij Lekkerkerker in Mijzijde.
-• .
t
0-15 cm: kleiveen.
15-45 cm: veenklei met ijzervlekken, geheel irreversibel ingedroogd.
45-60 cm: kleiveen.
6o—> c m : veen met houtresten, waarvan van 60 tot 100cm derrie
met zeer donkere tint.
9
254

94* 600 m ten O van 93 onder het gehucht Mijzijde. Zelfde boer.
0-15 cm: zwak kleihoudend veen.
Overigens als profiei 93.
95. ± 850 m ten O van 94, vlak bij de Kameriksche Wetering. Zelfde
boer als 93.
0-20 cm: kleihoudend veen.
20-45 cm: grijsgetinte veenklei, arm aan ijzervlekken.
45-60 cm: kleiveen.
60—> cm: veen met houtresten.
96. 200 m ten O van 95, vlak- ten N van het Meentpad, onder
Kamerik.
0-20 cm: kleihoudend veen met viltzode. Grasbestand bedriefeljk
gunstig.
20-50 cm: kleiveen.
50—> cm: veen met plantenresten.
97. 450m ten 0 N 0 van 96,vlak ten N van het Meentpad, onder Kamerik.
0-15 cm: kleiveen met ijzer in de wortelgangen. Yiltige zode.
15-50 cm: iets veenhoudende grijze klei, arm aan ijzer.
50—> cm: veen met duidelijke plantenresten.
98. In de NW-hoek tussen Meentpad en Zwarte Dijk. Grasbestand slecht,
veel Buntpollen (Deschampsia caespitosa). In gebruik bij Wed. de
Graaf.
o~io cm: veenklei.
10-25 cm: ijzervlekkenklei.
25-40 cm: compacte grijze klei
40-50 cm: kleiveen.
50—> cm: veen.
99. In de Houtdijken aan de Zitidzijde van het Meentpad, 250 m ten O
van 97. In gebruik als hooiland; matige grasmat met veel buntgras
(Deschampsia caespitosa).
- 0-10 cm: zode van grijze klei iflSt ijiervlckkaa.
10-40 cm: grijze klei, naar dtf deft© braincr wardend.
40-50 cm: kleiveen.
50—> cm: veen met halfvergane houtresten.
:oo. In de pokier Groot-Houtdijk, ten 0 van de Molenvliet, 275 m ten Z
van 99. Drassig, zwaar begreppeld hooiland, liggend in een terreinslenk. Grasbestand vrij matig.
0-10 cm: viltige zode op zware grijze klei met ijzervlekken*
10-45 cm: zware ondoorlatende grijze klei.
45-70 cm: bruingrijze veenklei.
70-85 cm: kleiveen.
85—> cm: veen met halfvergane houtresten.
:oi. Aan de 0-zijde van de Molenvliet in Gr. Houtdijk, 275 m ten W van
100. Matig hooiland, ingebruik bij Oskam. Veelbuntgras (Deschampsia
caespitosa). Diepe beworteling.
0-25 cm: grijze door ijzer roodgekleurde, korrelige tot fijnkluiterige
klei.
25-50 cm: compacte grijze klei met minder ijzervlekken.
50—> cm: veen met halfvergane houtresten.
;02, Aan de W-zijde der Molenvliet, ten Z van het Meentpad in Gr. Houtdijk, 275 m ten W van 101. Grasmat vrij slecht, veel buntgras.
(Deschampsia caespitosa).
'.-' 0-10 cm: donker kleihoudend veen met viltige zode. *
1 io~2o cm: sterk ijzerhoudende klei.
20-40 cm: grijze, compacte, ondoorlatende klei.
:
—>40 cm: veen met halfvergane plantenresten.
St " —
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103. Aan de 0-zijde van Kamerik, ten Z van Meentpad, 250 m ten ZW
van 102.
0-10 cm: kleiveen met viltige zode.
10-20 cm: grijze klei met enige ijzervlekken.
20-40 cm.: compacte grijze klei.
40-50 cm: kleiveen-overgans*
5 0 ^ cm: veen met halfvergane houtresten.
104. 900 m ten W van de Kameriksche Watering, 625 m ten N van de
Lignekade. Gebruiker Burggraaf. Weide met goede grasmat.
0-15 cm: kleihoudend veen.
15-40 cm: veenklei.
40-50 cm: kleiveen.
50—>- cm: veen met halfvergane houtresten.
105. 275 m ten W van 104 in Kamerik Mijzijde. Op de grote kleirag.»
0-30 cm: iets zandig kleiveen met prismatische kluitjes, lode iets
viltig.
30-40 cm: brnine klei met ijzervlekken.
40—> cm: compacte, grijze klei.
106. 625 m ten W van 105 in Mijzijds Kamerik, tussen Grecht en Wetering.
0-25 cm: veenklei, met viltige zode en diepe bcworteling.
25-45 cm: grijsbruine klei met ijzervlekken. Korrelstructaur.
45-55 cm: compact kleiveen.
55—>- cm: veen met halfvergane houtresten.
107. 550 m ten ZZO van 100, vlak ten N van de buurtschap Houtdijken,
aan de rand der Rijn-oeverwal; zeer goede grasmat.
o~io cm: grijze klei met enkele ijzervlekken; gezond bewortelde zode.
10-120 cm: grijze klei.
120—> cm: veen met halfvergane plantenresten.
X08« 225 m ten ZZO van 107 in de buurtschap Houtdijken. Rijn-oeverwal.
o - 10cm: grijze klei met enkele ijzervlekken. Goede zode.
10-165 c m : grijze klei.
165—> cm: veen met halfvergane plantenresten.
109. Vlak ten Z van de ophaalbrug te Geer, 165m ten WZW van de
SpengenseDijk. Kamp met lichte horsten en slenken. Grasmat matig:
veel bent of buntgras (Deschampsia caespitosa) en boterbloemen.
0-10 cm: viltige kleiveenzode.
i o - r 8 c m : indrogend, fijnkhiiterig kleiveen.
18-25 c m : donkerder, kluiterig kleiveen.
25-35 c m : kleihoudend veen.
35—> cm: bruin veen met halfvergane plantenresten.
n o . 325 m ten ONO van 109, vlak ten O van de Spengense Dijk. Kamp
met lichte horsten en slenken.
0-10 cm: goed bewortelde kleiveenzode.
10-30 cm: kleiveen met korrelstructuur; ingedroogd.
30-45 cm: iicht kleiveen, vrij compact, prismastructuur.
45~> cm: bruin veen met houtresten.
111. 300 m ten ONO van n o in de polder Spengen. Maaiveld ongelijk.
o~ro cm: vrij vaste kleiveen.
10-30 cm: grijs kleiveen, korrelstructuur, vrij compact, ijzer in de
wortelgangen.
30-50 cm: donker grijsbruine veenklei.
50—> cm: bruin veen.
\
l i t . 350 m ten ONO van i n in de NO-hoek van polder Spengen.
0-10 cm: zeer vaste, irreversibel ingedroogde, overmatig bewortelde
kleiveenzode met ijzer in de wortelgangen.
cm:
10-25
irreversibel, korrelig, fijnkluiterig kleiveen.
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5"35 c m : kleihoudend veen.
35—> cm: veen met houtresten.
113. 400 m ten NW van de Spengense watermolen, aan de Bijleveld; maaiveld ongeiijk.
o-rs cm: zeer vaste kleiveenzode.
15-25 cm: korrelig irreversibel ingedroogd kleiveen.
25-45 cm: veenhoudende Mel met ijzervlekken.
45—> cm: grijsbrain veen met plantenresten.
114. 375 m ten WZW van 113 in de polder Spengen. Grasmat vrij goed.
0-15 cm: kleiveen met ijzer in de wortelgangen.
• 15-40 cm: compact ingedroogd kleiveen met prismastructuur; Fe.
40-55 cm: zwart kleiveen.
55—>• cm: veen met plantenresten.
115. 400 m ten WZW van 114, aan de O-zijde van het dorp Spengen. In
gebruik bij Van der Neut. Zode goed.
0-15 cm: kleiveenzode.
15-30 cm: irreversibel, koirelig kleiveen.
30-50 cm: veenhoudende klei.
50—> cm: zwart veen met plantenresten.
116. 275 m ten WZW van 115 aan de W-zijde van de Spengense Dijk.
0-10 cm: vrij viltige zode.
10-18 cm: kleiveen, ingedroogd met hagelkorrelstructuur.
18-35 cm: compact kleiveen, licht van kleur, ijzer in de wortelgangen*
35-50 cm: veenhondende klei.
*
50—>•cm: veen met houtresten.
117. 300 m ten ZW van 116, bij de Hollandse Kade 'in Spengea.
o~io cm: sterk viltige, irreversible zode.
10-25 cm: hagelkorrel-kleiveen.
25-35 c m : kleihoudend veen.
35—> cm: veen met houtresten.
118. ± 3°° m ten Z van 117, tegen de Hollandse Kade aan,
o - 8 cm: vrij goede kleiveenzode.
8-18 cm: kleiveen met hagelkorrelstructuur; ingedroogd.
18-28 cm: vrij compact kleiveen, brokkelig.
m
28-38 cm: veen met iets klei, en houtresten.
38—>• cm: zwart veen met plantenresten.
119. 250 m ten NO van iiS, in de polder Spengen.
0-10 cm: sterk viltige kleiveenzode.
10-23 cm: kleiveen, hagelkorrelstructuur.
23-33 cm: compact kleiveen.
33-43 cm: kleihoudend veen, zwarter dan vorig.
43—> c m : zwart veen met bruine houtresten.
120. 225 m ten 0 N 0 van 119, aan de W-zijde van de Spengense Dijk. In
gebruik bij A. Doornebal, Spengen 210.
0-10 cm: stevige kleiveenzode.
* * 10-20 cm: kleiveen; hagelkorrelstructuur.
20-40 cm: ingedroogd brokkelig kleiveen; vrij vast.
40-50 cm: vast kleiveen.
50-60 cm: overgang naar het veen: darielaag.
60—> cm: veen.
121. 280 m ten NO van 120, aan O-zijde hoeve ,,Nooit Gedacht**.
O-JO cm: zware zode.
10-30 cm: ingedroogd kleiveen, hagelkorrelstructuur.
30-40 cm: grijze klei.
40—> cm: veen.
If
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122. 35° m * efl 0 2 0 van 121 aan de N-zijde der Spengense Molenvliet.
0-15 cm: kleiveen met matige zode.
15-30 cm: grijze kleiv^n, korrelig, ijzer in de wortelgangen.30-40 cm: Brain, compact Meiveen.
40—> cm: zwartbrain veen.
123. 125 m ten W van de Spengense v/atermolen, ten N van de Molenvliet.
0-15 cm: geschenrde kleiveenzode.
15-30 cm: zwaar kleiveen, fijn prismatisch van structuur.
30-50 cm: kleiveen, prismatische structuur.
50—> cm: veen met houtresten.
124. 125m ten WZW van deSpengensewatermolen,ten ZvandeMolenvHet.
o~io cm: indrogende kleiveenzode.
10-20 cm: indrogend kleiveen met korrelstructuur,
20-40 cm: compact kleiveen met prismatische break.
40—>- cm: veen met plantenresten.
125. 350 m ten WZW van 124 aan de Z-zijde van de Molenvliet. Maaiveld
ongelijk. Grasmat vrij behoorlijk.
0-25 cm: sterk bewortekle zode.
25-40 cm: kleiveen.
40-55 cm: zwartbruin kleihoudend veen.
55—> cm: grijze klei met houtresten.
Profiel gestoken op de rand van de 0-oeverwal van een stroambaan,
vvaar deze onder een kleiveendek wegduikt. Zie voor de stroombaan
de hoogtekaart (3) van West-Utrecht.
126. 275 m ten ZW van 125, aan de Z-zijde van de Spengense Molenvliet.
0-10 cm: vrij stevige kleiveenzode.
10-20 cm: indrogend kleiveen met korrelstructuur.
20-30 cm: compact kleiveen.
30-55 cm: veenklei met ijzervlekken.
55—> cm: kleiveen; overgang naar het dieper gelegen veen.
127. 350 m ten ZW van 126, aan de West-zijde van het gehucht Spengen.
0-10 cm: kleiveenzode.
10-22 cm: donker kleiveen met ijzerafzetting in de wortelgangen.
22-32 cm: kleiveen van betere structuur, min of meer kruimelend,
duidelijk vochtig.
32-40 cm: kleiveen.
40—> cm: zwart veen (mesotrooph met houtresten). Groniwater op
60 cm dicpte.
128. 450 m ten WZW van 227, in de W-helft van de Spengense polder.
o~i2 cm: compacte, viltige kleiveenzode.
12-23cm: grijsbruin, indrogend, korrelig kleiveen.
23-33 cm: brokkelig kleiveen.
33-5 0 c m : veendarie, zwart, amorph.
50—>cm: bruin veen met houtresten.
129. 350 m ten WZW van 128 in de Spengense polder. In gebruik bij K.
Hagendoorn. Slootkanten sterk indrogend (gespreide, irreversibel indrogende slootbagger!) Gescheurd grasland.
0-13 cm: gescheurde zode; kleiveen.
13-23 cm: vochtig kleiveen met hagelkorrelstructuur.
23-33 cm: compact kleiveen.
\
33-45 cm: zwart darieveen.
45—> cm: bruin veen met houtresten.
130. 700 m ten ZW van de Spengense watermolen.
\ 0-10 cm: vrij viltige kleiveenzode.
10-40 cm: indrogend kleiveen; hagelkorrelstructuur, hongerbeworteiing.
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40-50 cm: zwart veen.
50—> cm: grijszwart veen met H2S-geur.
131. 250 m ten Z van de Spengense watermolen.
0-13 cm: kleiveenzode.
13-20 cm: indrogend, korrelig kleiveen.
20-50 cm: kleiveen met ijzervlekken; hongerbeworteling.
50—> cm: veen met plantenresten.
132. 250 m ten ZO van 131 in de polder Spengen.
0-15 cm: compacte kleiveenzode met ijzer in de wortelgangen.
15-25 cm: indrogend kleiveen met prismatische break.
25-45 cm: veenhoudende klei.
45—> cm: veen met houtresten.
133. 275 m ten Z van 131 in de Spengense polder.
0-12 cm: compacte kleiveenzode met me?kwaaxdige, groenige tint.
12-30 cm: kleiveen met prismatische breuk.
30-40 cm: zwart, amorph veen.
40—> cm: grijsbruin, amorph veen met plantenresten.
134. 725 m ten ZW van de Spengense watennolen. Boorput in stroombed
van duidelijk hoger in het landschap liggende stroombaan, bestaande
nit twee oeverwallen, waartussen het lage stroombed,
0-10 cm: goed bewortelde kleiveenzode.
10-40 cm: compact kleiveen.
#
40—•> cm: blauwe klei met ijzenrlekktn.
Oevcrwal:
0-12 cm: kleiveenzode.
j2-15 cm: irreversibel indrogend kleiveen met hoekige beworteing.
15-—> cm: grijze klei met vele, gde ijzervlekken.
135. 175 m ten WZW van 134 in Spengense polder.
0-1 1 cm: kleiveenzode.
13-26 cm: korrelig, indrogend kleiveen met hongerbeworteling.
26-40 cm: indrogend kleiveen met prismatische breuk.
40-48 cm: zwart amorph veen met houtresten.
48—> cm: blauweklei met houtresten.
136. 375 m WtZ van 135 in de pokier Spengen, aan W-zijde der dijk.
0-10 cm: vrij vaste, indrogende, viltige kleiveenzode.
10-25 cm: korrelig, indrogend kleiveen.
25-40 cm: compact, prismatisch kleiveen.
40-55 cm: zwart veen, amorph.
55—>. cm: bruin veen.
'^39• 3°° m WZW van 136 in de Spengense polder.
0-10 cm: kleiveenzode.
10-20 cm: irreversibel kleiveen, hagelkorrelstructuur.
20-30 cm: compact kleiveen met ijzerafzetting in de wortelgangen.
30-45 cm: overgang; kieihoudend veen.
45—> c m : bruin veen met houtresten.
138. 360 m WZW van 137 in de Spengense polder. Profiel als 137.
139. 290 m ZtO van 138 in de Spengense polder, bij de Hollandse Kade.
o- 9 cm: kleiveenzode.
9-18 cm: indrogende veenklei; hagelkorrelstructuur: ijzervlekken in
de wortelgangen.
18-27 cm: compacte, indrogende klei met prismatische breuk,
27-35 cm: donkergrijze veenklei.
35—>- cm: kieihoudend veen,spoedigovergaand inveen met houtresten.
140. 375 m 0 N 0 van 139 in de Spengense pokier. Matig grasland, rijk aan
bentpollen (Deschampsia caespitosa) en boterbloemen.
0-10 cm: kleiveenzode.

I O - I 8 cm: compacte veenklei; hagelkorrelstructuur.

18-30 cm: prismatische, compacte veenklei.
30-50 cm: zwart kleihoudend veen.
50—^ cm: zwart veen met hout- en plantenresten.
141. 400 m ten 0 N 0 van 140 in de Spengense polder. 0-11 cm: indrogend Meiveen.
11-21 cm: Meiveen met hagelkorrelstructuur.
21-30 cm: compact, prismatisch kleiveen tot veenklei.
30-45 cm: compact kleiveen.
45—> cm: zwartbruin veen met houtresten.
142. 410 m ten 0 van 141, ten NO van de bocht in de Spengense Dijk. In
gcbruik bij A. de Lange te Spengen. Behoorlijke grasmat.
0-10 cm: indrogende kleiveenzode, stuivend op gescheurde grond..
- 10-25 cm: kleiveen, ingedroogd, hagelkorrelstructuur.
25-40 cm: compact, irreversibel ingedroogd kleiveen.
40-70 cm: zwartbruin veen met houtresten.
70—> cm: bruin veen met houtresten en H 2 S.
143. 410 m ten OZQ van'142 in de polder van Spengen. Liggettd'op de
NO-oeverwal van de „fossicle" Spengense stroombaan. Grasmat
matig; last van droogte.
o - 8cm: indrogende kleiveenzode.
8-18 cm: irreversibel kleiveen; hagelkorrelstructuur.
18-30 cm: compact, prismatisch kleiveen.
30—> cm: grijze klei.
144. 250 m ten ONO van 143 in de Spengense polder. Gebraiker A. de
Lange, Spengen. Geschcurd grasland met in droge perioien stuivend
bouwvoor.
0-15 cm: bouwvoor van stuivend ingedroogd kleiveen.
15-30 cm: compacte, veenhoudende klei; veel ijzer.
30-50 cm: zwart veen met houtresten.
50—> cm: typisch groenachtig, zwartbruin veen.
145. 425 m ten ZW van 142 in de Spengense polder ten W van de Dijk.
0-10 cm: kleiveenzode, indrogend.
10-20 cm: vrij elonker, indrogend kleiveen; hagelkorrels.
20-30 cm: veenhoudende, brokkelige irreversible klei.
30-45 cm: compact kleiveen met plantenresten.
45—> cm: veen met houtresten.
146. 400m ten WZW van 145 in de Spengense polder, aan de N-zijde van de
Hollandse Kade.
0-10 cm: vaste kleiveenzode.
10-18 cm: kleiveen met hagelkorrelstructuur.
J
8~33 cm: brokkelige, stugge veenklei met ijzer.
33-50 cm: compact kleiveen met ijzer.
50—>• cm: veen met houtresten.
147. 110 m ten WZW van 146 in de Spengense polder Mj de Hollandse
Kade.
( M O cm: viltige zode.
10-20 cm: kleiveen, hagelkorrelstructuur.
20-30 cm: veenklei, prismatisch brokkelend.
30-40 cm: kleiveen.
40—> cm: veen met houtresten.
Matigc, kruidenrijke (boterbloem, zuring, buntgras) grasmat; iets hoi.
* Behandeld met staalmest ( = 2delen baggeren 1 deelstalmest).Volgens
de gebruiker kan hier peilverlaging plaats vinden, mits het land met
compost wordt behandeld, waardoor het watervasthoudend vermogen wordt verhoogd.
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148. 5 0 0 m ten WZW van 147 in de uiterste ZW-hoek van de Spengense
polder. In de knik van de Hollandse Kade.
0-10 cm: kleiveenzode.
10-22 cm: erg los, fijnbrokkelig kleihoudend veen.
22-28 cm: grijs kleibandje.
28-42 cm: donker kleiveen.
42—> cm: zwartbruin veen.
De profielen 146, 147 en 148liggen in percelen, welke vroeger deel ultmaakten van deHollandse Kacfe; deze heeft dus ter plaatse de dubbele
perceelbreedte gehad. De percelen 146 en 147 werden direct ingezaaid
met graan, 148 bij gedeelten,en 4 jaar als bouwland verpacht. Daarna
werd een gras-havermengsel ingezaaid en na 6 jaar de 3 percelen in
gras gelegd.
149. 325m ZtO van 148in Teckop. Goede grasmat, diepe beworteling. Geen
bentgras. Last van indroging. Landbouwer Van Guchten, Teckop.
0-15 cm: kleiveenzode; ijzer in de wortelgangen. Hongerbeworteling
wijst op indrogingsproces.
15-40 cm: roodbruine.ijzerrijke^indrogendekleimetprismatiscbebre^
40—> cm: veen met houtresten.
150. 200 m NO van 149 in Teckop. Verwaarloosd h©0land; veei bentgras.
Matig werkende Teckopse landbouwer.
o~ 3 cm: zwart veen.
3-20 cm: roodbruine, ijzerrijke, ingedroogde veenkM.
20-45 cm: compacte veenklei.
45-55 c m - kleihoudend veen met plantenresten.
55—> c m : veen met houtresten.
I I
5 » 550 m ONO van 150 in Teckop bij de Hollandse Kade. Grasmat zeer
slecht; overheersend bentgras (Deschampsia caespitosa). Profiel als
150.

152, 350 m ONO van 151, in NW-hoek van Kockengen. Landbouwer
Verhoef te Kockengen. Hooiland. Matig grasbestand.
o~io cm: compacte kleiveenzode met ijzer in de wortelgangen*
10-27 cm: vrij vaste veenklei, fijn brokkelig van structuur.
27-42 cm: taaie, compacte, bruingrijze, zep%e klei.
42—> cm: veen met houtresten.
x
53» 3 2 5 m ten ONO van 152. In Kockengen; landbouwer Verhoef.
0-10 cm: humeuze, indrogende klei met ijzer in de wortelgangen.
10-32 cm: grijze klei met ijzervlekken; prismatische breuk.
32-42 cm: donker kleiveen.
42—> cm: veen met houtresten.
154. 560 in ten ONO van 153 tussen Kockengense Molenvliet en Bijleveld. Landbouwer Verhoef, Kockengen. Egale, vrij goede grasmat;
wat veel varkensgras. Goed begreppeld. In voorjaar nogal eens wateroverlast.
0-13 cm: donkere, veenhoudcnde klei; ijzer in de w?ortelgangen.
13-30 cm: compacte, veenhoudcnde klei met brokkelige structuur.
30-50 cm: zeer stugge, prismatisch brekende ijzervlekkenklei.
50—> cm: kleiveen, spoedig overgaand in veen en houtresten.
155. 250 m ten ZZO van 154, aan de W-zijde van Kockengen.
0-15 cm: kleiveenzode. Grasmat vrij goed.
15-30 cm: vrij stugge, grijze klei, bovenin iets gunstiger structuur.
30-50 cm: compacte, donkerbruine klei met ijzervlekken.
50—>• cm: kleiveen, spoedig overgaand in veen.
x
56, 500 m ten WZW van 155 in de Kockengense polder. Hooiland; vetl
bentgras.
0-12 cm: zeer donkergekleurde kleiveenzode.

12-22 cm: veenhoudendekM met ijzer m de wortelgangen. Indrogend.
22-32 cm: compacte, lichtbntine klei met ijzervlekken.
32-45 cm: donkerbruine, veenhoudende klei.
45—y cm: kleiveen, snel over^aand in veen met houtresten;
I
57- 375 m ten WZW, aan de O-zijde van de HollandsesKade,in de polder
Kockengen.
0-12 cm: compacte, donkere kleiveenzode.
12-35 cm: grijze, stugge klei, met briiine Pe~vlekken.
35-50 cm: donkere, vcenhoudende klei.
50—> cm: kleihoudend veen, snel ovcrgaand in veen met houtresten.
158. 600 m ten WZW-.van 157, in de polder Teckop. Hooiland; zeer veel
bentgras.
0-12 cm: donker kleihoudend veen.
12-35 cm: roodgekleurde, grijze klei; hagelkorrels.
35-50 cm: compacte, donkere klei .
50—>*cm: veen met houtresten.
159. 350 m ten O van 158in de polder Teckop. Vrijslechtelode; veel bentgras.
o - 3 cm: veenzode.
3-20 cm: roodgekleurde, veenhoudende, ^donkere klei; korrelig, ingedroogd.
20-45 cm: compacte, veenhoudende klei•
45-55 cm: kleihoudend veen.
55—> cm: veen met houtresten.
r6o. 550 m ten ZWtZ van 159 in de Teckopse polder. Landbouwer De
Groot, Teckop.
o - 5 cm: zwart veen.
5-12 cm: kleihoudend veen, indrogend, ijzerrijk.
1
12-35 c m : ijzerrijkc veenklei.
35-50 cm: kleiveen.
50—>• cm: veen met houtresten.
161. 275 m ten OtN van 160 in de Teckopse polder. LandbouwerDe Groot,
Teckop. Profiel als 160.
162. 340 m ten O van 159, tegen de O-kant der Hollandse Kade inde polder
van Kockengen. Landbouwer Van der Pauw, Kockengen. Hooiland.
0-12 cm: kleiveenzode, neiging tot indroging, ijzer in de wortetgangen.
12-40 cm: grijsbruine, stugge klei, de eerste 10cm iets korrelig, diaper
stug; ijzervlekkenklei.
40-60 cm: bruine klei, naar beneden iets vermengd met veen; ijzervlekken.
60—> cm: kleiveen, spoedig overgaand in veen, lichtbruin, hout- en
plantenresten.
163. 300 m ten ONO van 162 in de Kockengense polder. Landbouwer Van
der Pauw. Matige grasmat met veel klaver.
0-10 cm: vaste kleiveenzode, viltig.
10-25 cm: lichtgrijze klei met ijzervlekken in de wortelgangen.
25-50 cm: compacte, grijze klei met lichtbruine ijzervlekken.
50-80 cm: zwart kleihoudend veen met houtresten.
80—> cm: bruin veen met plantenresten.
164. 600 m ten ONO van 163, aan de O-zijde van de Kockengense Molenvliet, dicht achter de hofstede van de landbouwer Van der Pauw. Zeer
goede grasmat.
0-12 cm: donkere, kruimelende kleiveenzode met gezonde beworteling.
12-25 cm: lichtgrijze, stugge klei met ijzervlekken.
_,
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25-45 c m : donkerder grijze klei met ijzervlekken.
45—> cm: kleiveen, spoeciig overgaand in zwartbruin veen. .
165. 425 m ten NNW van de Kockengense watermolen. Goed onderhouden
weiland vlak achter de hoeve. Vrij hoog liggend.
o~io cm: kleiveenzode.
10-30 cm: kleiveen, kruimeiig tot fijnkltiiterig.
30-60 cm: bniingrijze compacte klei.
60—>- cm: blauwe klei, met enkele houtresten. 166. 475 m ten WZW van 165 in de Kockengense polder.
'
0-12 cm: compacte indrogende kleiveenzode..
12-30 cm: lichtgrijze klei, met enkele kleine ijzervlekken, fijnkiniterig,
vrij sterk bewortdd.
30-50 cm: donkergrijze, viltige ijzervlekkenklei, haast zeepklei
50—> cm: zwarte darie met houtresten, overgaand in veen.
167. 350 m ten WZW van 166, aan de O-zijde van de Hollandse Kade in
de Kockengense polder. Hooiland, iets oneffen.
0-12 cm: vrij donkere kleiveenzode.
12-40 cm: sterk ijzerhoudende grijze klei, bovenin met faagelkorrelstructuur, onderin prismatisch van breuk.
40-60 cm: donkergrijze, compacte, stugge klei.
60—> cm: lichtbruin veen met prachtig geconserveerde hontresten.
16S. 350 m ten ZW van 167 in de Teckopse polder; landbouwer T. van
Zuylen, hofstede ,,De Zomer". Grasmat matig, met onreg«matig
maaiveld. Hier en daar stukgetrapt door te vroege vooijaarsbewri&ing,
o - 3cm: zwart veen.
3-20 cm: grijsbruine veenklei, indrogend, met hagdkorrelstractuur.
20-45 cm: compacte grijsbruine veenklei, ijzervlekken; prismatisch.
45~55 c m : kleihoudend veen met plantenresten.
55—>• cm: veen met houtresten,
169. 550 in ten ZW van 168 in de Teckopse polder. Grasmat matig; ved
buntgras. Ontwikkekle, doch vrij trage, jonge boer.
0-10 cm: kleiveenzode, indrogend.
10-40 cm: ijzerhoudende, indrogende veenklei.
40—-> cm: veen met houtresten.
J
7°« 375 m ten WZW van 169 in de Teckopse pokier. Laadbomwer Yan
Guchten. Grasmat vrij goed; zode stukgetrapt.
i
0-15 cm: kleihoudend veen.
15-45 cm: kleiveen.
45—> cm: veen met houtresten.
Iff. 725 m ten ZZW van 170, in de bocht tussen de Zwarte Dijk en"
Teckopse Dijk. Landbouwer W. de Graaf, Teckop. ie kamp achter
hofstede. Zocle goed.
o - 2 cm: zwart veen.
•
2-15 cm: kleihoudend, indrogend veen; hagelkorrelstructuur.
15-40 cm: indrogende veenklei; prismatische, scherpkantige brokjes.
40-500111: kleihoudend veen.
50—>- cm: veen met houtresten.
172. 450 m ten ONO van 171 in de Teckopse polder. Landbouwer P.
Doornebal, Teckop (postadres: Kamerik D 13). Kamp vlak achter
de hofstede.
. 0-15 cm: ingedroogd, brokkelig kleiveen, met bedriegelijk• gunstige
grasmat. Sterk ijzerhoudend.
15-40 cm: sterk ijzerhoudende veenklei, waarvan 10-30 cm fijnkiniterig en 30-40 cm compact.
40-50 cm: kleiveen.
50—> cm: veen met houtresten.
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73- &75 m t e n ONO van 172 in de Teckopse polder, ten Z van de Teckopse
Dijk. Kamp vlak bij de dijk. Grasmat vrij goed.
o~io cm: kieiveen.
10-40 cm: ijzerhoudende, ingedroogde vecnklei.
40—> cm: veen met houtresten.
174. 325 m OtX van 173 in de Teckopse polder, aan de W e s t - a p e van de
Hollandse Kade.
0-10 cm: ijzerrijke, ingedroogde kleiveenzode.
10-40 cm: roodgekleurde grijze klei, compact, prismatisch van brenk,
40—> cm: veen met houtresten.
175. 80 m ten NO van 174 in de Kockengense polder, vlak ten 0 van de
Hollandse Kade.
o - S a n : ijzerhoudende kleiveenzode.
8-;f> cm: roodbruine, zeer ijzerrijke kloiveenhorizont; korrelrtructnur.
" 30-48 cm: grijsbruine, pikkerige klei met houtresten.
48—> cm: zwart veen, overgaand in bruin veen met houtresten.
176. 410 m ten ONO van 175 in de Kockengense polder.
0-13 cm: kleiveenzode.
13-20 cm: kieiveen, indrogeud; korrelstructunr (Hagelkorrels).
20-30 cm: brokkelige, veenhoudunde, iets ijzerhoudende klei.
30-40 cm: pikkerige, donkerbruine klei.
4b—> cm: zwarie darie, overgaand in veen.
Iff, boo in tt:n ONO van 17b, vlak ten \V van de hofstcde aan de Kockengense Dijk.
0-10 cm: kleiveenzode.
ro~2o cm: indrogend, ijzerhoudend kieiveen; hagelkorrels.
20-35 cm: vrij vettige, donkerbruine klei met ijzervlekken.
35-45 cm: zwartbruin kieiveen.
45—> cm: zwartbrum veen, met dane-overgang.
'X78. 275 m ZtO van 1?7, tussen Kockengensche Wetering en Bijievekl.
ie kamp acliter de hofstcde.
0-10 cm: vrij viltige kleiveenzode.
10-20 cm: ijzerhoudend kieiveen tot veeiiklei; hagelkorrelstructuur.
20-35 cm: stugge grijze klei met prisrnatische breuk.
35-45 cm: ijzerrijke grijsbruine klei.
4 5 ~> r rn: zwarte darie, >poedig overgaand in veen met houtresten.
x
79- 5°° m ten \VZ\V van 178, in de Kockengerw: polder.
o - <) cm: donkere kleiveenzode, viltig, ijzer in de wortelgangen.
9-28 cm: lichtgrijze klei, bovenin hagelkorrelstruetuur; <jn<lerin prismatisch; ijzer veroorzaakt <!**donkerder tint.
28-40 crn: donkergrijze, vettige klei, onderin iets liehter.
46—> cm: veen met houtresten.
J80. 460 in ten WZYV van 179, in de Kockengense jx)lder bij de Hollandse
Kade. Hooiland.
o - i o c m : kleiveenzode met matige erasmat.
10-28 cm: lichtgrijze klei, matig ijzerhoudend, bovenin hagelkorrelstructuur, onderin pilaarstructuur.
28-45 cm: grijze, pikkerige, vette klei met gele ijzervlekken.
45~-> cm: donkerbruin veen met houtresten.
181* 370 m OZO van 173, aan de N-zijde van de Achterwetering in de
Teckopse polder. Slechte zo<le.
( j - i 5 c m : indrogend kleihoudend veen.
15-40 cm: ijzerrijke veenhoudende klei, fijn prismatisch brekeiid,
droog.
40—> cm: veen met houtresten.
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18i. 500 m WtZ van 181 in dc Teckopse polder. Landbouwer P. Bouman.
Teckop (postadres: Kamerik D 22) Gocde weide; geen bentpollen.
0-12 cm: zodc van kleihoudend vecn.
1 2 - j o c m : indrogend kleiveen, prismatische structure.
30-40 cm: compacte veenklei.
40-50 cm: kleiveen.
50—>• cm: veen met lioutresten.
I S J . 4J5 111ten ZZO van 171 in de Teckopse polder, aan de X-zijde der
Achterwetering. Grasmat zeer matig; iets viltig.
o - 2 cm: zwart veen.
2-15 cm: kleihoudend veen; zwakke hagelkorrelstructuur.
15-40 cm: veenklei, arm aan ijzer, versmerend.
40-50 cm: kleiveen, zwart.
50—> cm: zwart veen met lioutresten.
184. 450 m OtN van I S J aan de Z-zijde der Achterwetering in de Teckopse
polder. Landbouwer P. Doornebal, Teckop (postadres: Kamerik I.) 1j ) .
Ilooiland,
0-12 cm: kleiveen, indrogend.
12-40 cm: grijsbruine klei met ijzervlekken; bovenin hagelkorrelstructuur, onderin compact prismatisch.
40-50 cm: kleiveen.
50—> cm: veen met lioutresten.
185. 425 m ZOtO van 1S1 in de Teckopse polder. In gebruik bij Wed. Van
Yliet te Teckop. Bij de llollandse Kade. Ilooiland.
0-12 cm: indrogend kleiveen.
12--40 cm: ijzerrijke bruingrijze klei.
40-50 cm: kleiveen.
50—> em: veen met lioutresten.
1#6. 400m ten NOvan 1S5;inde Kockengense polder. Sleohtezode. Ilooiland.
<»- ()cnr. ingedroogde kleivcen/.ode; stuivmL
9-15 cm: gnjzig kleiveen; ingedroogd.
15—4.;cm: liehtirnjze veenklei, zeer rijk aan ijzer.
4,^-57 cm: donkerbruin kleiveen.
5j-~~> cm: bruin veen met lioutresten.
*#J. 4«>om ten OXO van iSl> in de Kockengense polder. Matig grasbestand.
<>-- 0 cm: ingedroogde kleiveeiizode met hongerbeworteling (overmatig), en hoog ijzergehalte.
0,-22 cm: grijsachtig kleiveen; hagelkorre^trnctuur; ijzerrijk.
J
~ " 3 3 c m : iiehtgrijze klei met veel ijzer bovenin; zuiistructuur.
33-45 cm: donkcrbruine compacte klei, iets ijzerhoudend, zeer licht
beworteld.
4 5 - i o o c m : donkerbruin veen met lioutresten.
loo—> cm: lichtbrutn veen met lioutresten.
i&>. 420 m ten ONO van \Syf in Kockengense polder bij de wetering; l e
kamp achter de hofsiede.
o - 9 cm: bruine zode, indrogend.
»
9-17 cm: donkergrijs kleiveen; hagelkorrebtructuur; hongerbeworteling.
17-J0 em: liditerijzekleimet ijzervlekken; zeerstug.Wortelsde typische
structuur van hongerbeworteling vertonend: kronkelend, bedekt met ij/.erlaagje, zonder contact met de gronddeeitjes.
3 ° - 4 5 c m : donkerbruin kleiveen.
45—-> cm: veen (bruinzwart) met lioutresten.
189. 350 m ten ZZO van iSN, aan de X-zijde van de llollandse Kade in de
NO-hoek van de Kockengense pokier. le kamp achter hofstede.
0-10 cm: donkerbruine kleiveenzode met ^ezonde heworteling.

20-4° cm: grijze klei.
40-110 cm: ijzervlekkenklei.
no—> cm: zwart veen.
205. 425 m ten ZtO' van 203, in de faoek tussen spoordijk en Laagnieuwkoopse dijk, aan de ZO-zijde. Booiland van Verdara. Grasmat zeer
rijk aa» paardebloemen.
o-ip cm: grijze klei, weinig ijzer in de wortelgaageE.
zode weinig viltig, dank zij .rakniidrijkdom.
10-35 cm: grijze klei, rijk aan ijzervlekken, waardoor braine tint;
prismatische breuk.
35-60 cm: grijsblauwe-klei, rijk aan ijzervlekken.
60—> cm: veen met houtresten.
206. 325 m ten ONO van 205 aan de Z-zijde van de Nieuwkoopse dijk,
Haarpolder. Landbouwer Van Schaik. Grasmat vrij goed.
0-10 cm: grijze klei, rijk aan ijzer in de wortelgangen*
10-35 cm: grijze klei, rijk aan ijzer; kruimeMfttctatir.
35-100 cm: grijze klei met ijzervlekken; compact, prismatiscfa.
100'—> cm: veen met houtresten,
207. 250 m ten ZZO van 205 in de Haarpolder, Verdam.
0-10 cm: grijze klei, rijk aan ijzer; zode iets viltig; kruimdend*
10-35 cm: grijze, ijzerrijke klei.
35-60 cm: grijsbruine klei met ijzervlekken; compact, priscoatisch.
60—> cm: veen met houtresten.
208. 300 m ten ZW van 207 in de Haarpolder, aan de Z-zijde van, de
spoordijk. Landbouwer Versteeg. Grasmat goed.
0-10 cm: grijze klei, rijk aan ijzer, speciaal in de wortelgangen*
10-35 cm: grijze, ijzerrijke klei met kruimelstructuur.
35-100 cm: compacte, prismatische, grijze, ijzervlekkenklei.
100—> cm: veen met houtresten.
2©§. 340 m ten O van 207 in de Haarpolder. Landbouwer Van Schaik.
Weiland met vrij goede grasmat.
/
0-10 cm: grijze, ijzerrijke klei.
10-35 c m : grijzc> ijzerrijke, kruimelende klei.
35-60 cm: grijsbruine ijzervlekkenklei; compact.
x
oo*—> cm: veen met houtresten.
f10. 450 m ten ZZO van 208 in de Haarpolder. Landbouwer Versteeg, De
Haar. Grasmat goed. Monster en profiel in de rug achter de hofstede
(fossiele oeverwal).
0-10 cm: grijze zandhoudende klei met iets viltige zode.
10-35 cm: grijze klei met ijzer in de wortelgangen, nog vrij dicht beworteld; kruimelstructuur.
X:
35-55 cm: compacte, prismatische klei met ijzervlekken.
55—> cm: blauwgrijze zavelgrond. In de aangrenzende sloten lichte
zavel tot 2,00 m, waaronder veen.
iff. 130 m ten ZZO van 210 in de Haarpolder. Landbouwer Versteeg, De
Haar. Grasmat goed. Weide. Grondmonster en profiel tussen OW
lopende ruggen, in ,,fossiel" stroombed.
0-10 cm: grijze, zandhoudende klei.
10-35 cm: grijze, kruimelende klei met ijzer in de wortelgangen.
35-80 cm: grijze, compacte, prismatische klei met ijzervlekken.
80-200 cm: blauwgrijze klei.
200—>• cm: veen met houtresten.
212. 275 m ten NO van 211 in de Haarpolder. Weide met goede grasmat.
0-10 cm: zandhoudende grijze klei, met iets viltige zode.
10-35 cm: kruimelende, grijze klei met ijzer in de wortelgangen.
35—> cm: compacte, prismatische, grijze klei.

213. 250 in ten NOtO van 212 in de Haarpolderf aan de W-zijde van de
Haar- of Rijndijk. Goede grasmat, zode lets viltig.
0-35 cm: grijze, kruimelende klei met ijzer in de wottelgangen.
35—> cm: compacte, prismatisch brekende, grijze klei.
214. n o m ten Z van het punt, waar het Meentpad ae scfaerp ombuigende
Hollandse Kade ontmoet, aan de N-zijde van Gerverskopse polder.
Hooiland met viltige zode en veel bentgras; slecht.
0-10 cm: veenklei.
10-35 c m : grijze, prismatisch brekende ijzervlekkenklei.
35-60 cm: compacte, prismatische, ijzerhoudende klei.
60—> cm: veen met houtresten.
£15. 575 m ten ONO van 214, achterin de Gerverskopse polder. Matig
hooiland, met viltige zode.
o~2ocm: veenklei.
20-40 cm: grijze,prismatischbrekendekidmetijzerindewortdgangen.
40-50 cm: compacte, grijze klei met ijzervlekken.
50—> cm: veen met houtresten.
216* 525 m ten ZW van 214 in de Gerverskopse polder. Hooiand van
G. Lekkerkerker te Gerverskop.
0-10 cm: zeer ijzerrijke, roodbruine, humeuze klei.
10-20 cm: grijze, fijn prismatische, ijzerrijke klei.
20
~"55 c m : compacte grijze klei met enkele ijzervlekken.
55—> cm: veen met houtresten.
217, 500 m ten WZW van 216, in de Gerverskopse polder. Hooiland van
de Wed. F. Verbrce, hoeve „Eben Haezer", Gerverskop. Grasmat
matig; veel bent.
0-15 cm: sterk ijzerhoudende veenklei
15-25 cm: grijze klei, rijk aan ijzcrvlddwL
25-60 cm: compacte grijze klei.
60—> cm: veen met houtresten.
218. 490 m ten O van 217 in de Gerverskopse polder. WeQand met vrij
goede grasmat; klaver; iets bentgras, zode viltig.
0-10 cm: veenklei.
10-40 cm: grijsbruine, prismatische klei met ijzer in de w^rteigingta.
40-60 cm: compacte grijze klei.
60—> cm: veen met houtresten.
\
*
r
2x9. 575 m ONO van 218, midden in de Gerv erskopse polder. Grasmat
vrij goed.
0-15 cm: veenklei.
15-30 cm: grijsbruine, prismatische klei met ijzervlekken.
30-50 cm: compacte, nog bewortelde, grijze klei met ijzervlekken.
50—> cm: veen met houtresten.
220. 425 m ten NO van 219, in de Gerverskopse polder. Landbouwer
J. C. Wending, Gerverskop. Matig weiiand.
0-20 cm: venige klei.
20-40 cm: ijzerhoudende, prismatische, grijze klei.
40-70 cm: compacte grijze klei.
..
•
j 70—> cm: veen met houtresten.
22i. 400 m ten ZZO van 217, in de Gerverskopse polder. Land van de
Wed. F. Verbree, hoeve „Eben Haezer", Gerverskop. Matige grasmat,
met viltige zode.
o~ 3 cm: zwarte veen.
3-20 cm: ijzerhoudende veenklei.
20-50 cm: grijze klei.
50-65 cm: ldeihoudend veen.
65—> cm: veen met houtresten.
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222. 5°° m ten ONO van 221, in de Gerverskopse polder. Lanibonwer
G. Lekkerkerker, Gerverskop.
o - i o c m : sterk ijzerhoudende, bruinrode, tmmmm klei.
ic-20 cm: ijzerrijke, grijsbruine, prismatische klei.
20-55 cm: compacte, ijzerarme, grijze klei.
55—>• cm: veen met houtresten.
223. 320 m ten ZZO van 222 in de Gerverskopse polder. Zelfde bder als
222. ie kamp weiland achter de hofstede. Goede grasmat.
o~io cm: sterk ijzerhoudende, bruinrode klei.
10-20 cm: grijze, prismatische klei, rijk aan ijzervlekken,
20-40 cm: grijze, compacte, ijzerrijke klei, i
«
40—> cm: veen met houtresten.
*
224. 400 m ten NO van 223 in de Gerverskopse polder. Gn&mat vrij goed.
0-15 cm: veenklei.
15-40 cm: grijsbruine, prismatische klei met ijzer in'de wortelgangemf
40-60 cm: compacte, grijze klei.
60—> cm: veen met houtresten.
225. 600 m ten ONO van 224 in de Gerverskopse polder, hmdhmwet
J. J. Doornebal, Gerverskop. Grasmat goed.
0-15 cm: ijzerhoudende veenklei.
I
5"-3^ c m : grijsbruine, ijzerhoudende, prismatisefae klei.
30-45 cm: grijze klei met ijzervlekken.
45—>• cm: veen met houtresten.
226. 450 m ten NO van 225 in de Gerverskopse polder. tandboiiwec J . C.
Wending. Goede grasmat met klaver.
0-20 cm: veenhoudende klei met ijzer in de wortelg&ngen.
20-40 cm: prismatische, grijze klei.
40-60 cm: compacte, grijze klei.
60-—)- cm: veen met houtresten.
227. 125m ten NO van Teckopse Molenvliet en 75 m ten ZO van het
Meentpad. Landbouwer Donker in Houtdijken. Slecht hooiland.
0-20 cm: bruinrode, prismatische, indrogende klei.
20-60 cm: grijze klei met ijzervlekken.
60-70 cm: kleiveen.
70—> cm: veen met houtresten.
zi$. 800 m ten ONO van 227 in de polder Klein Houtdijk. Matig hooiland
van S. Korver; veel bent en zeggen. Slootwater bruinrood van het
ijzer.
0-15 cm: veenhoudende, ijzerrijke klei
15-45 cm: vrij compacte, grijze klei.
45-50 cm: kleiveen.
.
50—> cm: veen met houtresten.
^ § • 3 7 5 m ten ZW van 228 in Klein-Houtdijkse polder. Matig hooiland.
0-20 cm: ijzerrijke, prismatische klei.
> 20-60 cm: grijze klei met ijzervlekken.
60-70 cm: kleiveen.
70—»» cm: veen met houtresten.
S30. 565m ten ZW van 229 in de polder Klein Houtdijk. Matig hooiland
ten O van de Teckopse Molenvliet.
r
Proefiel als 229.
1
231. 475 m ten ONO van 230, midden in de polder Klein Houtdijk. Matig
hooiland.
s
Profiel als 229.
232. 445 m ten OtZ van 231 in de polder Klein Houtdijk. Matig hooiland;
mos in de zode. Zode viltig.
o~ 8 cm: veenklei.

8-m cm: fijn prismatische, ijaserhoudende kM.
40-00 cm: compacte, grijze klei.
60—>• cm: veen met houtresten.
233. 320m ten ZtO van 230 in de polder Klein Houtdijk, ten 0 van de
Teckopse watermolen.
* Proflet als 229.
234. 600 m ten O van 233 in de polder Klein Houtdijk. Ifatig weiland.
Landbouwer Boelhouwer, Houtdijken.
0-15 cm: vecnhoudende klei, grijs met ijzervlekken.
15-35 cm: grijze, fijnprismatische, ijzerhoudende klei.
f
35-90 cm: compacte, blauwgrijze klei met ijzervlekken.
90—>• cm: veen met houtresten.
2
35- 375 m ten O van 234, ten W van het Gerverskopse electr. gemaal in
de polder Klein Houtdijk. Vrij goed weiland.
0-15 cm: kruimelende, zandhoudende, veenhoudende klei
15-40 cm: fijnprismatische, zandhoudende, grijze klei.
40—> cm: ijzerhoudende, grijze klei; compact.
236. 250 m ten OZO van 235, bij de buurtschap Indijk, in de polder Klein
Houtdijk. Boomgaard met grasmat. N-oeverwal van de Oude Rijn.
0-30 cm: bruine, vrij lichte zavel.
30-90 cm: door ijzer roodbruin getinte, lichte zavel.
90—> cm: lichtgeel, vrij grof zand.
237. 75 m ten Z van het kruispunt van het Meentpad en Teckopse Molenvliet, in de polder Groot-Houtdijk. Zeer matig hooiland; met boterbloemen, zuring en zeggen.
0-20 cm: grijsbruine, ijzerhoudende klei.
20-40 cm: compacte, grijze klei met ijzervlekken*
40-50 cm: compacte, grijze, ijzerarme klei.
50-55 cm: kleiveen.
55—>• c m - veen met houtresten.
238. 650 m ten ZZO van 237, in de polder Groot-Houtdijk. Matig hooiland,
2e kamp ten W van de Teckopse Molenvliet.
0-20 cm: grijze, compacte, fijnprismatische klei met veelijzervlekken.
20-50 cm: grijze klei met ijzervlekken.
50-55 cm: kleiveen.
,
55—> cm: veen met houtresten.
2
S§• 37° m ten ZZO van 238 in de polder Groot Houtdijk, vlak ten ZW van
de Teckopse molen.
1
0-20 cm: ijzerrijke, grijze, compacte klei.
20-60 cm: grijze, roodgevlekte klei.
60-70 cm: kleiveen.
70—> cm: veen met houtresten.
240. 500 m ten NNW van de voormalige Houtdijker watermolen in de
polder Groot-Houtdijk, ten W van de Molenvliet. Hooiland in gebruik
bij De Pijper, hofstede ,,Naamrijk", in Kamerik. Matige grasmat.
0-15 cm: door ijzer roodgetinte, grijze klei; hagelkorrelstructuur.
15-55 cm: compacte, grijsbruine klei.
1
55—> cm: veen met houtresten.
241. 500 m ten WZW van 240 in de pokier Groot-Houtdijk. Zelfde boer.
Grasmat matig: klaver, mossen, kruipende boterbloem.
0-15 cm: door ijzer roodgekleurde, grijze klei.
I
5"~55 cm- grijze, compacte klei.
55—> cm: veen met houtresten.
242. 50 m ten O van de Kameriksche Wetering, 200 m ten N van de
Schinkel in de polder Groot-Houtdijk. Landbouwer P. A. Bos.
0-15 cm: iets veenhoudende, rode, ijzerrijke klei.
'' '
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I5~4 0 c m : grijsbruine klei, rijk aan ijzer,
40-70 cm: compacte, grijze klei met ijzervlekken.
70—». cm: veea met houtresten.
243. 150m ten NW van het Duifhuis, en 60 m ten ZW van de voormalige
Groot-Houtdijkse watermolen, midden in de polder Groot-Houtdijk.
0-15 cm: humeuze klei.
15-40 cm: blauwgrijze klei met ijzervlekken,
40-80 cm: grijze klei.
80—> cm: veen met houtresten.
244. Van de Oude Rijn af in de eerste kamp aan de O-zijdevan de oprijweg
naar de hofstede ,,Geesdorp"; landbouwer E. A. Bos. Gelegen in de
polder Groot-Houtdijk. Matig grasland.
0-15 cm: zware zavel.
15-35 cm: lichte zavel.
35-55 c m : zand met ijzervlekken,
*"
55—> cm: grofzand van de oeverwal van de Oude Rijn.
245. 100m ten O van de brug aan de Oude Rijn overdevoormalige GrootHoutdijker uitschoot, in het eerste weide perceel, aan de O-zijde van
de bossen van „Bo3chlust".
0-15 vm: lichte, roodbruine zavel, kniimelend, met gezonde beworteling.
15—> cm: geelbruine zavel.
246. 150 m ten O van hofstede „Nooit Gedacht", in het gehucht Indijk, em
350 m ten NtW van de brug over de Gerverskopse uitschoot aan de
Oude Rijn.
0-15 cm: grijsbruine, zwarezavel; kruimelstructnmr; diep beworMd.
15-45 cm: compacte, grijsbruine klei.
45—*- cm: blauwe klei.
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P R O F I E L E N IN MILAND.
De nummers coixesponderen met die der kaarten. Opgenoinen in de
lomar van 1943.
1. Op het terrein van de Wed. J. H. Koot, Ravenspoort 53, Noofdzijde.
z r ikm ten NtW van de brug in Bodegraven op de oeverwal der Rijn.
Geheel zand.
Z. Bij M. G. Stolwijk, Noordzijde; + 300 m ONO van de brug in Bodegraven op de Rijnoeverwal.
Geheel zand.
3. Bij W. Boer, Noordzijde, ± 1 km ten OtZ van de brug in Bodegraven
op de Rijnoeverwal. Grasbestand goed. Vrij veel Klein Hoefblad.
0-10 cm: humeus zand.
10—> cm: bruinachtig zand.
4- ± I 2 5o ni NtO van de brug in Bodegraven; ten Ovan de Rijnoeverwal.
0-20 cm: zwak zandige veenklei, droog, doch goede structuur.
20-55 c m « compacte veenklei.
55—> cm: veen.
5. 750 m ten NO van de brug in Bodegraven. Aan de rand der Rijnoeverwal.
0-40 cm: droog; korrelige,zandigeveenklei;weinigijzer. Yeelscfaerven
(stadscompost?)
40-80 cm: zware, lichtbruine, ijzerrijke klei.
80—> cm: zware, blauwe klei. Onderin ( ^ 1m) houtresten.
6. ± 1250 rnOtN van de brug in Bodegraven, bij S.Bakker, Noordzijde77.
0-10 cm: zandige kleiveen.
10-95 cm: natte, slappe kleiveen met veel onverteerde houtresten.
95—> cm: zware, blauwe klei met onverteerde houtresten.
7. Landbouwer W. J. van Soest, Mije 16, Post Bodegraven. Aan het ZWeinde van het dorp Mije bij de Hornpolder.
0-15 cm: harde, stugge veenklei.
15-40 cm: iets rode, ijzerhoudende veenklei.
40-60 cm: kleiveen.
60—•>cm: blauwe klei met veel bruine vlekken, veel onverteerde
houtresten.
8. Landbouwer W. J. van Soest, Mije 16, Post Bodegraven. 100m ten O
van profiel 7. Matige weide; veel, matig ontwikkelde klaver.
0-40 cm: rode, ijzerrijke, indrogende veenklei; diep beworteld.
40—> cm: veen met houtresten.
9. 500 m ten Z van 8 aan de Noordzijdse kade. Matige weide.Geheleprofiel tot 1m: veenklei, ijzerhoudend. Bovenin indrogend, korrelig.
' Perceel met golvend maaiveld.
10. 625 m ZZO van 9 in land van M. G. Stolwijk, Noordstr. 44,.Bodegraven. Hoogliggend t.o.v. omgeving.
0-60 cm: ijzerrijke, droge, korrelige veenklei; ingedroogd!
60—>• cm: veen.
n . 750 m NOtO van 6 in de Noordzijdse polder. Matige grasmat, veil
distels en botersbloemen.
0-15 cm: sterk zandig kleiveen; geen ijzer.
15-35 c m : zandarm kleiveen; geen ijzer.
35-65 cm: veenklei.
65—> cm: veen.
?•,£•
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12. Ten ZW van stoomgemaal der Mijepolder; 260 m tea N van de Rijn.
.and van W. J. de Vink, Weijland 134.
0-18 cm: zeer droge, zandige veenklei; diep beworteld; korreig
JUkJLKLH#%Jt.jL%*#'\#J5L1*JL*

18-48 cm: zware, compacte, humeuze Mei
48-140 cm: natte, sterk ijzerhoudende veenMei; veel houtresten.
13. 350 m ten NO van 10 bij de Noordzijdse kade. Landbouwer M. G.
Stolwijk, Noordstraat 44, Bodegraven. Opkleirugliggend. Goede weide.
Geheie profiei Mei. Zode zandig.
14. 400 m ten ZOtO van 13, bij de Noordzijdse kade, op de ZO-faeMng van
de kleirug in het terrein.
0-14 cm: ijzerrijk kleiveen, indrogend.
14-32 cm: ijzerrijke veenklei.
33~53 c m " Mei met minder ijzer.
53—> cm: veen met zeer veel houtresten.
15. 375 m ten Ovan 14, aan de Noordzijdse kade. Aan de ZO-voet der Meirug. Landbouwer W. Boer, Noordzijde 11^.
0-15 cm: zandig kleiveen tot veenklei, zeer ijzerrijk, indrogend; diepe
hongerbeworteling
I
5~45 cm: veenklei.
45—> cm: veen met houtresten.
^16. 450 m OtN van 11, midden in terreinkom. Landbouwer Th. C. Bunnik,
Noordzijde 126. 3e weiland van de Oude Rijn af. 's Winters drassig.
o - i o c m : zandige, zeer ijzerrijke, ingedroogde veenklei; korrelig.
10-60 cm: zeer ijzerrijke, rode veenklei.
60—> cm: zwart veen.
ly. 250m ten NtW van het Mijepolder-stoomgemaal bij deOude Rijn. Landbouwer W. J. de Vink, Weijland 134; 2e weiland achter de Wetering.
0-65 cm: klei, welke naar beneden toe humusarmer wordt en minder
is ingedroogd. Structuur der zode slecht: korrelig.
65—> cm: veen met enkele houtresten.
18. Aan de Mije, aan het ZW-einde van het dorp Mne.-'Landbouwer"J. de
Wit, Mije 32, Post Bodegraven. Oeverwal der Mije.
0-20 cm: veenklei, indrogend, ijzerarm.
20—> cm: zware klei, welke landbouwkundig ongnnstig bekend staat.
19. 700 m ZOtZ van 18, op een kleirug. Landbouwer W. J. van Soest, Mije
16, Post Bodegraven.
0-20 cm: veenklei met ijzer, indrogend.
20—> cm: blauwe, taaie klei (moerasklei).
20. 250 m ten ZO van 19, bij de Mijepolder-Molentocht. Lager dan 19.
Landbouwer W. J. van Soest, Mije 16. Zeer matig hooiland, hoog
boven slootpeil.
0-15 cm: irreversibel ingedroogd kleiveen, waarop viltlaag.
15-38 cm: irreversibelingedroogdeveenklei;grote,prismatische brokken
38—> cm: veen met houtresten.
at. 275 m ten ZO van 20, aan dc N-voet van een terreinrug. Landbouwer
W. J. van Soest, Mije 16. Zeer slecht hooiland, losse zode met open
plekken.
Gehele profiei kleihoudend, irreversibel ingedroogd veen.
M*150 m ten ZO van 21. Op de helling der terreinrug.
0-15 cm: geheel irreversibel ingedroogd kleiveen, waarop een viltlaag.
Sterke hongerbeworteling der zode.
15-38 cm: geheel ingedroogde veenklei metgrote,prismatische brokken.
Hongerbeworteling.
38-130 cm: veen met houtresten.
130—> cm: klei.
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23. 35° rn OZO van 22 aan de Noordzijdse kade.
Niet opgenomen.
24. 275 m ten NO van 19 onder Mije. Landbouwer J. de Wit, Mije 32,
Post Bodegraven. Wei zeer ijzemjk, doch door vrije Mgging nog geen
last van indroging.
0-35 cm: zandige, vochtige veenklei.
35—> cm: veen met houtresten.
25. 450 m ten ZO van 24, dicht bij de Mijepolder-Molentocht. Landbouwer
J. de Wit, Mije 32.
0-15 cm: kleiveen, niet indrogend, dank zijj waterstand.
15-38 cm: veenklei, evenmin indrogend.
38—> cm: veen met houtresten.
26. 350 m ten ZO van 25.Op dezelfde terreinrug als 22. Landbouwer J. de
Wit, Mije32, Post Bodegraven.Beginnende verschijnselenvan indroging.
0-12 cm: zandig kleiveen.
12-30 cm: kleihoudend veen.
30—> cm: veen met veel houtresten.
27. 175 m ten ZO van 26, vlak bij de Noordzijdse kade t op dezelfde terreittrug als 26 en 22. Landbouwer J. de Wit, Mje 32. Slechte zode met
roodzwenkgras, meelraai en dravik. Indrogendezode*
0-12 cm: zandig, indrogend kleiveen.
12-30 cm: kleihoudend veen, indrogend.
30—>- cm: veen.
28. 600 m NtO van het Weijlandse stoomgemaal. Landbouwer Den Hertog,
Weijland 9. Aan de rand van een grote, flauwe terreinkom. Vrij goed
weiland.
0-17 cm: iets zandige veenklei, ingedroogd; zeer diep beworteld. .
17-50 cm: veenklei.
50—> cm: veen met houtresten.
29. 1100 m KNW van de brug in Nieuwerbrug. Landbouwer Arie Douk,
Weijland 40, Post Bodegraven. Zeer goed weiland.
0-16 cm: zandig kleiveen. Neiging tot indroging. Goede zode.
16-45 cm: compacte veenklei.
45-85 cm: veen met houtresten.
85-115 cm: kleiveen.
115—>- cm: veen.
3D. 600 m ten N van de brug in Nieuwerbrug. Landbouwer Vergeer,
Nieuwerbrug. ie weide achter de hofstede. Vrij hoog gelegen op de
Rijnoeverwal. Klaverrijk.
,
0-16 cm: zavelige klei, droog, los; humeus.
16-95 cm: lichte klei, humeus.
95—> cm: zavelgrond.
31. 250 m ten NO van de brug in Nieuwerbrug. Landbouwer Vroeger,
j.Zeldenrust", Breeveld. Boomgaard met zeer goede zode.
0-10 cm: donkere, bruine klei met matige, verdachte -structuur
(indroging?).
10—> cm: steeds zandiger wordende klei.
100m ten Z van 31 op dezelfde hoeve, in dezelfde boomgaard.
o~io cm: lichte klei, zeer droog.
10—>' cm: lichte zavel, dieper overgaand in geel kleihoudend zand;
droog!
Weiland aan de Mije in het gelijknamige dorp. Landbouwer D. van
Donk Czn, Mije 58, Post Bodegraven. Slecht grasbestand; veel distels
en boterbloemen. De hoge slootkanten ingedroogd. In dit perceel drie
smalle kleiruggen, elk ± 7 m breed, waartussen normaal profiel, met
veen onderin. Compostresten in de zode gevonden.
/ %J .

0-15 c m : rode, ijzerrijke, indrogende veenklei.
15--45cm: rode, humeuze klei.
45-90 cm: veen, rijk aan houtresten.
go—> cm: blauwe, zware klei.
34. 800 m ten ZO van 33, aan de Z-zijde der tocht. Zelfde landbouwerals
33. Hooiland met vrij losse zode. Geen emslig gevaar voor indroging
dank zij hoge waterstand.
o~ 5 cm: zandig kleiveen.
5-40 cm: korrelig, indrogend kleiveen.
40—> cm: veen met houtresten.
35. 600 m ten ZO van 34. Vrij laag liggend complex, vlak ten N van de
Mijekade. In regenperioden nat land. Landbouwer D. van Donk Czn»
Mije 58, Post Bodegravcn. Matig hooiland met losse zode. Veel meelraai, zachte dravik, roodzwenk; 00k hmtgrm (smele).
, *•
0-10 cm: zandig kleiveen; iets ijzer.
10-35 cm: kleiveen.
•
35—> cm: veen.
Door hoge grondwaterspiegel hier geen indroging.
36. 1000 m ten N van 28, aan de Mijekade, in de Weijlandse polder. Vrij
laagliggend complex ten opzichte van de omgeving; in regenperioden
nat. Hoge grondwaterstand. Landbouwer Den Hertog, Weijland 9,
Post Bodegraven. Grasmat van dit hooiland zeer matig: veel smele,
roodzwenk en schapengras.
o - i o c m : kleihoudend veen met goede structuur; veel wormen.
10-25 cm: kleiveen met goede structuur, doch een enkele ijzervlek.
25—> cm: veen met houtresten.
37. 475 m ten Z van 36 in dezelfde polder. Geheel overeenkomend beeld
met voorgaand. Zelfde landbouwer.
•
^ o - i o c m : kleiveen, neiging vertonend tot indroging, ijzer aanwezig;
iets zand, afkomstig van stalmest.
10-25 cm: kleiveen met ijzer.
25—>• cm: veen met houtresten.
38. 500 m NNO van 29. Achterste weiland van Vergeer te Nieuwerbrug.
Muur en boterbloern aanwezig; achterin tevens iets zuring. Veel smele.
0-50 cm: kleiveen; ijzerrijk, ingedroogd.
... „
50-90 cm: iets kleihoudend veen.
"
90—> cm: veenklei met enkele houtresten.
39. 1100m ten NO van de brug in Nieuwerbrug in de Breepolder. Landbouwer P. Breedijk, Rietveld 129, Post Nieuwerbrug. Grasbestand
matig tot slecht. Overwegend kamgras.
0-15 cm: klei met zand.
7 15-54 cm: bruine, zware klei.
« 54—>- cm: blauwe klei met ijzerophopingen.
c
4Q. 475 m ZtO van 39, bij de bimrtschap De Bree, op de Rijnoeverwal.
Zelfde landbouwer als 39.
-, .
0-20 cm: humeus fijn zand.
20-75 cm: fijn zand met ijzervlekken,
75—> cm: grof, vochtig zand.
-4& In de buurtschap Mije, aan de rand van het diepste*gedeelte van het
onderzochte gebied (2,30 m -NAP). Landbouwer M. J. van der Werf,
Mije 87.
Gehele profiel van klei; in de zode korrelstructuur, geheel droog;
geval van irreversible indroging van klei? Ijzer niet te zien.
42. 500 m ten ZO van 41, dicht bij de hoofdtocht der Mijepolder, aan de
rand van het laagstegebied, waardoor inregenperioden nat.Weiland met
matige structuur in de zode; geen indroging. Zode vrij vast. Zode

slechf: vossestaart, meelraai, kamgras, boterbloemen en distels. Zelfde
landbouwer als 41.
f

> •

10-50 cm: veenklei met enig ijzer.
43. 1400 m ten ZO van 42.Achter in de Mijepolderbij dezelfde landbouwer,
doch iets hoger gelegen. Hooilancl met slecht bestand; veel roodzwenk,
meelraai, zachte dravik; iets vossestaart. De smdLepollen waren meest
uitgestoken.
0-35 cm: kleiveen, rood door ijzer, zandhoudend, zwak korrelig, met
begin van indroging, vooral in de laag van 10-35 cm.
35—>• cm: veen, rijk aan houtresten.
44. 600 m ZOtO van 37 achter in de Weijlandse polder. Landbouwer
Zwanenberg, Weijland 25. Hooiland tegen de Mijekade aan.
0-15 cm: iets zandhoudend kleiveen, weinig ijzerhoudend; losse zode,
15-40 cm: compact kleiveen.
40-65 cm: hard veen.
65—> cm: zacht, nat veen, rijk aan houtresten. Stinkend naar H 2 S.
45* 55° m ten ZO van 43, in de Mijepolder tegen de Mijekade. Zelfde landbouwer als 41, 42 en 43; ten opzichte van de ©mgeving vrij laag liggend
hooiland. Losse zode; grasbestand matig.
0-25 cm: kleiveen, nat.
25—> cm: veen met houtresten.
J|6. 450 m ten O van 44, vlak bij de Mijekade in de Weijlandse polder.
Landbouwer Arie Donk, Weijland 40, Post Bodegraven (zie 00k 29).
In regenperioden drassig. Hooiland met matige zode. Veel kruipende
boterbloemen en witte klaver, kamgras en beemdgras. Structuur redelijk door hoge grondwaterstand.
0-15 cm: kleiveen.
15-45 cm: veenklei tot veenhoudende klei, met ijzer.
45—> cm: gelaagd veen met houtresten.
47. 400 m ZZO van 46. Landbouwer Vergeer, Nieuwerbrug (zie 00k 38 en
30). Hooiland en naweiden. Matige tot slechte zode met veel smele.
0-10 cm: losse kleiveenzode met ijzer; vochtig.
10-44 c m : ijzerrijke veenklei; dank zij hoge waterstand geen indroging.
44—> cm: donkerbruin, nat veen met houtresten; op 120 cm H2S geur.
48. In de hoek tussen de Zegveldsche Wetering en Oude Rijn. Landbouwer
Philippo, Rietveld. Rietveldse polder.
0-30 cm: geheel ingedroogde, ijzerrijke veenklei.
30-85 cm: zware klei.
85—> cm: kleiveen, rijk aan houtresten.
49. 100 in ten ZO van 48 bij dezelfde landbouwer. Gelegen op de Rijaoeverwal.
Geheel klei; in de zode harde, scherpkantige aggregaatjes, met ijzer.
50. Weide achter het huis van Van der Meer, Mije n o ; op de Mijeoeverwal.
Gehele profiel rode veenklei met beginnende indroging.
51. Bij dezelfde landbouwer als 50; 225 m ten ZO van 50, op een kleirug.
Gehele profiel opgebouwd uit klei.
52. 400 m ZOtZ van 51, bij dezelfde landbouwer; op een kleirug, die nagenoeg niet uit het landschap opsteekt.
*
Gehele profiel bestaat uit taaie, grijsbruine klei.
53. 150 m ten ZO van 52, bij dezelfde lanclbomver. Vrij laag gedeelte naast
de kleirug, aan de overzijde der tocht.
0-15 cm: zandhoudend, rood, nat kleiveen.
15-45 cm: kleiveen, zandarm.
45—> c^K veen met houtresten.
Nog geen indrogingsverschijnselen, dank zij hoge waterstand.
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54* 75° m * e n ZO van 53, bij dezelfde landbouwer. lets faoger (20cm)
liggend dan 53.
0-30 cm: zandhoudend/ kleihoiidend veen. Jireversibel ingedroogd,
stuivend. Viltzode.
30—> cm: veen met houtresten.
55. 1050 m ten ZO van 54, bij dezelfde landbou^er. Even boog als 54
liggend. Zeer slecht hooiland. In regentijden iets drassig.
0-25 cm: kleiveen, indrogend.
25—>- cm: veen met houtresten.
56. 300 m ten ZO van 55, in de Breepolder, bij de Mijekade. Landbouwer
P. Breedijk, Rietveld 129, Post Nieowerbrag (zie 00k 39 en 40). Zeer
slecht hooiland: veel smele (Deschampsia caespitipa); verder knoopkruid, distels; achterin veel ratelaar. Langs de greppels schimmelrijke,
mufruikende zode, rijk aan mos.
*'
0-25 cm: sterk ijzerhoudende, dank zij hogs waterstand nog niet indrogende veenklei.
25—> cm: veen met houtresten.
57* 7 2 5 m NOtN van 48, in de Rietveldse polder, in een terreinkom. Landbouwer: W. van der Wind, Rietveld 65, Post Nieuwerbrug. Sleefate,
natte zode.
• Gehele profiel klei.
58. In de Zegvelderbroekse polder, aan de Mije bij de Hazekade. Landbouwer W. Verdeijn, Mije 227, post Bodegraven. Zeer gocd weiland
met vaste zode. Hoge waterstand.
0-45 cm: zandige veenklei, iets ijzerhoudend; nog geen indroging.
45—>•cm: veen met houtresten.
59. 75 m ten ZO van 58, op de eerste kleirug, parallel aan de Mije. Zelfde
landbouwer.
Gehele profiel klei. Zode met korrelige tot fijnkluiterige structttnr;
neiging tot indroging.
60. 275 m ten ZO van 59, bij dezelfde landbouwer. lets hoger dan de omgeving liggend. Begin van indroging? Grasbestand goed.
0-15 cm: zandig, kleihoiidend veen. #
15-40 cm: kleiveen met ijzer.
40—> cm: veen met houtresten.
,
%r
6x« 250 m ten ZO van 60; zelfde landbouwer. Matig hooilancL *
'
Profiel als van 60.
-62. 425 m OZO van 61, in de Hoge Broek. Landbouwer M. A. Miltenburg,
Hogebroek 213, Zegveld. Drassig hooiland, waar onderbemaling is gewrenst. Zode slecht: veel meelraai, roodzwenk, smele, boterbloem en
zegge.
0-10 cm: zandig, kleihoudend veen, met enig ijzer.
10-20 cm: kleiveen.
20—> cm: veen met houtresten.
63. 475 m ten ZOtZ van 62, in het land van W. Verdeijn, Mije 227.
0-15 cm: zandig, kleihoudend veen, neiging tot indroging.
15-40 cm: ijzerhoudend kleiveen.
40—H>cm: veen met houtresten.
64. 200 m OtZ van 63. Landbouwer M. A. Miltenburg, Hogebroek 213,
Zegveld. Zeer klaverrijke zode, met slechte grassen: smele, struisgras
en kamgras.
0-10 cm: zandig, ijzerrijk kleiveen.
10-20 cm: veenklei.
x
20—> cm: veen, arm aan houtresten.
65. 325 m ten ZO van 64. Zelfde landbouwer {zie 00k 58, 59, 60 en 61).
Matige weide met Eng. raai, struisgras, timothee en veel klaver.

o-io cm: zandigf, iets ijzerfaoudend kleiveen. Gevaar voor indroging.
10-25 cm: veenklei.
25—> cm: veen, rijk aan houtresten.
66. 300 m ten ZO van 65; zelfde landbouwer. Weide met voorin goede
grasmat, welke naar achteren duidelijk minder wordt. Voorin veel
Eng. raai, achterin wei klaver.
0-12 cm: ijzerrijk kleiveen; gevaar voor indroging.
35-—> cm: veen, rijk aan houtresten.
67. 625 m ZZO van 66 in de Wester Zegveidpoider, bij de Rietveldse
kade. Landbouwer W. A. van Wijk, Zegveld 131. Zeer goed hooiand.
Veel Eng. raai, timothee, weinig smele.
0-15 cm: ijierrijk, zandig kleiveen, neiging tot indroging.
- 15-38 cm: humeuze, bruinrode IdeL
38—> cm: veen.
58. 475 m OZO van 67, in de Wester Zegveidpoider. Landbouwer A. J.
Langerak, Buurt 45, Zegveld. Vrij goed hooiand; Eng. raai, kamgras,
meelraai en smele.
0-15 cm: ijzerrijk, zandig, kleihoudend veen.
I
5~39 c m humeuze klei.
39—> cm: veen met houtresten.
69. 400 m ZZO van 68, in de Rietveldse polder. Landbouwer W. van der
Wind, Rietveld 65 (zie 00k 57). Vrij slecht, in regenperioden drashooiland.
0--12cm: ijzerrijke, zwak zandhoudende veenklei
12-44 cm: ijzerrijke veenklei.
44—> cm: veen met houtresten; op 60 cm dicpte H»S-geur.
70. 125m ZO van 69. Landbouwer Rijlaarsdam, „Potsdam'\ Rietveld.
Buitengewoon flinke boer, die zijn land keurig in orde heeft. Kon dank
zij varkensfokkerij tot 1940 ruim stalmest aanwenden. Ronde akkers
met goede afwatering, schone greppels.
0-50 cm: zwak zandhoudend kleiveen.
50—> cm: veen met houtresten.
71. 375 m ten Z van 69. Landbouwer W. van derWind, Rietveld 65. Matig,
laaggelegen hooiland, waardoor nog geen indroging.
0-12 cm: kleiveen.
12-45 cm: veenklei, vochtig.
45—> c m : veen met houtresten.
1000 m ten ZO van 71. Landbouwer C. van der Wind, Rietveld 45,
Post Woerden. Liggend op de overgang van oeverwal naar komgrond.
Hele profiel veenhoudende klei.
,53, 425 m ten Z van 72; zelfde landbouwer. Profiel in de RijnoeverwaLv
Gehele profiel van zeer humeus zand.
74* Aan de Mije in de Hoge Broek. Volledig kleiprofiel in Mije-oeverwal.
fjf. 100m ten ZO van 74,'naast de kleirug langs de Mije. Maaiveld laag.
0-40 cm: ijzerrijke, korrelige veenklei; indrogend.
40—> cm: veen met houtresten.
76. 175m ten ZO van 75. Grasmat matig. Jiaaiveld laag. Voorin veel
wilgenroosjes; verder zegge en heermoes.
0-15 cm: zandhoudend kleiveen.
15-40 cm: veenklei.
40—> cm: veen, rijk aan houtresten.
77. 200 m ten ZO van 76, aan de Slimmenwetering. Zeer slecht hooiland,
rijk aan zeggen, russen, smele. 's Winters waarschijnlijk drassig.
0-25 cm: kleiveen.
oc5—>•cm: veen met houtresten.
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78. 2100 m ZO van 77 in de Wester Zegveldpolder. EandbouwerW.A.vaxi
Wijk, Zegveld 131 (zie 00k.67 en 68). Matige weide; ¥eel Bug. raai,
doch 00k kamgras en meelraai.
0-18 cm: ijzerrijk, zandig kleiveen.
18-40 cm: humeuze, donkere klei.
40—>>cm: veen met houtresten.
79- 3 2 5 m ten NO van 68. Landbouwer A. J. Langerak, Buurt 45,
Zegveld (zie 00k 68 en 89). Bouwlaad; aardappelen: goed gewas
Bintje.
0-15 cm: ijzerrijk, zandig kleiveen.
15-38 cm: bruine klei.
38—> cm: veen met houtresten.
80. 875 m ten ZO van 79. Wester Zegveldpolder. Goede weide.
0-12 cm: kleiveen.
•
12-43 cm: veenklei.
43—> c m : veen met houtresten.
81. 325 m ZZOtZ van 80. Rietveldse polder. Landb«iwer C. van dcr Wind,
Rietveld 45, Post Woerden.
0-50 cm: iets zandhoudend kleiveen.
50—> cm: veen met houtresten.
82. Aan de Mije, 450 m ten NO van 74, op de Mije-oeverwal (?), niet ver
van de Bossloot. Landbouwer A. Voorend, Mije 254. Matige weide.
Volledig kleiprofiel.
S^t 175 m ten ZO van 82, bij dezelfde landbouwer. Goede weide met Eng.
raai en timothee.
0-18 cm: ijzerrijke, zandige veenkleL
/
18-30 cm: ijzerrijke, humeuze klei.
30-58 cm: ijzerarme veenklei.
58—> cm: veen met houtresten.
84. 500 m OZO van 83, bij Slimmenwetering en Bossloot. Landbouwer
Van der Burg, Lagebroek 192. Zegveld. Hooiland, met veel smelt*
o - 8cm: zandvrij, kleihoudend veen.
8-18 cm: veenklei.
18—> cm: veen, rijk aan houtresten.
85. 550 m ten ZO van 84, aan de Bosstoof; zelfde landbouwer. Hooiland.
0-12 cm: ijzerrijk, zandig kleiveen.
12-26 cm: veenklei.
26—> cm: veen met houtresten.
86. 550 m ten ZO van 85, aan de Bossloot; zelfde landbouwer. Zeer matige
weide; naast Eng. raai en timothee veel smele en meelraai; zeer veel
klaver.
0-15 cm: ijzerrijk, zandig kleiveen. Gevaar voor indroging.
15-25 cm: veenklei.
25-35 cm: humeuze klei.
35—> cm: veen met houtresten.
87. 300 m ten ZO van 86, aan de Bossloot; zelfde landbouwer. Zeer matig
weiland, waarin veel smele, meelraai en boterbloemen.
0-12 cm: ijzerrijk, indrogend kleiveen.
12-38 cm: humeuze klei.
38—> cm: veen, arm aan houtresten.
88 450 m ten NO van 78, in de Wester Zegveldpolder. Landbouwer W. A.
van Wijk, Zegveld 131. Goede weide, rijk aan Eng. raai (zie 00k 67
; en 78).

0-12 cm: ijzerrijk, zandig, kleihoudend veen.
12-28 cm: ijzerrijke veenklei.
28—> cm: veen met houtresten.
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"89. 300 m ten NO van 79, in de Wester Zegveldpoider. Landbouwer
A. J. Langerak, Buurt 45,.,Zegveld. Goede weide, rijk aan Eng. raai
(zie 00k 68 en 79).
0-15 cm; ijzerrijk, indrogend, zeer zandig kleiveen.
15-40 cm: bmmeuze klei.
4 0 - t cm: veen met houtresten.
90. 150 m ten NO van 8o» in de Wester Zegveldpolder. Goede weide.
0-12 cm: kleiveen.
12-43 cm: veenklei.
43—>• c m : veen met houtresten.
91. 900 m van 80, in de Rietveldse polder. Landbouwer W. A. Kemp,
Rietveld 23, Post Woerden. Zeer goed weiiand.
0-15 cm: veenklei tot veenhoudende klei.
15-65 cm: blauwe klei met ijzervlekken.
65-90 cm: kleiveen.
90—•> cm: veen met enkele houtresten.
92. 250 m ten Z van 91; zelfde landbouwer. Zeer goed weiiand. Gefaele
profiel zware klei.
93. 1250 in NNOtN van 82, aan de Mije. Schraalland, sinds 1870 bemalen,
doch nog steeds behandeld als boezemland, d.w.z. niet bemesi en 6inmaal in het seizoen (Juli) gehooid. In W.Nederland zeldzaam wordende
plantengemeenschap: het Cirsieto-Molinietum, meer bekend onder-de
naam blauwgrasland. 's Winters nog blank staand(?).
o - 5 c m : o n d e r de gewijzigde waterhuishouding (mtstane viltlaag;
zandvrij.
5-25 cm: kleiveen, vrij van zand.25—>• cm: veen.
§4. 425 m ten ZO van 93. In schraalland liggende kleirug met lets betere
grasmat dan 93.
Kleiprofiel.
95. 125in ten ZO van 94. Eveneens kleirug in schraalland.
Kleiprofiel.
96. 450 m ten ZOtZ van 95. Schraalland met blauwgraasenvegctatie (zie
93)o - 5 cm: vilt.
5-25 cm: kleihoudend veen.
25—> cm: veen.
97. 425 m ZtW van 96, bij de Slimmenwetering in het Zuider Lage Broek.
Landbouwer J. Bol, Lagebroek 173, Zegveld. Hooiland; rijk aan
blauwgrassen; zeer veel smele.
0-12 cm: zeer zandig, ijzerrijk, kleihoudend veen, imdrogepd.
12-36 cm: ijzerrijk kleiveen.
<.
*
36—> cm: veen met houtresten.
Type blauwgrasland, dat degenereert door de eerste cultuurmaatregelen. Greppels rijk aan wilgenroosje.
*
98. 850 m ten ZO van 97, in het Zuider Lage Broek; zelfde landbouwer.
Zeer goede weide met vaste zode. Structunr in het gehele profiel
goed.
0-12 cm: zandig, zwak ijzerhoudend kleiveeil.
,
*
12-32 cm: veenklei.
»
32—> cm: veen met houtresten.
00« 375 m ten ZO van 98. Zelfde landbouwer. Vrij goede weide, waarin
veel compost is gebruikt. Toch vrij veel meelraai.
0-12 cm: zandig, iets ijzerhoudend, kleihoudend veen.
12-40 cm: ijzerrijk, compact kleiveen.
%
40—> cm: veen met houtresten.
"
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100. 275 ni ten NO van 88, in de Ooster Zegveklpolder. Vrij goed, dock
tamelijk verwaarloosd weiland; buitengevvoon distelrijk. Wed. van
der Wind, Zegveld 129.
0-15 cm: zandig, kleihoudcnd veen, indrogend.
15-38 cm: veenklei.
38—> cm: veen met koutresten.
101. 725 m ten ZOtO van 100 in de Ooster Zegveldpolder. Landbouwer
M. Marcus, Buurt 40, Zegveld. Goede weide, rijk aan Eng. raai.
0-12 cm: zandig, kleihoudcnd veen, duidelijk indrogend.
12-35 cm: veenklei.
35—> cm: veen.
102. 500 m ten Z van 101; Ooster Zegveldpolder. Landbouwer A. de Bruijn,
Buurt 18, Zegveld. Matig weiland.
Profiel geheel als 101; echter geheel ingedroogd.
IO
3 - 5f>oin ten ZO van ro2, in dezelfde pokier, Landbouwer Kastelein,
Buurt 12, Zegveld. Goede weide, rijk aan Eng. raai.
0-20C111: sterk ingedroogd, ijzerrijk kleiveen.
20-48 cm: veenklei.
48—> cm: veen met houtresten.
104. 475 m ONO van 95, in het Noorder Lage Brock. Landbouwer C.
Outshoorn, Mije 261a, Post Bodegraven. Profiel in een kleirug, min
of meer parallel aan de Mije. Deze landbouwer zit hier met 19lia pas
ontgonnen blauwgrassenland (sinds 193,6). Elders heeft hij 5ha beter
land. Op het complex van ig ha is een onderbemaling aangebracht,
waannede *s zomers een hoog en \swinters een laag peil wordt gehandhaafd. Bercikt met staalmest zeer goede resultaten. Over het algemeen
nog overwegend zeggen.
Gehele profiel tot ruim 1m klei.
105. 175m ten ZO van 104. Zelfde landbouwer. Grasbestand matig; veel
zeggen, smele, boterbloem en witte klaver.
o - 8 cm: veenlaag van half verteerde zode.
8-20 cm: kleiveen.
20—> cm: veen met houtresten.
106. 75 m ten ONO van 105; zelfde landbouwer. Weide met iets beter
bestand dan 't perceei van 105.Geen scherpe scheiding tussen hovenste
veenlaag en daarop volgend kleiveen. Zode rijk aan klaver, waarbij
naast witte, 00k rode; minder smele dan in voorgaand perceei, meer
roodzwenk. Wormen in de-zode.
Profiel als 105.
107. 875 m NO van 104, aan de Oude Mije. Landbouwer Jac. Voorend,
Mije C 32, Post Bodegraven. Slechte zode. Rijk aan onkruiden, roodzwenk en smele. Slecht ontgonnen; zeer matig onderhoud.
0-18 cm: sterk ingedroogde klei met korrelstructuur. Zware, diepgaande beworteling.
18-40 cm: klfti met scherpkantige aggregaten.
40-O0 cm: veen.
()o—> cm: blauwe klei met enkele plantenresten.
108. 225 m ten Z van 107. Zelfde landbouwer. Profiel in het laagste gedeelte van het Noorder Lage Broek (2,00 m-NAP).
0-25 cm: kleiveen.
25—> cm: veen met houtresten.
109. 200 m OtN van 108, vlak bij de Oude Mije. Zelfde landbouwer. Profiel in kleirug op 10m van de huidige Oude Mije-loop, welke niet
breder is dan een gewone sloot. Op 10m afstand van de loop aan de
overzijde — in de Achttienhovense polder — eveneens een duide0
lijk opstekende kleirug. Beide misschien te beschouwen als oor-
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spronkelijke oeverwallen, waartussen een groot gedeelte der bedding
verveend is.
Geliele profiel van klei tot 1,4 m.
110. 425 m 0 X 0 van 106, aan de rand van de kom in het Xoorder Lage
Broek. Landbouwer M. v.d. Bos, Lagebroek 167, Zegveld. Zcer matig
hooiland, rijk aan meclraai, zuring en kamgras. Indruk van de grond
toch vrij gunstig, waarschijnlijk dank zij hoge waterstand.
12-25 cm: kleivcen.
25—> cm: veen met houtresten.
i n . 500 m.ZtO van J I O . Zelfde landbouwer. Minder goede weide, weinig
Eng. raai; nogal wat kamgras. Veel witte klaver.
0-12 cm: zandig kleiveen.
12-35 c m : veenklei.
35—>• c m " veen met houtresten.
112. 500 m ZZO van i n in Lage Broek. Zelfde landbouwer. Goede weide
met goede structuur. Veel king. raai. Al het land van Van den Bos
ligt iets lager dan de omgeving, waarom een onderbemaling werd
aangebracht.
,
%
0-12 cm: zandig kleiveen.
12-40 cm: compacte veenklei
40—> cm: veen.
113. 1500 m XO van 112, vlak aan de Mije op een kleirug (oeverwal). Landbouwer A. X. Xoteboom, Lagebroek 158, Zegveld. In aangrenzende
* kamp zelfde kleirug, die daar echter zich dwars over de Mije voortzett
Xader onderzoek gewenst.
Profiel geheel van klei tot mini 1m.
114. 50 m ten ZZW van 113. Zelfde landbouwer. Hooiland. Slechte zode;
veel smeie en boterbloemen; los. Oplopend naar de Mije.
o~i2 cm: korrelige, indrogende veenklei,
12-38 cm: prismatische veenklei.
38-00 cm: humeuze, blauwe klei met enkele plantenresten en ijzerophopingen.
60—> cm: blauwe klei.
IX
5- 45° m ten ZW van 114. Landbouwer Xoteboom, Lagebroek 156,
Zegveld. Bouwland op gescheurd schraalland (blauwgrassenland).
Aardappelen, gerst en tarwe mislukten.
0-11 cm: kleiveen, ingedroogd; korrelstructuur, stoffig.
11-30 cm: veenklei.
30—> cm: veen met houtresten.
116. 150. m ten OZO van 115. Landbouwer A. X. Xoteboom, Lagebroek
158, Zegveld (zie 00k 113 en 114). Matig hooiland, rijk aan smele.
0-12 cm: zandig, indrogend kleiveen, ijzerrijk.
12-25 cm: veenklei, ijzerrijk.
, 25-80 cm: veen met houtresten.
80—> cm: hlanice klei!
In dit perceel 2 kh-imggm aan de Slimvwn'«:t'ttring.
117. 575 m ten ZZW van 116. Zelfde landbouwer. Goede weide met Eng.
raai en witte klaver. Kort afgeweid door schapen,
0-15 cm: ijzerhoudende, zandarme, korrelige, indrogende veenklei.
15-36 cm: compacte veenklei.
36—> cm: veen.
118. 300 in OZO van 117. Landbouwer L. Kruyt, Lagebroek 184, Zegveld.
Weiland met matig grasbestand. Hoogliggend ten opzichte van de
omgeving. In dit perceel op 100 m van de Slimmenwetering af in de
ondergrond een kleibank aangeboord. Terreininversie door bemaling
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hier thans duidelijk merkbaar: het perceel ligt thans hoog boven het
polderpeil.
0-14 cm; sterk zandig kleiveen, iets ingedroogd; korreistractuur;
weinig ijzer. Bertijds nogal wat compost aangewend.
' 14-50 cm: coiripacte veenklei.
50—> cm: veen.
119. 700 in ten ZZW van 118, in de Ooster Zegveldpolder. Wed. van der
Wind. Zegveld 129. Weiland met distelvelden; verder smele (zie 00k
100). Land verwaarloosd.
0-12 cm: sterk zandig, kleihoudend veen.
12-36 cm: zandige veenklei.
36—> cm: veen met houtresten.
120. 775 m ten ZO van 119. Landbouwer M. Marcus, Buttrt 40, Zegveld
(zie 00k 124, 125 en 126).
0-12 cm: zandig, kleihoudend veen, i&drogend; fijn prisniatisch.
12-34 cm: indrogende veenklei.
34—>• cm: veen, arm aan houtresten.
121. 675 m ZZO van 120. Landbouwer A. de BraiJB, Buurt 18, Zegveld.
0-12 cm: zandig, kleihoudend veen, ingedroogd.
I2
~35 c m : veenklei, ingedroogd.
35—> cm: veen.
122. 400 m ten NO van T I 8 . Landbouwer L. Kruyt, Lagebroek 184, Zegveld. Hooiland aan de NO-zijde der Slimmenwetering. Matig grasbestand, waarin nogal veel dravik (zie 00k 118).
0-16 cm: iets irreversibel ingedroogd kleiveen.
16-50 cm: veenklei.
50-120 cm: veen met houtresten.
120-140 cm: kleiveen.
140—>• cm: blauwe klei met enkele piantenresten (zeepklei).
113. 150m WZW van het Zegvelder gemaal. Wed. van der Wind, Zegveld
129 (zie 00k 100 en 119). Sterk verwaarloosd hooiland, praetiseh geheel uit smele bestaande, waartussen nog iets blauwgrassen (zeggen)
en boterblocmen. Hoogliggend perceel.
0-10 cm: zandig kleiveen.
10-30 cm: veenklei.
30—> cm: veen met houtresten.
124. 925 m ten Z van het Zegvelder stoomgemaal, op een kleirug. Landbouwer M. Marcus, Buurt 40, Zegveld (zie 00k 120).
Gehele profiel tot ruim r m uitsiuitend klei; in de zode ingedroogd.
125. 150m ten O van 124, tussen twee kleiruggen. Zelfde landbouwer.
Matig hooiland met smele, dravik en kropaar.
;
0-18 cm: zandig, ijzerrijk, kleihoudend veen.
18-40 cm: roodbruine, ijzerrijke, humeuze klei.
%
40-—>cm: veen met houtresten.
126. 125m ZZW van 125; zelfde landbouwer. Op zelfde kleirug als 124.^
Gehele profiel uit klei; zode irreversibel ingedroogd,
127. 475 m ZZO van ,126, dicht bij de Grecht. Landbouwer A. de Braijn,
Buurt 18, Zegveld (zie 00k 102 en 121). Matig hooiland.
0-12 cm: zandig, kleihoudend veen; irreversibel ingedroogd.
12-35 cm: veenklei, ingedroogd.
• 35~> cm: veen.
128. 600 m ZZO van 127. Landbouwer Kastclein, Buurt 12, Zegveld. Vrij
goed hooiland met kamgras en meelraai.
0-20 cm: veenklei.
20-58 cm: donkere, humeuze klei met enkele houtresten.
58—-> cm: veen met houtresten.
.-..••
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Profklmmtfmr m tertirinkoogten t.o.v. N.A.P. van kefgebied iussmie Rmtde Venen en ie Oude Rijn
m^f,%JfcJk*«JtJt*,liH*'*

punt

Hoogte
maaiveld

J..^i IJlJuiJtJLJtikCJl

OUIlt

Hoogte
maaiveld

JL 'I %Jh&MJLM*mm%#&

T)tl2lt

Hoogte
maaiveld

* I)1 1 ^ , * * : * , * * * ^ ' * ,

punt

Hoogte
maaiveld

Mr

1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
10

14
i RL
f£

17
18
19
20
21
««

23
14
Id

26
©«*

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

*,©*#—

63

1 fi9—

OTP

1,621,591,611,591,461,451,851,511,481,881,801,621,621,551,671,581,531,581,631,561,6011,581,621,611,461,701,801,881,471,621,751,551,781,511,571,551,771,451,671,711,461,49- •
1,641,631,511,571,621,481,52-.
1,401,64—
1,461,331,651,551,701,441,501,431,65*

65
67
68
69
70
71
72
73
/TF

75
7§
77
78

W

m
SI

11
8S
84
§5
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

*,o*****
1,45" 1,581,431,541,351,371

>% ^ H M

1,38—

1
1 , 3O-.
/—

1,41l,iilj—
1

^Aiwin

1,491,61—
1,661 A%»»
1 sLMm*m

1,491,201,451,251,471,581,430,971,461,451,421,481,321,361,311,101,071,101,281,281,121,131,361,291,011,271,321,341,511,471,641,631,64—
1,591,491,491,431,481,471,621,391,701,591,67-

l£3

126
127
1AO

129
130
131
132
133
134
1343
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
1/D

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

1 ix/Ai****

1,621,641,621,611,641,591,721,731,971,440,941,59- .
1,541,651,521,491,541,590,861,561,501,441,431,441,431,411,351,321,391,471,471,441,291,381,311,161,011,401,391,440,761,241,210,811,251,261,311,311,151,241,291,311,391,44—
1,451,401,201,231,2*41,211,24-

186
187
188
189
190
191
'«l •ijfmm

193
194
195
196
197
196
J. %ty%3r

200
4U*

202
20S
ZOT

2§§
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
2'?5
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243 .
244
245
246
i . —V*

j> j < » # y

1,311 ^9— ,
1 JvJwt.
X , A %0

1,16I
Ji\mm
1 )+*\J

1,251,21* 1,18*"
1,191 ft«—

l,04r
1,071,06"
1,011,041,041,061,040,490,800,500,800,870,640,520,100,621,221,151,101,071,211,251,141,371,151,171,151,201,241,2(H
1,171,161,011,21~
0,991,141,010,610,06-j1,201,191,091,171,301,180,930,510,540,22-
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BI1LAGE 4
Profitlnumnmsm immimgim !.#.#.M.dJP, om Mikmd
Nummer
punt
1
9
ft

4

i
7
8
•"*#

11
fA

in
14
15
16
17
18

it '
*M%

#1
41
AA

ft
24
25
26
. 27
28
29
30
31
32

Hoogte
maaiveld
1,591,011,191,641,091,481,801,881,431,201,791,671,251,601,851,801,782,011,702,032,041,551,162,112J31,441,511,720,850,760,200,33-

Nummer
punt
^%, *^»

34

nfi
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 "~
61
62
63
64

Hoogte
maaiveld

mufvkjFM,

Numm
punt
6%

9 H7—

6©

2,041,681,731,000,45-*
0,392,312,171,851,711,811,64—
1,651,321,101,831,012,142,182,021,981,581,481,821,631,80—
lf38—

67
68
69
70
71

1

MA^

W

-WW, lili'l'M

1 79

•to
#4

73
74
*#e

76
77
78
?§
80
Cr Jt

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
aflyg ^ M | |

93
94
95
96

1,681,691,601,431,371,251,321,390,331,461,861,841,821,571,451,431,461,541,511,931,841,631,641,531,471,511,351,291,741,531,371,52-

Nummer
punt

Hoogte
maaiveld

97
98

1,711,511,511,611,491,471,551,68-

QQ

. 100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112 ,
113
114
115
136
117
118
119
120
191
B mm m

Iff
l i b alb

123
124
125
f<MS
1ZO

117

its-

1 £2,1

1,701,982,061f§n~.•

1,94—
1 ****
M xe. m Man.

ffl^™^

1,50^
1,501,521,571,531,591,751,651,501,461,471,751,511,541,491,571,48-

TAB1L2
^jmfmmljsm van ^wA» triiWest-Utncht
Gchalten in gewichtsprocenten van org. stofVrije, droge stof

GoUectie-no
Fractiain^i

>1000 . .
600-1000 . .
250- 600 . .
175- 250 . .
156- 175 . .
125- 150 . .
105— 125 . .
75- i§S . .
Kit

*7R

<S§ . .

11

44

45"

47

78

79

0,00
0,07
0,00
0,08
1,15
0,00 WJ A I
0,05 0,07 0,51
0,10
1,58
0,17
0,01
0,17
2,68 3,75 8,19 10,78 4,46
0,37
0,29 38,55 11,79 53,75 22,60 2,07
1,91
0,25 21,84 14,43 20,40 11,92 3,70
3,72
0,35 1 1 ,*#«? 11,68 6,47
8,47
4,44 4,67
-2,47 i q OR 24,88 5,42 15,30 18,70 17,03
26,18
7,80 21,48
1,67 13,75 33,93 35,88
41,60 2,01 8,37
0,98
8,59 22,12 22,35
28,40
I,§8, 4,80 0,87
6,16 14,55 14,48

81

228

MV
1641

l|bZ

0,50

Qfl

V,«3*

1 l,J.O

XJfO

m

2,80 22,42
6,96
'£•)*••
io,*y 2,12
***
7 9t
1,48 0,9
18,45 2,92
1,1
9 9 9A
4,99 17,1
l4)ww
5,96 69,4
7,56 42,40 6,9
1*7 1 9
1/ j 14

11

Zeer fijn kalkhoudend, grijs kwelderzand; 80 cm diepte. Noorder LegnaeGfpolder (NH); jjGhristina-hoeve"; i 300 m O van hofstede a a a Zijdelwcg.

44.

Fijn kalkhoudend zand onder 70 cm dikke bruine zave|. Zwammerdarn (ZH),
hoeve A 122 ten Z van het dorp aan dc Z-zijde van de weg Utrecht-Leiden.
Wciland aan de ZO-zijde van dc hofstede.

45.

Zeer fijn, kalkhoudend zand uit dc zode. Bfdverwege Zwammerdam-Goudserij*
pad, aan de Z-zijde van de weg.
«.
"
*

47.

Fijn, kalkrijk, grijs, schelprijk zand. Profiel bij de middelste wctering (sloot) in
terreinlaagte ten N van Katwijk-Binnen: zgn. „Rijnmond van Beekman
(1928)". 25 cm onder maaiveld.

•fit

• Fijn, gcclf humusarm zand; 40-60 cm. De Meern (U); zartdkop ten O van de
Groencndijk, J^ 220 in W van Rui'ne Huis te Voorn.

m.

Liclite zavel, zeer fijnzandig; 50-80 cm. De Meern (U); op dc Westhelling
van de Hoge Woerd in de boomgaard van F. J . van Woudenberg.

19.

Licht kleikoiideniel, zeer fijn l a n d ; 80-100 cm. Haats als 78.
Zeer fijn, iets kleihoudend zand; Plaatsals 78,doch aan de W-voet vande Hoge
Woerd. 0-20 emu

228.

Fijnzandige, blauwe, zware zavel met schelpresten en veei vivianiet; 1,25 m
onder maaiveld. Tfaamer Binnenpolder bij Uithoorn. In de overgangszone van
wadafzetting naar ongestoord veenprofiei.

MV 1641. Uiterst fijn, iets kleihoudend zand; 50-60 cm. Kamerik Mijzijde ( U ) ; in profiel
76 op de kleirug door de polder.
•*
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TABEL 7

no
VI

gehaltea in deleo per millioeo

diepte org, stof
in c m gew.%

vindplaats

pjroficl

Fe«

PO/"

NO/

NIL

SO € #r

its
65
8S
11
280
28
0,7
39

0,7
4
3,5
2
14
4
0,5
0,5

72
175
40
60
85
45
13
50

29
28
9
20
18
14
15
26

400
400
800

500

0,6
0,1

80
35

§,5
1,5

38
38

147
153
227
§0
190

1400
1700
2550
§§§
1800

4
0,2
0,5
0,1
0,6

20
5
1
2,5
0,4

0,5
f,5
10
0
0,5

12
45
35
5
12

140

4140

2,5

1

50

216
132
60
240
li5

2000
1250
1070
1140
1500

0,1
0,1
2
0,3
4

35
12
1S5
1
17

100
450
Si
120

1420
2320
1610
I4I§

3,5
2
2
3

41
1
5
24

»i0
890
2S0O

m

!»0
21
1U0
<>0

1M0

28
1
.2
21

2-»

1H

500

4

K*

Mg"

Ca-

Mrr

lo-ao

as
s

48
117

10-80
0-12
10-35
0-10
,±5©
25-Si

4
is
li
10
10
IS

174
i
114
144
300

1100
1350
1175
2500
§25
1785
SS5
-/WOO

0,3
1,5
3
2
0,7
1,5
0,1
0,1

42
if

30
100

3§o

i

CI'

pH

VBNSN
1438
1470
1476
1449
1457
1466
1446
1482

C41
P75
T45
J 1
164
Q72
E54
R62

1453
1452

L1
J 22

tan

>«

IffS
IfIS

n t s i met tauttw^Sf By$

i

Baambrugsche Zuwe
Bijleveld
Spengen
Kamerik

37
147
68
00

veen behandeld met compost
met houtresten
met houtresten
•»

met h o a t r a t e n
•KLlOiOUDENDE VENEN
kleikjoudead

M

»»

t»

»•

„

t»

>•

t»

#§

Zegveld Lage Brock

lit
MS

(itemw a d )
(soader s a a d )
flouder sand)

*•

tt

l»

»t

M

t f

»»

»»

lUetvdklsepoMcr

11©

(lets sand)

»•

»»

100

61,4

m

oo-

i>

Weijland en Breepolder

m

IMS
IMS
lit*
liii

MS
MS

met

Baambrugacbe Zttwc
IVr Aasche Stawe
Wilms
Spcngeu
Kamerik

i§

1610
1616
1672
1637
1639

„ met ijzcrviekkea

•»

147

MM

mm)

Mijdrechtse

"l,
14*

MM

»•

Eerste Bedijking
Wavervcense polder
Tweede Bedijking

«,4

10-23

Wavervcense polder
Eerste Bedeijking
>*
»
Mijdrechtse polder

(saadig)

27
7

0-10
©-IS
405545-

m

m$4

S~§©
10-15
0-10
40-55•
0-10.

15
»

60yS

5
37
25

0-4
0-8
©-If
©-If

m
21
54

10
40
600
70

00

4,67
4,81
4,95
6,31
4,16
6,12
4,50
6,35

28
54

8750
3000

150
250

3,13
3,50

6
15
17
17
8

1400
350
0
550
550

100
10
0
0
0

5,28
6,29
6,83
4,14
6,24

0
0
5
0
10

*\m

5,60

5,67
6,29
5,24
6,40
5,97

05
5
0
3

20
24
180
26
42

10
10
35
7
15

4,5
4
2
4,5

110
50
100
200

20
30
5

800

4,95
6,76
5,91
5,68

4
110
7,5
100
0,7 40
2,5*
100

78
45
95
65

52
12
4
17

1100
30
30

5,6S
4,62
7,115,58

315

70

55

250

0,5

_•

400
800
300

25
10

KIJBIVENEN
Wavervcense polder
Mijdrechtse polder
Tweede Bedijking
Derde Bedijkinc

C41
164
R62
W9

1437
1456
1480
1487

,,

0-15
0-10
<M0
< M 0.

(spalterii.0
(kruimclig)
(matiij)

it

»s:

«J

ii-.",
<» \«.

klt*i\ee:i (/cei i.i/crri.'k)

1<>77 J 175 : Kc»fkc:u:c:i

94
37
51

9SVI

§

1

V.i\

r.-.n
•

•'. \

10
0

i

\
/

i

/

/

c-ifj
•fil-5'»

lO',7 ' 120 ' S;»rmrcn
Teckop
»•
Kamerik
Weijland en Breepolder
Zegveld Lage Broek
Rietveldsc polder
Mijepolder

Ci—112

(/andu*/
(zandigj
(vttttBode)

•»

0-12
0-15

{jsshraaOaad)
(saadig)
(saadig)
(saadig)

#>
tt

35,4

0-15
§-lS
0-15
0-12
0-15

*»
i»

^.>
13J
55
it;
21
21

W

(Lruinu-lij)

0.4
3

22«
*>;.-> '

1550

Hi

57i/
•

36

50
120

0.5
3

2,5

5,5

IS
91

7
0,6
2
3,5
10

7
315
147
21
245

i
1,5
2
2
2,5

1960
445
1070
1340
540

li5
7

37
20
f
S
90
3
29
If
S
12
6
8
4
4
55
85
6,5
23

27
3§§
30
15
108
12
175
145
13
215
125
48
310
155
96
88
240
155

42

m
10

130
30
35
1M

•I

I

29

28
12
18

32
50
350
•200
80

6
34
12
10
12

.\~.

30
/50
150
250

6.51'
5.3J*
5.21
1,75
5.78

500

5,12

10
10
600
40

5,56
3,92
4,42
5,0S
4,32

-

111

li

0.7
10

IL'0 j 1250 jH)
890
88

S
4
1,5
10
3

3,; * /
50

r

/

M

tt

Waverveensc polder
Derde Bedijking
Bijleveld

Kockcngcn
(Jcrvcrscop
Laag Nicuwfcoop
Teckop
Kamerik
Witi-tand *» Breepolder
Weglaad eo Breepolder
Zegveld'HogeBroek
Rjetvddes poWer

VEEXKIXIEN.
kattcklei (kattcveenfcW)
bl. vceiiklei met plaatea.'
veenklci (brui»)
(kluitea)
»#
(yserridkkea)
(ln§©dro©pl)
»»
(saadig)
»» •
tt

(saadig)

t»
»t
t»

(i«rr|k)

**

(gserrft)
(saadig)
(saadig) korreb
(plaatearetten)

»»
»»

Bfootdmiiie polder
#»

»»

t*

tf

»»
*»

Teekop

»»

^MmtMg)

f»

HL11EN
kattddei, H»S

164
Eerste Bedyidag
»»

t»

Tweede
if
Kamerik
Weijland eu Breepolder
f-

23,S
27,4
26,0
33,2
31,6
31,1
30,5
32,9
80,5
32,8

\ -

380
45
55
175
105
350
27
100
140
4
21
140
15
49
56
66
39
11

1
0
2,5
1
0,5
I
8
5
2,5
0,5
1,5
1,5
0,5
1,5
8,5
6,5
1
6,5

20
1
25
37
300
32
52
50
12
22
0
250
60
400
200
6
15
0

33
43
10
32
22
50
12
8
22
8
11
12
3
7
17
15
8
12

4,73
4,95
4,47
4,53
5,19
4,70
5,39
5,02
4,96
6,57
5,07
4,68
5,26
4,82
4,79
4,95
5,19
5,41

400

375
375
300
30
30
35
550
10
800
550
800
10
10
60
10

»»

V E 1 N H O U 0 1 N D 1 EUE11N
vecnlwwdeiidc ilei
,

mm

©-15
85-'
40-a
20-30
2S-4©
8-18
©-15
0-15
12-35
10-45
15-30
0-10
15-30
0-12
0-12
0-18
if5
0-15

1,5
785
1325 35
0,3
675
500
0*1
1
1350
4,5
500
0»§
1610
0,6
1610
1
890
1
2040
'0,3
1600
0,7
1170
2,5
2S00
i
liii
1250
5,5
14
975
5
1400
3
1340

bfttineMci
„
„ ( p t a f t t e » o » a ) $ US
bruittigwitte MM,
^imioc kW (itervlekken)
tt

»»

0-10
30-40
12-30
0-10

35-50
23-28
37-55
5O-U0
25-35
15-45

20,2
22»S
20,0
22,6

12,7

-

6,38
6,66
5,01
8,67

215
210
20
240

1950"
2040
850
1750

1,5
3,5
1
0,1

2
2
180
1

17
0
1,5
20

55
30
18
79

5
7
22
1

30
50
30
0

10

280

21

19

1400

31

0,1

1

3,56

355

m

15
10
15
20
15

32
24
3
5
4

810
1650
10
480

4,33

30
2S
25
5
S

0,5
0,5
0
1
I

10
5
5
20
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I3S
|180

515
590
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1780
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1,5
3,5
10
2
3,5
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1,5
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4

0
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0
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8,09
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TABEL 8

zavel

Heiveen,vecn

JlfejLCjL

-

—

>70
40-70
20-40
12-20
<12

>50
25-50
12-25
6-12
<6

zeer hoog
hoog
matig
laag
zeer laag

3- 6
<3

>70
40-70
25-40
10-25
<10

>100
7S-100
5 0 - 75
3 5 - 50
<35

> 100
75-100
5 0 - 75
3 5 - 50
<35

> 150
100-150
75-100
5 0 - 75
<50

icer hoog
hoog
matig
laag
zeer laag

>300
200-300
125—200
70-125
<70

>550
400-550
300-400
200-300
<200

>2000
1500-2000
1000-1500
600-1000
<600

>2500
2000-2500
1500-2000
1200-1500
<1200

>3500
2000-3500
1500-2000
1200-1500
<1200

zeer hoog

htmaeuszand

zand

>70
40-70
20-40
12-20
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I

*C»£<£

'
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AJ»~~*5tl

Mg"
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'v .%

•

toi**
'-.

-
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3 —7
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TLffi***

#

>

HI

0,4-1
<0,4
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R

t

>50
20-50
10-20
5-10
<5

1ft

A- 3
Vj3*~~ i i

<0,5.
ft*r * *

pH 5,5-7
>15
10-15
7-10
5-7
<5

^*% %Jr&%Jr

>I0
o—10
' f— 1
^9

NO "
'

>25
15 25
10-15
5-10
<5

NH 4 -

i

niatig
laag
zeerlaag
zeef hoog
hoog

>10
5 -10
2 - 5
0,5- 2
<0,5

zeer hoog
hoog

Illiltlg

laag
zeer laag

«*ym ,0% Sim 0m

laag
zeer laag
zeer boo*
matig
laag
zeerlaag

ovcrige grondcn
> 150
100-150
75-100
50- 75
<50
> 40
30-10
20-30
10-20
<10

uOOg

>15
10-15
6-10
3-6
<3

pil > 7
>20
15-20
11-15
8-11
<8

irreversihel indrogcndt » grondcn
>70
35-70
15-35
8-15 *
<8

waardering

>25
15-25
30-15
5-10
<5

•

zeer hoog
hoog
matig
laag
zeer laag
zeer hoog
hoog
matig
laag
zeer laag

:

>600
450-600
voor allc grondcn 150-450
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•

cr
•

zeer hoog
hoog
matig
laag
zeer laag

#

<£,\MJ

>300
200-300
voor alle grondcn 100-200
50-100
<50

•

zeer hoog
hoog
matig
laag
zeerlaag
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Fig. i. Oud Kamerik
De Zuidelijke helft van cle buurtschap Quel Kamerik in het waterschap
Kamerik Teijlingens, eindigend tegen de N-kant van het Oortjespad (rechts).
Oud Kamerik bestaat uitsluitend uit boerderijen. De hofsteden staan in een
reehte lijn Noord-Zuid midden tussen de Zandweg en de Hollandse Kade.
Waar de hofsteden vrij dicht opeen staan vormt het opgaande hout er
omheen een gesloten singel in het landschap, dat overigens uitsluitend uit
grasland bestaat. Zo ziet men even links van het midden een opening in deze
houtsingel, waardoor men het opgaand hout van de daarachter liggende
Hollandse Kade ziet. De buurtschap - zonder schoolgebouw, kerk, winkel
hofsteden gefundeerd op een volgens mededeling 2meter onder het maaiveld
liggende, in het veen ,,begraven" stroombaan van klei. Zij is typisch voor
de veenontginningen in West-Utrecht en Zuid-Holland. Op de voorgrond
een sprekend voorbeeld van de rijkdom aan voedingsbestanddelen in de
sloten en plassen van het West-Utrechtse gebied. Na de voorjaarsopschoning
was deze onbenoemde tochtsloot, langs de N-zijde van het Oortjespad, op
23 Augustus 1946 volledig dichtgegroeid, in hoofdzaak met Krabbescheer
(Stratiotes alloides), dat de donkere plekken in de slootvegetatie vormt; de
lichtere zijn van Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa).
Gezien van af de driesprong van Zandweg en Oortjespad naar het OXO.
2j Augustus 1946
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Fig. 2 Ter Aas$ Zuwe.
Typisch beeld ¥an een oude weg in het West-UtrechtseenMUandseveen"Links achter het opgaande hout van de Demmerikse Kade, welke naar
rechts (naar het Zuiden) overgaat in de Ter Aase Zuwe. In het midden
aan de horizont de bossen van ,»Rupelmonde" en ,,Sterreschans" aan de
Vecht. Op de voorgrond de Zuwe, waarvan-de N-berm (links) begroeid met
Fluitekruid (Chaerefolium silvestre) als restant van een gekapte elzen- en
wilgensingel,terwijl de Z-benn (rechts) steeds kaal isgeweest. In het wegdek
van asphalt vallen twee plekken op, waar water nit wegstroomt: hetzijn
breuken in dewaterleidingbuis, welkemidden inhet wegbed ligtingegraven.
De breuken ontstonden door verticale golving en trilling van het wegdek
onder de druk van passercnde, zware vrachtauto's. De plekken met steenslag wijzen op even zo vele plaatsen, waar eerder een breuk ontstond, welke
na herstel werd afgedekt met zand en steenslag of grint. Uit dit voorbeeld
blijkt het grote probleem van wegenaanleg in een veengebied, met een
profiel van 4-8 m veen, v66r men op de zandondergrond komt. Deze zeer
oude wegen trachtte men geschikt te maken door versteviging van het op
het veen „drijvende" wegbed. Afgezien van voortdurende plaatselijke verzakkingen, waardoor het wegdek golvend komt te liggen, ziet men, dat de
aanleg van een buizennet er ernstige bezwaren ondervindt, door zijwaartse
trilling en uitbuiging in de berm nog meer dan door de verticale bewegingen
in het wegdek. Men koos van twee kwaden het minst erge. Gezien naar het
Oosten. De Zuwe buigt rechtsaf (Zuidwaarts) naar Bosch.
9 Ifei 1946

Pig. 3. Maqmik West-Utrecht en Miland
Kartonmaquette met oorspronkelijke lengteschaal 1 : 25.000 en hoogteschaal 1 : 10.Dehoogte-intervallen van 10cm zijn weergegeven doorkartonlagen van 3 mm dikte. Gezien van het NNW naar het ZZO. Op de voorgrond de droogmakerijen der Ronde Venen. Daarachter links het overige
onversneden gedeelte van West-Utrecht. Rechts het driehoekige gebied van
Miland. Langs de Oude Rijn een sterk hoogteverval door de klink. Men
kijkt tegen de helling van het terrein in. Het diepste punt van Miland ligt
wrborgen achter de Mijp-oeverwai.
_•

. ..

,.< Archief L«idkjmw«Aeikun^ f 15 Sept. 1946

iff

Fig. 4. MaquetieWest-Utreckt m Mikmd
Dezelfde maquette van boven gezien.Het schuin opvallend licht verraadt
de algemene tendenz van het terrein tot helling afwaarts naar het NW,
zowel in West-Utrecht als in Miland. In het laatste gebied echter vormt de
Oude Mije ecn afsluitende rug langs de NW-grens, waardoor een kom met
exccntrisch dieptepunt is gevormd. De topografische eenheid, als gevolg
van de pedologische eenheid van beide gcbieden, is duidelijk.
Archief Landbouwseheikunde. 15 Sept. 1946
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Fig. 5. Fossick stroombancnin dc ZW-hoek wan de Mijdrechtse poldsf
Geheel links Mijdrecht, links onder Wilnis. Bij nauwkeurige beschonwint
neemt men in het gefotografcerde gedeelte van de polder talrijke fossiele
stroombanen waar, welke door vervening en droogmaking in het maaiveld
kwamen te liggen; men realiserc zich dns tcrdegc, hier te doen te hebben
met een veel ouder geologisch niveau, dan dat van het maaiveld van het
onvergraven gcbied van West-Utrecht. Speciaal in het bouwland verraden
zich de stroombanen, doordat de oeverwalletjes met hun lichtere samenstclling als witte banden door het land kronkelen, waartussen men het
donkergekleurde, voormalige stroombed waarneemt. Het aantal is opvallend
groot, de loop zeer grillig en sterk meanderend.

T
C3

303

Fig. 6. Fossiele stroombaan
Ten Z.van de kruising Wimsser Zijweg-Mijdrechtse Dwarsweg kan men
in de eerste duidelijk de plek waarnemen, waar een stroombaan, welke na
vervening en droogleggingin het maaiveld iskomen te liggen, de Hoofdweg
kruist. Aanvankelijk nam men in de weg de stroombaan niet waar; door de
klink, welke direct met de bemaling een aanvang nam, kwamen de oude
stroombaanvormen in wegprofiel en rechts aangrenzend weiland naar
boven. Men ziet de beide oeverwallen en het lager daartussen gelegen, voormalige stroombcd. Nog sterker manifesteren zich diverse stroombanen in
de W-helft der Mijdrechtse polder, derWaverveense pokier, en*inde Eerste,
Tweede en Derde Bedijking. Aan de homont een gedeelte van het lintdorp
Wilnis. Gezicht naar het Zuiden.

Fig. 7. Fossiele stroombaan inis Droogmakerij Wilnis-VeUzijie
In deniterste NW-hoek van dezedroogmakerij (1925)verraadt zich thans
door kleuren 00k reedsdoor klinkversehillen een vrij aanzienlijke, en duidelijk meanderende stroombaan: men ziet de lichte oeverwallen, voornamelijk
bestaande nit zeer fijn, lets kleihoudend zand, waarvan de herkomst ons
onbekend is.Het gefotografeerde gedeelte ishet tweede perceel Oost van de
.Westelijke Ringdijk. Op de voorgrond het binnentalud van de Noordelijke
R i n g d i i Gezicht ZZO!
.
.
10 Mei 1946
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Fig. 8. WaarsckijfUijk hmdsefmpsbeeld iijdms deeersie ontgianingen
Men ziet hier alle elementen biieen, zoals verondersteldmag worden, dat
het gebied bij de ecrste ontginning In gebruik werd genomen. Men ziet
links, rechts en achter hakhout van elzen en populieren, waartussen hier
en daar hoge bomen zijn gespaard. Tussen het hakhout kleine kampjes,
waar het hout is gehakt en de stobben eventueel gerooid. Door maaien en
beweiden wordt op deze kaalslagterreintjes een kraidenrijke „gras"-mat
gevormd, welke door de drassige ligging voornamelijk nit zeggen, en pijpestrootje bestaat. Een juiste reconstructie is niet meer mogelijk; er zijn geen
documenten over aanwezig. Het uitgebreide profiel- enlaboratoriumonderzoekleerde onsdemilieufactoren, waarbij wijsteun¥onden in enkele waterstaatknndig-historische gegevens. Op grond hiervan kan men zich er nog
op een enkele' plaats in ons land aan de hand van huidige vegetatie'en
grondgebruiken, een voorstelling van maken, hoe het ontginningslaiidschap
er in deeerste eeuwenna900uit zalhebben gezien.Bovenstaande foto werd
genomen aan de rand van de Wageningse Veenkampenfeertijdsoppractisch
dezelfde wijze gevormd alshet West-Utrechtseen Milandsegebied.
9 Ifel 1947

Fig. 9. Rijkdom mm microflora m -fmum in ethtotmesotrooph milieu
In het vierde hoofdsiuk werd bij de reconstructie van het ontstaan der
biogene grondcn gesproken over de belangrijke rol, welke onsinziens microflora en -fauna, of wel het plankton, hebben bij de vorming dezer gronden.
Men ziet hier de geweldige rijkdom aan zoetwaterplankton, gedemonstreerd
aan dealgen en wieren,in een sloot tussen Gooijer Wetering en Langbroeker
Wetering in het kleigebied van Oost-Utrecht. Dit plankton heeft zich kunnen ontwikkeien pas nadat in April 1947desloot volledig was opgeschoond.
De foto werd genomen 8 Mei 1947. Er stond 30-40 cm water. De sloot was
plaatselijk tot op de zandondergrond vrij gemaakt, waardoor er zich wellen
konden vormen; opde foto ziet men er twee in debovenhelft, in het midden
en iets links ervan. Plaatselijk waren de algen- en wiermassa's ontwikkeld
van waterspiegel tot slootbodem, dus met een dikte van 30-40 cm. Het
oxydatieve milieu wordt duidelijk gedemonstreerd door de intens rode
kleur van algen en wieren door ijzerafzetting.
8 Mei1947
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Fig. 10. Eersie krimpvan grondmonstefs uit deRomde Venem
Detekst spreekt ¥Oorzichzelf.Menzietabel6onder deovereenkomstige
nummers.
Archief Landbouwscheikimde.9Maart 1943

Fig. 11. Eersiemdtimg mm grtmimmsiers mitie Rmde Vemm . •
'Voordevokxminana dc eerste zwelling ziemen tabel 6.
Archief Landbouwscheikunde. 15Maart 1943
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Fig. 12, Eefsiekrimpvangrmdnmmsters uit West-Utrecht
1621. 0-15 cm zandigkleiveen 1642. ±40 cm blauweklei
1625. 80- cm blauwe klei
1643. 0-15 cm zandig kleihoud. veen
1635. 0-20 cm zandig kleih.veen 1644. 15-25 cm veenklei
1636. 20-40
cm
zandig veenklei 1647. - cm slootbagger
0cm
1637. 4 55 kleihoudend veen 1652. 0-12 cm zandig kleiveen
1638. 55- cm veen
1653. 12-30 cm veenklei
1639. 0-10 cm kleih. veenzand 1654. 30-40 cm veenklei
1640. 10-45 cmveenklei
1655. 40-50 cm kleiveen
Archief Landbonwscheikunde. 10Juni1943

Fig*13. Eersie zwetting mm grmdwrnnsters uit W-Utreckt
Voor de nummersen benamingen ziemen fig. 12.Door bet stokspringen
van 6 monsters kon de serie niet volledig women overgebracht op deglasplaten. Zij werd zonder ringen op hct zandbad gefotografeerd. Resultaten
intabel6.
Archief Landbonwscheiknnde.22Juni1943
X,

\

.•

,Pig, 14, EersU zmettmgmm grondmonsicrs uit West-Utrecht

DeMetstnl^espirottgenmonsters van de voorgaandeserie (fig. if en13)
;overgebracht in de ringen. Resultaten in tabel 6. •
Archief Landbouwscheiknnde.22Juni1943

3"

Fig. 15. Eerstekrimp vangrondmonsters uitWest-Utrecht
1656. 0-12 cm kleihoudend veen
1660. 0-12 cm
zandig kleiveen
cm
1661. 12-35 veenklei (Fe)
1669. 20-40 cm veenklei
1673. 10-20 cm veenklei
1674. 20-30 cm veenklei
1678. 8-18 cm veenklei (Fe)
Kesultaten in label 6.

1711. 0-15 cm zandh. bniine klei
1712. 15-45 cm grijsbraine klei
J l
7 3> 45- c m blauwe klei
1715. 30-90 cm kleih. zand (zavel)
1716. 0-15 cm sterk zandig kleiveen^.
1719. 0-15 cmveenkleitot veenh.klei
1722. o~io cm.veenh.,grijsbraine klei
Archief Landbouwscheikiinde. 6 Juli 1943

Fig. 16. Eerste mdlimg vangrmidmmmiefs uit Wmi-UimcM
Zie toelichting bij figuur 15. Kesultaten in tabel 6,
Archief Landbouwscfaeikmnde. 27 Juli 1943
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Fig. 17. Eerstekrimp vangrondmonsters uit Miland
1948. 15-30 cm ¥een (niesotr.)
1966. 0-12 cm zandig kleiveen
1952. o- 8 cm zandige veenklei 1967. 0-15 cm kleiveen
i960. 58- cm blauwe klei
*1968. 15-38 cm veenklei
1958. ±35 cm lichte zavel
1969. ±40 cm veen
1962. 0-15 cm kleiveen |zandig)' 1973. 0-12 cm zandige veenklei
1964. 0-12 cm grijze klei
1981. 0-15 cm kleiveen
1965. 30-45 cm blauwe klei
1982. 15-25 cm veenklei
Resultaten in tabel 6.
Archief Landbouwscheikunde. 9 Sept. 1943

*

Fig. 18. Eifsie smelling vangnmdmmsicrs uit Miland

Door het stukspringen van vijf monsters was overbrengen in de ringen
niet mogelijk. Gefotografeerd op zandbad. Zie toelichting bij figuur 17.
Resultaten in tabel 6.
Archief Landbouwscfaeikunde. 6 October 1943
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Fig. 19. Eersie krimpvan grondmonsters uit Miiamd
Van de nummers 1948, 1958, i960, 1965,1968 en 1982 werd een dnpioreeks opgezet, waarvan de eerste krimp werd bepaaid op 20 September
1943. Ziefiguur 17. Resultaten in tabel6.
ArcMef Landbouwscheikunde. 20Sept.194!""

Fig.20. Eersie zwettmg van grondmonsters uitMilamd
Nummers en toelichting by figuur ijr. Foto op saadbad wcgens stukspringeavan tweemonsters.Resuttaten intabel6.Vergeijk met figuur 18.
ArcMef Landbonwseheiknnde, 6October 1943
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Fig. 21. Waverveen; verzakklng door klink
Men ziet hier het huisje in de MW-hoek ¥an de viersprong^ HoofdwegWaverveense Dijk, naar alle waarschijniijkheid het oudste huisje van het
met oude lintdorp Waverveen, dat v66r de vervening en droogmaking op
het niveau van het oorspronkelijke landschap werd gebouwd. Na de ver-,,
veningkwamendetoen reedsbestaande huizentestaan op »»scMereEandjes
van de dijk. Daarvan is bovenstaand huisje een duidelijk voorbeeld. Door
deafgraving aan deN-enW-zijde endoor deklink van deverhardeDijk aan
de Z-zijde en de Hoofdweg aan de O-zijde, kwam dit langzamer klinkende
veenschiereilandje als een kop in de omgeving te liggen. De toenemende
klink naar deranden veroorzaakte deconisehe uitzakking der muren.
Voor een reconstructie van de vroegere toestanden realisere men zichdus
terdege, dat de bovenzijde van de kop, afgezien van de klink door dedroogmaking van de voormalige plassen aan N- en Z-zijde van de Dijk, het oude
niveau van het onversneden landschap nog vertegenwoordigt.
Alle hofsteden, gebouwd na de droogmaking, liggen onder aan de Dijk.
Gezien naar het NW ten W.
25 April 1943
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Fig. 22. ProfielDroogmakeHj Waverveense Polder
In de ZW-hoek van de viersprong Hoofdweg-Proostdijer Dwarsweg,
vicrcle perceel West, ten Zuiden van de stroombaan. 0-3 cm: zodevilt;
3-18 cm: brokkeligecm:veenklei; irreversibel ingedroogd met sterke hongerbeworteling; 18-24
overgang van irreversibele, harde, kantige, zwartbruine, kleihoiidende veenbrokjes; 24-36 cm: typisch gelaagd spalterveen,
donkerbruin, waarvan de# bladen zeer groot; 36-45 cm: bruine, venige
moerasklei (biogene klei)» 45 em,en dieper: blauwe, zeer plastische biogene
klei.
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Fig. 23. Shotverbreding in veenweidegebieden
In West-Utrecht konden wij in de terreingedeelten, waar het profiel tot
in het maaiveld nit veen is opgebouwd, herhaaldelijk waamemen, hoe de
sloten worden verbreed door het voortdurend aftrappen van de slappe
slootkanten door het weldende ¥ee. Men ziet het in nevenstaande foto in
een sloot van Wilnis-Veldzijde duidelijk gedemonstreerd. Sprekcnde voorbeelden van aldus verbrede sloten kan men vinden tussen Bosch en de Ter
Aase Zuwc. Ondertussen verwarre men de door aftrappen ontstane verbreding niet met die door het nitgraven van klei, zoals ¥an Doom (1942)
voor Zegveld noemt, of met de verbreding uitgevoerd in sloten bij verschillende hofsteden, welke in de vorige eeuwen dienden tot het roten van de
geteeldc hennep.
Archief Lab, Landbonwscheiknnde; Zomer 1941
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Fig. 24. Degrasmai in het Uirechise veethweidegebied
Nevenstaande beeld van een weiland aan de Z-zijde van de Oude Bodegraafse Dijk, ten Zniden van Bodegraven is kenmerkend voor het grootste
gedeelte van het Utrechtse veenweideaebied. De koevladen worden zelden
of nooit uiteengeslagen, de raige plekkcn vrijwel nimmer gemaaid. Het
weiland vervuilt erdoor en krijgt een zeer onregelmatig, bossig uiterliik.
Bovendien is de hier liggend© kleiveenzodc nagenoeg gehcel irreversioel
ingedroogd;"de grasmat is in zijp bestaan geheel afhankelijk geworden van
de jjWatercultuur". Aan de horizon het opgaand hout van het gehucht
Tempel.Gezicht naar het ZuideiL
23 Juli 1943

Fig. 25, Bmwhmi metonvcrkcrde zoderesten
DezefotowerdindePrinsAlexandcrpoldergenomen,bijM.den Hollander
te Zevenhuizen (ZH). Deze pokier staat bekend om de uitgestrekte oppervlakten met ernstig irreversibel ingedroogde gronden.
Teneinde deze te verbeteren legt men de graspercelen wel in bouwland;
wanneer men daarbij echter niet oordeelkundig te werk gaat, en in debouwvoor door middel van compost en kalk het milieu schept, waarin microbiologische processen zorg kunnen dragen voor de omzettingen van de
zoderesten en heractivering van het organische adsorptiecomplex/bereikt
men met alle arbeid uiterst weinig resultaten. Het land ligt bezaaid met
onverteerde zoderesten.
x\rcniei l^anoDon%%sXrf«ei»,ni4C*e. /^ome* *939

f>

(• »

I..

*

t *

•

«...

•

"- . - *

•

»

.

" , -.'- * • i * W f r

" ^

• "*•

*.

-

rf*.

•jig***

.. •• V * ^ 1 * * * * * * * 4

.-**«£*•

-^*-. * * * •

l -

if *"

•»

.

*

*

•

*

••—•

-

*i- * .J"
•**u

"".

*.

-

O - 4.,.* «

* - -«.

.>«.*
--*'*.*
***^:
# V

w.

,.

v

*

** *•*'f i t •* *»*'

-1HL.•"*.*ifilV-*>-•*^''

- *

;

Pto.^£;>r-,.'.v^V^'.>' "-*'^ .-S~.
« * » .

••

•-.;
i * - ^

.i^sWfea

J25

1 ^
/

I-

^-r-*r^v^^
.*»

l< 7 ;
*&&*. -

.A
i

«**

.;?

v. *

f
I •..

*9

*

•

A

I
-• •'/

• v.

«

v

•• t

."•''"''> • * / • ' • ' . '

i, -i* - •

'

'

•.•-:*••.. ••

•'

.- #

*

*

-I"'.

-r v i

'• /•• ••.-.

J

"

^ ^1

*
\

* *' *

,* • V

>,
» * -

J*'"
I
fc • - to* ^

H26

•

1

Fig. 26, Grmdwerbeterimg mei gecomposteerd stadsvuil
Dat het mogelijk is van de zeer taaie, moeilijk bewerkbare moeraskleien
en menggronden goede cultuiirgrond te maken met een goede kruimelstructuur, werd ons bewezen in Overlangbroek aan de Gooijer Wetering,
alwaar in een boomgaard regelmatig vergist stadsvuil wordt aangcwend
onder de boomspiegels. In deeerste dagen van Mei1947werd daartoe gracfatvuil nit Amersfoort aangevoerd, dat min of meer is omgezet. Het wordt in
, hopen onder de bomen gereden, waarna het onder de spiegel wordt uitgespreid. Elke verdere behandeling blijft achterwege, doch deze eenvoudige
toediening is reeds voldoende om onder de bomen een kruimelvorming te
bewerkstelligen, welke in de loop der jaren reeds een diepte bereikte van
ongeveer 25cm.Buiten deboomspiegels isdegrond zeerongunstig vanstructuur. Op de foto het nog niet uitgespreide vuil onder de bomen.
1 Mei 1947

Fig. 27. Bfmmkm§§lopslag in gecomposieerde boomspicgd
In dezelfde boomgaard ziet men hier de bomen volop in Had, terwijl de
boomspiegel met zijn ten opzichte van de omgeving zeer gunstige structuur,
dank zij de regelmatige herhaalde compostbehandeling, een zeer weelderige
onkruidfiora draagt, voornamelijk bestaande uit brandnetels (Urtica spec),
welke wijzen op stikstofrijkdom. De wortelmassa der vruchtbomen is in de
^

Archief Landbouwscheikunde. Zomer 1942

X

327

BOVENAANZICHT

-««*

——

A

VOORAANZICHT

i^c
^i

yB

i

*»* IS

9
JL.

wafew—

6-5
^x

^

/

14 15 16 10 11

Mi ,m »

MUM

/

0 10 20CH

Fig. 28. Droogkast voor krimpproef
De eigenlijke kast (1) is gebouwd van hout. Voor tie hichtaanvoer is een
onilaaghangende aanvoerkoker (2) aan het ene cinde aangebracht ter verhogingvan de luchtstroming, terwijl aan het andere einde de „schoorsteen"
(3) is gemonteerd, waarvan de lengte mede de trek bepaalt. De kast is afgedekt door een houten deksel (4), voorzien van twee glazen ruiten (5),
zodat men voortdurend het drogingsproces kan volgen. In de deksel iseen
thermometer (6) aangebracht ter controle van de temperatuur van 35°C
midden in de kast. Door middel van twee handvaten (7) kan men de deksel
voor het verrichten der wegingcn gemakkelijk verwijderen. De kast zelf is
door een houten schot (15) met ondergleuf (16) en afsluitende viltrand (17)
aan de bovenzijde,verdeeld in de voorkamer (8) en de droogkamer (9).
In deze laatste is geisoleerd op de bodem, de verwarmingsdraad (10) gespannen, waarvan deuitstralende warmtc naar onderen wordt ondervangen
door een asbestplaat (11), welkelangs de rand een opening vrij laat. Boven
het electriseh verwarmingselement is het uitneembare houten rek (12) aangebracht, waarop gaas (13) is gespannen; de warme luchtstroom kan dus
vrij om de monsters heen trekken. Voor de stroomaanvoer is buiten op de
kist een stekker (14)gemonteerd. Tussen lichtnet en stekker wordt nog een
schuifweerstand geschakeld tot regeling van de temperatuur. De door verwarming ontstane luchtstroming komt dus door (2) binnen, wordt in (8)
gedwongen de ondergleuf (16) te passeren, en stroomt aldus onder en over
cleasbestplaat, en het element,waarna hijlangsdemonstersdoor de schoorsteen (3) ontwijkt. Een 7,5 Watt lampje onderhoudt de constante stroming
van3inperseconde.
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Fig. 29. Zandbmd worn zwelfiroef
Tot bepaling van de graad van herbevochtiging en zwelling wordt gebruik gemaakt van een zandbad. Dit bestaat uit een geemailleerde vierkante
bak (1), welke voor § wordt gevuld met glas- of kwartszand (2). Tijdens de
vulling wordt een glazen cylinder (3), afgesloten door een filter van neteldoek (4), in een der hoeken van de bak (1) als onderdeel van het communicerend vat aangebracht. Het zandoppervlak wordt zo gelijk mogelijk ge~
streken en afgedekt door een vel filtreerpapier (5). Tijdens de proef komt
daarop voor elk monster een klein rond filtreerpapier (6) ter bescherming
van (5).Daarop worden de grondmonsters van de krimpproef (7) geplaatst.
Teneinde te kunnen zorgen voor wateraanvoer, wordt een constante waterspiegel (8) in het zand (2) onderhouden, en wel dusdanig, dat het capillair
niveau komt te liggen in het filtreerpapier (5).Voor een verzekerd peil wordt
gezorgd door de hevel (9), welke het peilglas (10), met de cylinder (3) verbindt. Daarin hangt de voorraadsfles (12), welke door middel van een luchtaanvoer- (13) en waterafvloeibuis (14) het peil constant houdt. Door regelbare hoogte van de fles {12) kan men nauwkeurig het capillair stijgniveau
in het zandbad laten samenvallen met het filtreerpapier (5).
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Fig. 30. Granulaire mmcnstelling vanzanden, geisoleerd nil Utrechisegrmidm
in gcw. % vanhcttotaaldvr mineralc bestanddclen
MV 2199
MV 2208
MV 1607
MV 16.16
MV 1641

Westbroekse polder
Westbroekse polder
Demmerik; prof. 9; 10-20 cm;kleihoudend vcenzand
3
Bijleveld; prof. 37; 10-25 cm; kleihoudend vcenzand
4
Kamerik-Mijzijde; prof. 76;50-60 cm; grijsbruiae, zeer fijii5
zandige zavel
De kolommen voor elk monster veriegenwoordigen van links naar rechts
degehalten: kleiner dan 53/1; 53-74/1; 74-105/4; 105-125/e; 125-149/*;
149-177fi] 177-210/1; 210-250/1; 250-500/4; 500-1000//.; groter dan J000/4.
Or
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Fig. 31. Schema vanem ideaaldimrsprofiel vandeOude Rijn
Door de sterk verkleinde lengteschaal komt de terreininversie door de
klink duidelijk nit. Wij verwijzen voor de genese naar hoofdstuk IV, voor
de klink naar hoofdstuk V. In bet samengestelde profiel mag een gunstige
waterhiiishouding worden verwacht tot claar, waar de zavelgrond uitwigt
in de klei.
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Fig. 32.Schema vanovergroeide struombuanenslroombaanuii laaistetmrmmgsfieriodevan het reenterrein
Over de vorming van het terrein leze men hoofistok IV. De stroombaan
in het maaiveld vertoont zicli in gcprononceerde vorm door de terreinklink
sinds de kunstmatige ontwatcring.
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MWTAL JAREN VAN WAARNEMING

';J%. 33. Klink van ten terrein met frofiel, bijna uiisluitend uii zuiver veen
opgebouwd
Waterschap Groot Wilnis-Vinkeveen. Bemaling sinds 1874 door het
stoomgemaal op de Geuzensloot, onder Loenersloot. Weergcgeven zijn de
maalpeilen van het waterschap, welke door onveranderd grondgebniik
sinds 1874 bepalcnd zijn voor de terreinklink.
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Fig. 34. Krimp- enrLwdproef. Grondmonsters uit MilanJ
Watergehalte van vers grondmouster bij coliapspunt in gewiehts-%
van de luchtdroge grond.
II. Watergehalte na eerste zwelling, welke werd voorafgegaan door eerstt
krimp na coliapspunt, in gewichts-% van de luchtdroge grond.
III. Monster tijdens de vochtopname door zwelling gcsprongen, en daardoor niet meer meetbaar.
IV. Oorspronkelijk niet ingedroogd monster.
V. Oorspronkelijk practisch niet ingedroogd monster.
De zandhoudende monsters zijn met (Z) aangeduid.
I.

1. 1982 Zcgvelderbroek

2. 1951
3. 1948
4. 1968
5. 1961
6.1952
7. 1953
8. 1964
9. 1973
10. 1956
U. 1957

Noordaijderpolder
Weijland en Breepolder
Mijepolder
Weijland en Breepolder
Noordzijderpolder
Rietveldpolder
Mijepolder
Noordzijderpolder

12. 1949
13. 1954 Bagger
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veenklei
(tot kleiveen)
veenklei

(Z)
(Z)
(Z)
(Z)
(Z)
(Z)

14.
15.
16.
17.
18.
- 19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1946
1969
1981
1944
1966
1962
1947
1967
1945
1950
1965
1960
1958

Weijland en Breepolder veen
Mijepolder
Zegvelderbroek
kleiveen
Weijland en Breepolder
Rietveldpolder
Weijland en Breepolder
Mijepolder
Weijland en Breepolder klei
Noord/ijderpolder
„
Rietveldpolder
,,
Weijland en Breepolder „
Noord/ijderpolder
lichte zavel

(2»)

m

-UTRECHT.
20

5
OAGEN.

Fig. 35- Grafick der vochtopnamc {zwelling)
Grondmonsters uit West-Utrecht
1722 De Haar
prof. 210
1716 Gerverscop
219
1719 Laag Nieuwkoop
200
1673 Spengcn
147
1678 Kockengen
175
3
161
6 1660 Teckop
147
7 1674 Spengen

veenhondend klei
0-10 cm
sterk zandige veenklei 0-15 cm
veenklei
0-15 cm
veenklei
10-20 cm
veenklei
8-18 cm
zamdig kteiveeii
• 0-12 cm
veenklei
20-30 cm

KLEIN-.HOUTDUK.

5
OAGEN.

33:
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MILAND.
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Fig. 37. Grajiek dcrvochtopname (zwdling)
Grondmonsters uit Miland.
I. *957 Noordzijder poldef
2.

34.
56.
78.
9-

1949
*952
1956
1961
1953
1945
1950
*954

prof. 4
$$

11

Weijland en Breepolder
Noordzijder polder
Weijland en Breepolder
Noordzijder polder
$»

»t

M
f#
ft
##

ietszandige veenklei 0-15 cm
vcenklei (zandh.)
0-18 cm
16 ietszandige veenklei o~ 8cm
0-15 cm
13 zandige veenklei
0-10 cm
56 zandige veenklei
S-12 cm
lf> rode veenklei
*5-45 cm
46 humeuze kiei
12 humeuzezware klei 18-48 cm
bagger

Fig. 36. Grafiek dcr vochtopname (zteelling)
Grondmonsters uit West-Utrecht (Klein-Houtdijk)
1. 1715 Klein-Houtdijk prof. 236 lichte zavel
2. 1711
„
„ 246 zavel
3. 1713
„
„ 246 blauwe klei
4. 1712
,,
„ 246 klei (zandhoudend)
<$%)T

30-90 cm
0-15 cm
45~ cm
15-45 cm

BULLEWUK

WAVER

1800
11100
11400
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Fig. j 8 . Tt'rrcininvcrsie doorMink
Voor deschematisehe reconstructie van tiegang van de klink isde Rondehoepspolder, ten Zuiden van Ouderkerk (XH), gekozen.
i. Omstreeks Soo n. C. moet in verband met de waargenomen profielbouw het terrein zcer zwak bolvormig zijn ontwikkeld door de veengroei. Langs de randen was kleiveen gevormd.
Waarschijnlijk is omstreeks iroo ook de Kondehoepspolder in cultuur
genomen; er vverd een net van sloten gegraven, waardoor de klink een
aanvang maakte, en het terrein na verloop van tijd vlak kwam te liggen.
De voortdurende klink dwong op de duur tot de aanleg van zoinerkaden, welke de polder gedurende het groeiseizoen vrij hielden van
boezeinwater; 4 : 1400. Klink :':: 20 cm.
De daardoor gecontinueerde klink gaf op de duur het terrein een hollc
ligging. Er vond dus omkering der topografie of tcrrcivJnvcrsieplaats.
:i: il*>o. Waarschijnlijk werd de klink reeds bevorderd door eenvoudige
bemalingswerktuigen. Klink -j : 30 cm.
5- De nimmer opgehouden klink gaf het terrein een nog holler ligging,
welke voornamelijk langs de randen van de polder waarneembaarwerd!
De vraag naar cultuurgrond en de daardoor ontstane behoefte aan intensivering der cultuur, brachten de winter- en zomerbemaling, met de
aanleg van winterkaden. Klink -}-_ 70 cm.
6. De door de voortdurende bemaling versnelde klink heeft de pokier veranderd in een diepe kom; 1947. Klink ± 180 cm.
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Fig. 39. Werkelijk tlwarsproficl door hrt midden
van Miland

Ondcr: profid met gemengde gronden grafisdi
uitgezet. Geen verband met de klink.
M-------Mije; M l ' - Mijepolder; K •-= Kade; WP==:
-----Weijlandse pokier; OK ---Oude Kijn.
1 --•: vermoedelijk maaiveld :t- r;bn; 1 . -. NAP;
;; --•- maaiveld 1943; 4 - - oppervlak zandondergrond .sehematisch; 5 -----gemengde
gronden; 6 ~: veen.
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Fig. 40. Wcrhclijk duarsprojicl door (hslclijk Miland
Under: profid met gemengde gronden grafisch uitgezet; me
mverband met de klink.
M - - Mije; UB --.- Hoge Broek; B\V --- Broeker Wetering;
WZP ----- Westelijke Zegveldse Polder; RK ----- Kietveldse
Kade; KP ---- Rietveld.se polder; OR --- Oude Rijn.
1 =--: vermoedelijk maaiveld -• i j b o ; 2 .-- XAP; j ~~ maaiveld 194j ; 4 -•: oppervlak zandondergrond schemaiisch;
5 — gemengde gronden; (>~-~ veen.

-700

1
'—2

fi M M

Hl9
GEDO

n

2KM

P?
6u
•y-»,.y

B^I^W *m^^m"^im<

"Sll2

Fig, 41. Werhciijk dwarsprojid door NoordcUjk Miland

Onder: profiel met gemengde gronden grafisch uitgezet; men
lctte op dc invloed daarvan op de klink.
MP = Mijepolder; IIK -~ Hazekade; HB = Hoge Broek;
* ZBP ==Zegvelderbroekpolder; LB= LageBroek; H W =
= Haakwetering; G= Grecht.
Ingetekend zijn de vereenvoudigde profielen van het Laboratorium voor Grondmechanica;zievcrband met de klink.
1 = vermoedelijk maaiveld -j : 1360; 2 = NAP; 3 = maaiveld 1943; 4 = oppervlak zandondergrond schematisch;
5 = gemengde grond; 6 = veen; 7 = klei met zand;
8 = klei; 9 = kleiveen; 10 = houtresten; 11 = plantenresten; 12 = met H2S geur.
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Reconstmctie van het klinkprocesin de Zegvelderbroekpolder, ten Noordenvan het dorp Zegveld, aandehand vaneendiepboringinhet LageBroek
bij Kruijt, en een bij De Bas in het Hoge Broek, uitgevoerd door het Laboratorium voor Grondmechanica. Gekozen werden vier waterstaatkundig
belangrijke perioden: ± u o o : bij de aanvang der ontginning en ontwatering; ± 1600: tijdens de zomerbemaling door teehnisch veel verbeterde
windwatermolens; ± 1900: tijdens deeerste periode van de winterbemaling
door stooragemalen; ± 1940: tijdens de tweede periode der winterbemaling
door ruwolie of electriciteit.
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Fig. 43. WerkelijkdwarsprofielinWest-Utrecht
Gekozen over raai 4, door het Oostelijke gedeelte.
Onder: dikte van het gernengd profid op het veen grafisch uitgezet.Menletteop het
uitwiggen ervan in het NW, in het veen. Naar rechts gezien in Z-richting.
B~~Bijleve3d; SD= Spengense Dijk; HK=HollandseKade;BH=BijIeveld-Heijcop.
i=vermoedelijk maaiveld omstreeks 1360; 2= NAP; 3 = maaiveld 1943;4coppervlak zandondergrondschematisch;5—gemengdegronden; 6 = veen.
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— MAAIVELO 1347
OT eDLEVELDT

Fig.•44. Geschmatiseerd dwarsprofiel aan de Noordzijde van de Oude Rijn
;
•-.Doorsnede gedacht over Gerverscop, Kockengen, Spengen en Bijleveld, gaande van
links naar rechts.
, ' ,. „
.. In dit dwarsprofiel zijn echter de diverse mogelijkheden in de profielbouw weerboiiw van kunstwerken. In hoofdstuk V isxen en ander nader uiteengezet.
. 1= rivierklelofverspoeldemoerasklei;2= moerasklei;3~ veenklei;4= kleiveen;5
'Veen; 6 = z a n d ; 7=zavel; 8r=kunstwerken; 9=fundoing van iange turf.
. Dehoo^ten van gemaalen bofsteden ziin niet OBschaaL
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Fig. 45. Vwkoctgie stroombaanligging door terremiwversie
Schematische reconstructie. Phase 1-5 gediircnde de laatste periode der
natuurlijke veengroei; phase 6-8 gedurende de kunstmatige ontwatering
door de mens.
Gedurende de veengroei vormde zich in een flauwe slenk in het terrein
een stroombaan, welke door biogene vormingen zijn bed in ongeveer gelijk
tempo verhoogde, waarbij 00k sedimentatie van versleept biogeen materiaal
een rol speeide. De ontwatering bracht de terreinklink, welke in het veen
sterker is dan in de biogene kleien en menggronden; de stroombaan komt
daardoor geprononceerd in het landsehap te liggen.
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STOLW'JK.
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Fig.46. Schematischeoniwikkcling vanklink enindroginginde Polder Stolwijk
(liovmkerks)
Men raadplege de tekst v,an hoofdstuk V.
Bij de ontginning in de vroege Middeleeuwen.
Klink door ontwatering en waarschijnlijk 00k reeds door bemaling;
: t 1600.
Toegenomen klink door winterbemaling. Begin van indroging der zode.
~b 1900.

Sterke peilverlaging ten behocve van verbetering der gebrniksloestand
in het Benedenkerkse gedeelte; ± 1902.
Verscherpte klink en indroging tengevolge van de maatregelen in 1902.
.•>
Verstoring der waterhuishouding door de kleilaag; 4 : 1931.
1 = veen; 2 = kleiveen; 3 = veenklei; 4 = klei; 5 = biogene of moerasklei; 6 = zand; 7 = zwakke, reversibele (?) indroging; 8 = sterke, irreversibele indroging.
4

H

342

a%

MESOTROOPH VEEN

15
C

i0<

V G£

all

c u l

20

Fig. 47. Schema der Mink enindrogmg
Voorstelling tot verklaring van het continu karakter der klink, zodra cen
veengebied in cultuur wordt genomen en ten behoeve daarvan constant
wordt ontwaterd. Door deze maatregelen wordt tevens de indroging veroorzaakt, waartoe in niet geringe mate de gebruiksvorm in de twintigste
eeuw heeft bijgedragen. Zie toelichting in hoofdstuk V.
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Fig.48.Gevolgcnvanhetin culiuurnemenvaneengrondmeteenlaagspalierveen
op geringediefte onderhetmaaiveld
De figuur spreekt in zijn onderdelen voor zichzelf. Behandeling van het
probleem in cfe hoofdstuklcen V en VII.
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