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STELLINGEN
De verplaatsing van gepeptiseerde kleideeltjes naar de ondergrond na
inundatie met zout water kan bijgedragen hebben tot de vorming van
kleibanken in de oude polders in het Zuidwestelijk zeekleigebied.

De bemesting met fosfaten in de fruitteelt kan aanzienlijk worden
verminderd.
HI

De grote hoeveelheden organisch en anorganisch materiaal uit destedelijke
afvalstoffen, die thans verloren gaan, zullen slechts dan aan de landbouw
ten goede komen, wanneer de waardering van de landbouwer voor de
stadscompost tot uiting komt in de prijs.
IV

Het gebruik van de polyfactoranalyse volgens VISSER is voor landclassificatiedoeleinden slechts verantwoord indien deze wordt uitgevoerd
met de variabele vruchtbaarheidsfactoren, dieoptreden binnen een bodemtype.
W. C. VISSER — Over de methodiek van het schatten van de waarde
van de grond.
[uindbouwk.T.6! (1949) 381.

De bestudering van de waterhuishouding van de Nederlandse cultuurgronden in verband met de eisen. die de onderscheidene gewassen hieraan
stellen voor een optimale productie, moet worden beschouwd als de
voornaamste opgave van het bodemkundig onderzoek in de naaste toekomst.
VI

Een veredelingsprogramma voor appel en peer moet in de eerste plaats
gericht zijn op een sterk verminderde vatbaarheid voor schurft (Venturia
inaequalis en V. pirina).
VII

De grondslag voor de oplossing van het ,kleine boeren"-vraagstuk is
gelegen in een verbetering van de algemene ontwikkeling van de kleine
boer door middel van een intensivering van het algemeen vormend- en het
vakonderwijs, zowel op technisch als op landbouwkundig gebied. Hierdoor
zal de afvloei'ing naar andere bedrijfstakken worden bevorderd, terwijl het
landbouwbedrijf kan worden gei'ntensiveerd.

VIII

Het vaststellen van een minimum bedrijfsgrootte voor het land- en
tuinbouwbebrijf is economisch niet wel mogelijk, omdat zeer veel variaties
in intensiteit van het bodemgebruik voorkomen en sociaal niet verantwoord,
omdat daardoor de niet kapitaalkrachtige, energieke arbeider de mogelijkheid
wordt ontnomen zich op te werken tot zelfstandig ondernemer.
IX

Het studieplan van de Landbouwhogeschool te Wageningen biedt te
weinig mogelijkheden voor hen, die zich willen bekwamen voor het verrichten
van gespecialiseerd onderzoek.
x

De film is als hulpmiddel voor de voorlichting op technisch terrein van
zeer geringe betekenis.
DE BARKER,

1950.
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Zeer gaarne maak ik van de gelegenheid, die mij hier wordt geboden, gebruik alien
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Hooggeleerde EDEI.MAN, Hooggeachte Promotor, U in het bijzonder wil ik ten zeerste
danken, voor alles wat U mij uit Uw onuitputtelijke bron van wetenschap, wijsheid en
menselijkheid hebt geschonken.
Dat U als mijn Promotor wilt optreden, is voor mij een grote eer.
Het zeer vele dat ik van U heb moge*i leren tijdens de excursies, die ik met U mocht
maken door het mooie Zeeland, al was het dan op vele plaatsen geschonden door de
oorlog, en tijdens de gesprekken, die wij voerdcn, is voor mij van onschatbare waarde.
Hooggeleerde SPRENGER, U hebt in mij de liefde voor de tuinbouw, in het bijzonder
de fruitteelt, gewekt. Daar zal ik U steeds dankbaar voor blijven. Uw weldadig
enthousiasme en grote kennis hebben wezenlijk bijgedragen tot mijn vorming.
Dat het U, door Uw aftreden als Hoogleraar, niet meer mogelijk is geweest dit proefschrift mede te beoordelen, betreur ik zeer.
U, Hooggeleerde QUANJER, ben ik er zeer erkentelijk voor, dat U mij geleerd hebt,
dat het bij de bestudering van landbouwkundige problemen zeer vruchtbaar kan zijn de
veld- en laboratoriumstudie te combineren.
Hooggeleerde HUDIG, UW synthetische wijze van behandelen van de landbouwscheikunde, heeft mij geleerd er steeds naar te streven bij de bestudering van onderdelen het geheel in het oog te houden.
Hooggeachte VAN DE PLASSCIIE, U breng ik dank voor de wijze. waarop U mij, alsof
het een vanzelfsprekende zaak was, in de gelegenheid hebt gesteld, dit onderzoek te
beginnen en ook te voltooien.
Waarde VAN DEN BERG en VAN SOEST, U bent mijn paranymphen geweest in de tijd
dat U mijn naaste medewerkers waart bij de Wetenschappelijke Afdeling van de Rijksdienst voor Landbouwherstel en het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes. Uw toewijding en de deskundige hulp, die U mij verleende bij het overige werk, hebben het mij
mogelijk gemaakt dit onderzoek te voltooien. Daarvoor zal ik U steeds dankbaar blijven.
Waarde BURINGH, bij het gereedmaken van het manuscript was het mij zeer aangenaam en nuttig Uw gewaardeerde medewerking te ontvangen.
Zeer belangrijke hulp heb ik ondervonden van de assistenten en karteerders, die het
veldwerk hebben verricht.
De meeste dank ben ik verschuldigd aan Hoofdassistent O P 'T HOF, die mij van de
eerste tot de laatste stap in het veld heeft vergezeld. Zijn aandeel in dit werk schat ik
zeer hoog.

Ook de student MEINEKE, de assistent MEEUWSE en de karteerders C. DE VISSER.

ZUIDWEGT en OVAA breng ik dank voor de zorgvuldigheid en toewijding, waarmee zij
hun werk verrichtten.
Veel medewerking ondervond ik van de fruittelers, die mij in de gelegenheid stelden
in hun boomgaarden waarnemingen te verrichten of mij opbrengstgegevens ter beschikking stelden.
Met eindeloze zorg en grote nauvvkeurigheid werd het omvangrijke tekenwerk verricht
op de Tekenkamer van de Stichting voor Bodemkartering. De heren HEY en LEONHARD,
die er het grootste aandeel in hebben gehad, wil ik daar zeer voor danken.
Tenslotte breng ik dank aan de heer Dr D . J. KUENEN, die mij hulp verleende bijde
samenstelling van enkele van de Engelse teksten en aan de heer Ir D. J. MALTHA voor
zijn bemiddeling bij hetdrukken vandeze publicatie.
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INLEIDING
De eerste aanleiding tot het opzetten van dit onderzoek naar de bodemgesteldheid van
enkele Zeeuwse polders was het feit dat mij bij mijn werk als Rijkstuinbouwconsulent
voor Zeeland en West N-Brabant herhaaldelijk bleek dat de bodem een zeer grote invJoed heeft op de fruitteelt. Grote verschillen in groeikracht, vruchtbaarheid, vatbaarheid voor ziekten, bewaarbaarheid enz. doen zich voor onder omstandigheden, waarbij
kan worden vermoed, dat de bodem een belangrijke invloed heeft. De cxacte kennis
hieromtrent bleek zeer gering te zijn.
In Zeeland is voor de fruitteelt vooral de waterbeheersing zeer belangrijk. Veel
gronden lijden meer of minder aan watertekort, andere daarentegen aan wateroverlast,
soms op korte afstand van elkaar.
Voor het geven van adviezen op allerlei gebied, voor de juiste keuze van proefvelden
en voor het onderwijs, ondervverpen, die geheel op het terrein liggen van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst leek mij meerdere kennis omtrent de bodemgesteldheid in mijn
ambtsgebied onontbeerlijk.
In de loop van het jaar 1943 was ik in de gelegenheid kennis te nemen van de resultaten van het werk van EDELMAN in de Bommelerwaard. Tezamen met een aantal ondergedoken studenten uit Wageningen was hij daar een bodemkartering begonnen, waarvan
de resultaten al spoedig allerwege de aandacht trokken. Zijn werkwijze leek mij zeer
vruchtbaar, waarom ik besloot te trachten deze toe te passen op de fruitteeltgronden
in Zeeland.
Met voile medewerking en steun van de Directie van de Tuinbouw werd toen in 1944
een begin gemaakt met een onderzoek dienaangaande in de polder „De Breede Watering
bewesten Yerseke" in de omgeving van Kapelle—Biezelinge.
De gebeurtenissen, die leidden tot de bevrijding van Zeeland in het najaar van 1944,
onderbraken dit werk.
Na de bevrijding kwam het verzoek van de Rijksdienst voor Landbouwherstel om
een bodemkartering te willen verrichten in enkele geinundeerde polders, ten einde daarmee een basis te leggen voor het herstel en de eventuele sanering van deze getroffen
gebieden. Dit werk werd opgezet in de Kruiningerpolder, de Hoedekenskerkepolder, de
Reigersbergsepolder en een deel van de Breede Watering bewesten Yerseke, nl. in de
Yerseke Moer.
Nadat deze werkzaamheden waren voltooid, zette ik de kartering in de fruitgebieden
in 1946 weer voort. De werkzaamheden in het veld werden in 1947 afgesloten.
Bij de opzet van het onderzoek is er naar gestreefd een antwoord te krijgen op de
volgende vragen:
1. Welke typen gronden worden er aangetroffen in de polders „De Breede Watering
bewesten Yerseke", de Kruiningerpolder, de Reigersbergsepolder, de Stroodorpepolder en hoe kunnen deze het beste worden gekarakteriseerd.
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2. Hoe is het gesteld met de regionale verbreiding van de beschreven bodemgesleldheid (boclemtypen) in deze polders en hoe kan deze worden gekarteerd.
3. In welke mate zijn de beschreven bodemtypen geschikt voor de fruitteelt en welke
bijzondere geschiktheid bezitten deze gronden voor de onderscheidene fruitsoorten,
-rassen en onderstammen.
Het meer bodemkundige deel van het onderzoek is beschreven in het eerste deel van
deze verhandeling en het op de fruitteelt toegespitste onderzoek in het tweede deel.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden in het veld werd ik terzijde gestaan door
twee assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en door enkele karteerders
van de Stichting voor Bodemkartering, terwijl in de jaren 1944 en 1945 eveneens twee
Wageningse studenten veldwerkzaamheden verrichtten.
Hen alien breng ik mijn dank voor de toegewijde en deskundige wijze waarop zij
hun werk verrichtten.
Ook de vele fruittelers en landbouwers, die mij toestonden hun landerijen te onderzoeken en die mij vaak waardevolle gegevens verschaften, ben ik veel dank verschuldigd.

Teneinde verwarring met de Amerikaanse nomenclatuur te voorkomen, zal in Nederland inplaats
van he; woord ,.bodemserie" voortaan ,.bodemreeks" worden gebruiki. Deze wijziging
kon in de tekst en op de kaarten van deze publicatie niet meer worden aangebracht.

1

A. DE B O D E M G E S T E L D H E I D
I. LITERATUUROVERZ1CHT OVER DE GEOLOGISCHE EN
BODEMKUNDIGE GESTELDHEID VAN ZUIDBEVELAND
Door VLAM (1943) werd e^n historisch-morphologische studie gewijd aan enkele oude
polders in Zeeland, nl. de polder Walcheren, de Breede Watering bewesten Yerseke en
de polder Schouwen. Hierin vvorden uitvoerig de geologic en de vroegere opvattingen
over de meer recente wordingsgeschiedenis van Zeeland aan de hand van de literatuur
besproken. Bovendien komt zij naar aanleiding van eigen onderzoek tot interessante
conclusies over de bouw en het ontstaan van de oude polders in Zeeland. De fraaie
resultaten van haar studie leverden de basis voor het bodemkundig onderzoek van de
oude Zeeuwse polders dat door mij werd uitgevoerd. In dit literatuuroverzicht kan
daarom worden volstaan met een resume van de oude opvattingen over het ontstaan van
Zeeland, terwijl de geologie eveneens slechts beknopt behoeft te worden besproken, omdat
de bodemkundige verschijnselen in het bestudeerde gebied weinig samenhangen met
stratigrafische gegevens aangaande Zeeland. Wei zal meer aandacht moeten worden
besteed aan de resultaten van het werk van VLAM en aan bodemkundige literatuur.
1. GEOLOGIE

De geologische bladen van Zuidbeveland geven als voornaamste bedekkende geologische formatie aan: j o n g e z e e k l e i , d i k t e m e e r dan 8 d m (I 10k); verder
komen plaatselijk voor: zeeklei ter dikte van niet meer dan 8 dm op jong zeezand of in
dunne laagjes daarmee afwisselend (I 10k/ 1 14z); jong zeezand ter dikte van minder
dan 8 dm op jong zeezand met dunne zeekleilaagjes (I 14z/ 1 10k); jonge zeeklei ter
dikte van 8 tot 4 dm op veen (110k / 1 5v); jonge zeeklei ter dikte van 4 tot 1 dm op
veen (1 1 0 k / 1 5v). We hebben hier dus te doen met jong holocene afzettingen van
jonge zeeklei, jong zeezand en laagveen.
De geologische wordingsgeschiedenis van Zeeland is hoofdzakelijk beschreven door
STEENHUIS in een aantal rapporten over de geologische gesteldheid van verschillende
gedeelten van Zeeland, samengesteld ten behoeve van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening. Deze gegevens zijn verwerkt in een overzicht van de geologische wordingsgeschiedenis van Zeeland (STEENHUIS, 1938) samengesteld ten dienste van de excursie
naar Zeeland tijdens het Internationaal Aardrijkskundig Congres te Amsterdam in 1938.
Hier kan worden volstaan met de geologische geschiedenis tijdens het Holoceen, de
laatste geologische periode.
Men neemt algemeen aan dat bij het begin van het Holoceen de zeespiegel ongeveer
20 m lager stond dan thans. In het Oud-holoceen (Praeboreaal) vormde zich op een
tamelijk vlak zandig terrein het
a. veen op grote diepte dat kon ontstaan achter een reeks van strandwallen. Dit veen wordt aangetroffen op alle Zeeuwse eilanden op een diepte van 7—17 m — N.A.P.
b. „Oud-holoceeri' zond en klei (I 0z en I 0k). Tengevolge van de geleidelijke stijging van de
zeespiegel in het Boreaal verruimden de bestaande zeegaten zich en werd het „veen op grote diepte"
overstroomd, waarna een pakket van 10—15 m dikke mariene zand- en kleiafzettingen werd gesedimenteerd. In deze tijd is voor het eerst de invloed van de Schelde waargenomen. De zeestand was
toen gestegen tot ongeveer 10 m — N.A.P.
Deze afzetting gaat naar boven toe over in:
c. De oude blciuwezeeklei (I 3k), die thans de oppervlakte vormt der droogmakerijen in Holland.

Deze afzeuing werd voor een deel gevormd in het op het Boreaal volgend Atlanticum dat het
begin vormde van het Jong-holoceen. De zees'.and steeg tot ongeveer 5 a 6 m— N.A.P. en er ontwikkelde zich het o u d e d u i n l a n d s c h a p dat westelijk van de huidige Vlaamse en Zeeuwse
kusten heeft gelegen, tot het bij Monster binnen onze tegenwoordige kustlijn kwam.
Achter dit oude duinlandschap lag een strandvlakte, die fungeerde als vergaarbekken van slib
dat met hoge vloeden door de zeegaten binnendrong; hierin kwam de oude zeeklei tot afzetting.
Aan het einde van het Atlanticum (omstreeks 3500 j .v. Chr.) waren de duinenrijen vrijwel tot 6en
geheel vergroeid, waardoor het strandmeer langzamerhand verzoette en een hernieuwde veengroei hierin
kon beginnen, wa'. aanieiding was tot het onistaan van het
d. Zuid-Hottamis-Utrechls Uiagveen (I 5v).
Dit veen is uilvocrig onderzocht door POLAK (1929). De groei begon aan het einde van het Atlanticum en ging door gedurende het Subboreaal en het Subatlanticum in Holland. In Zeeland stopte de
groei reeds in het Subboreaal tengevolge van het hernieuwd binnendringen van de Noordzee.
In zijn aanvangsstadium was dit veen een brakwaterveen, het ging daarna over in een eutrooph
laagvcen met riet, zeggen en andere moerasplanten. Op hogere plaatsen ontwikkelden zich bossen met
eik, berk, den en els, terwijl daarna het veenmos verscheen, dat spoedig de gehele vegetatie beheerste
en uitgroeide tot een dik sphagnetum (oligothrooph veen). Door dit veengebied heen zochten de grote
rivieren een weg naar zee. Inmiddels is de zee gestegen tot een niveau van circa 2 m — N.A.P.
In deze droge subboreale tijd valt het verblijf van de Romeinen in ons land. Zij beschrijven het
westen en zuidwesten van ons land als een moerassig veengebied, wat door archaeologische vondsten
is bevestigd Tussen de moerassen lagen hogere en drogere gcbieden, terwijl ook de oude duinkust
plaats voor bewoning bood.
Na deze periode van rustige veengroei achter het vrijwel gesloten oude duinlandschap hernam de
zee zijn aanvallen op de duinen en vonden doorbraken plaats, die vanaf het zuiden begonnen en tot
Monster doorgingen. Vanaf deze plaats bleef het oude duin tot Egmond intact. Hiermee is de derde
periode van het Jong-holoceen — het Subatlanticum — ingeluid. Men stelt de vernietiging van het
oude duinlandschap voor Vlaanderen op ongeveer 200 na Chr. en voor Holland op circa 850 na Chr.
De zee overstroomde het veen en zette hier op af:
e. De jonge zeeklei (I 10k) en het jonge zeezand terwijl enkele km binnen de voormalige oude
duinen h e t n i e u w e d u i n l a n d s c h a p ontstond.
Geheel zuidwest Nederland dreigde een prooi van de zee te worden. Het veen werd plaatselijk
weggeslagen en plaatselijk met klei bedekt. In deze tijd, waarin afslag en opslibbing elkaar afwisselden,
begint de mens in te grijpen en het land te verdedigen door het maken van dijken, het bevorderen
van de aanslibbing, het onderhoud der duinen enz. Dank zij deze maatregelen is het randgebied van
zee en land duidelijk afgegrensd en het land bewoonbaar gemaakt, terwijl nog regelmatig nieuw land
aan het bestaande kan worden toegevoegd.
2. DE WORDINGSGESCHIEDENIS VAN ZEELAND

De oudere opvattingen zijn uitvoerig besproken door VLAM (1943), waarnaar voor
belangstellenden kan worden verwezen. Een korte samenvatting ervan is hier wel op
zijn plaats.
In de zestiende en zeventiende eeuw was men van mening dat er vroeger veel meer
land dan water aanwezig was.De wateren tussen de eilanden werden veel smaller gedacht
of plaatselijk geheel ontbrekend. De overstromingen die men uit de middeleeuwen kende
zouden de grote landverliezen hebben veroorzaakt. Later kon men zich met deze voorstelling niet meer verenigen. VERHEYE VAN OTTERS bood in 1903een kaart met toelichting
aan de voorzitter van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen aan, waaruit blijkt
dat hij van mening is, dat Zeeland nog in historische tijd ontstaan is tengevolge van het
opwassen van kleine eilandjes, die later door kunstwerken werden verenigd tot onze
huidige grote eilanden. Voor een deel is zijn betoog gegrond op zeer gezochte naamsafleidingen.
Deze theorie is gesteund en nader uitgewerkt door AB UTRECHT DRESSELHUIS.
Deze hecht veel waarde aan namen eindigende op een e of inge,waarbij ee of e water en
inge(afgeleid van engen)nauwer maken zou betekenen. Deze opvatting leidde hem er toe

o.a. aan te nemen dat Walcheren in de 12de eeuw nog bestond uit vier eilanden, onderling
gescheiden door brede stromen n.l.: de Arne, Swaling(e), Pekeling(e) en Gaping(e).
BEEKMAN (1921) heeft deze voorstelling in principe overgenomen in zijn Geschiedkundige Atlas van Nederland, waarin hij een kaart met toelichting geeft van „Zecland
in 1300", hoevvel hij de voorstelling van Walcheren dat nog in de 12de en 13de eeuw uit
door brede wateren verdeelde eilanden zou bestaan uitdrukkelijk verwerpt. Wei is hij
van mening dat de grote oude Zeeuwse polders (polder Walcheren, polder Schouwen,
polder de Breede Watering bewesten Yerseke) niet ineens zijn bedijkt, maar ontstaan zijn
uit de aaneenvoeging van een groot aantal polders of bedijkingen. Dat men de oude dijken
niet meer terugvindt in deze polders schrijft hij toe aan de gewoonte die men vroeger
zou gehad hebben om de slaperdijken af te graven. Omstreeks 1300 zou hieraan een einde
zijn gekomen, zodat men sedertdien de binnendijken nog gemakkelijk terugvindt en ze
zelfs thans een karakteristiek zijn van het Zeeuwse landschap.
VLAM trekt deze theorie in twijfel en merkt op (1943, p. 8):
„Wat Walcheren betreft, zoekt men niet alleen de dijken, doch ook de voormalige gculen. die na
de indijking als laagten zichtbaar hadden moeten blijven, tevergeefs. BEEK.MAN ziet ze in de vele
kronkelende sprinken en watergangen, die het ciland doorsnijden. Wanneer hij gelijk had zou het uit
de bodemgesteldheid moeten blijken; dit is echter niet het geval.
Ondanks nauvvkcurig terrcinonderzoek was op Walcheren gcen spoor van een droge dijk, ouder
dan 13C0 te ontdekken. Op Schouwen bestaat alleen de Meeldijk, op Zuid-Beveland de Monnikendijk.
Zoals later zal blijken, zijn deze echter niet als oude ringdijken van afzonderlijk aan- of ingedijkte
polders te beschouwen."

Zoals uit het eigen onderzoek zal blijken zijn deze argumenten niet zonder meer juist.
In de meeste gevallen hangen de kronkelende wegen en watergangen duidelijk samen met
kreken van voor de bedijking, terwijl ook het bestaan van oude dijken binnen de bestaande polder niet uitgesloten moet worden geacht. Zekerheid over het al of niet voorkomen van geslechte dijken binnen de oude polder, bestaat er thans zeker nog niet.
De conclusie, waartoe VLAM kwam na het onderzoek van de oude gegevens over het
ontstaan van Zeeland, luidt (1943, p. 8):
„Daar alle genoemde theorien naar aanleiding van bestaande of bekende toestanden in de studeerkamer werden opgesteld, werd het langzamerhand tijd de natuurlijke verhoudingen nader in het landschap te bestuderen en meer dan tot dusverre ook de bodem zelf in het onderzoek te betrekken."
(Cursivering van de schr.)

Deze conclusie is zeer vruchtbaar gebleken en wordt door mij ten voile onderschreven
en eveneens in toepassing gebracht.
Bij de aanvang van haar studie vestigt zij de aandacht op het voorkomen van een
stelsel hoge stroken grond, met verschillende vertakkingen, gelegen op 0,50 tot 1,00 m
+ N.A.P. Daar tussen worden als het ware kommen gevormd, die gewoonlijk niet hoger
liggen dan 0,50 tot 1 m—N.A.P. De voornaamste wegen liggen op deze ruggen, de
dorpen zijn er bijna alle op gebouwd, terwijl ook het grondgebruik geheel verschilt van
dat in de kommen. Op de ruggen, waar een goede afwatering mogelijk is, wordt overal
het akkerbouw- of tuinbouwbedrijf uitgeoefend, terwijl in de kommen de weilanden
liggen.
Verder vestigt zij de aandacht op de verschillen in bodemgesteldheid. Op de ruggen
heeft de klei een meer zavelig karakter, terwijl de bodem van de kommen uit een buitengewoon zware en ondoorlatende kleisoort bestaat. Teneinde over de oorzaken van deze
systematische hoogteverschillen nader te worden ingelicht, werd door middel van
3 m boringen de bodem nader onderzocht. Dit onderzoek wees uit dat de zogenaamde
ruggen waren opgebouwd uit zavelige klei, terwijl ter plaatse geen veen kon worden

aangetoond. Het vermoeden rees dat men hier te doen had met verlande stroomgeulen.
Door nader onderzoek is dit geheel bevestigd. In de lagere delen van het eiland werd na
ongeveer 1m stijve klei vrijwel steeds veen, of zoals men het ter plaatse noemt, derrie of
darg aangeboord. Dit veen stemt overeen met het grote, onderling samenhangende veen
van Holland en Utrecht. Volgens de boorprofielen van de Geologische Dienst bleek dit
I 5v in de provincie Zeeland tussen 0,50 en 3 m—N.A.P. algemeen voor te komen.
Door een systematisch booronderzoek zijn de oevers van de voormalige geulen opgespoord. Een van haar kaarten nl. die van de Breede Watering bewesten Yerseke is hier
ter illustratie gereproduceerd (bijlage 1). Het systeem van de veenloze verlande stroomgeulen stemt vrijwel volkomen overeen met de gegevens van de hoogtekaart. Verder wijst
zij er op dat op de ruggen zoet welwater voorkomt, terwijl in de kommen het grondwater
brak is.
Ter nadere toelichting beschrijft zij e;n aantal profielen waaruit de grote verschillen
tussen de hoog- en laaggelegen gronden duidelijk blijken. Behalve de reeds genoemde
verschilpunten wordt ook gewezen op het ontbreken van kalk in de klei op het veen en
op de kaikrijkdom van de hoge gronden, zonder veen in de ondergrond, die op ongeveer
een i m onder het maaiveld begint. Verschil in ouderdom kan hiervoor geen verklaring
geven. VLAM meent, dat de kalkarmoede van de lage kleigronden zijn oorzaak vindt in
een verzuring onder invloed van de eeuwenlange slechte afwatering.
Soms werden in lage gebieden veenloze profielen gevonden. Dit schrijft zij toe aan de
„moernering" d.i. turfdelven, veenderij. Ook de grote oneffenheid van vele weilanden
wordt hieraan toegeschreven. Deze veronderstelling wordt gesteund door oude archiefstukken, waarin wordt gewezen op de zeer onregelmatige wijze van „darinck" delven.
Deze „darinck" werd gebruikt als brandstof en voor de zoutbereiding, het z.g. „selbernen".
Vervolgens wordt een verklaring gegeven van de verschillen in hoogteligging tussen
de „ruggen" en „kommen". Het volgende citaat geeft haar mening dienaangaande wear
(1943, p. 33 en 35):
„Na het veentijdperk hadden doorbraken plaats tengevolge waarvan het veenlandschap op verschillende punten werd vernield. Een geulenstelsel vormde zich, waarlangs het slibhoudende water naar
binnen werd gevoerd. Bij vloed vulden zij zich en liepen tenslotte zelfs over. Op het verdronken land
zal in het algemeen de stroomsnelheid gcring zijn geweest, waardoor verklaard kan worden dat ook
de kleinste zwevende deeltjes konden worden afgezet. Zodoende vinden wij in de geul grover, d.w.z.
zandiger materiaal dan op het veen.
Waarschijnlijk is de veenlaag wel een meter of meer ingeklonken. De daling die hierdoor veroorzaakt is, moet al zijn begonnen in een periode toen het binnenland nog geregeld bij hoogwater werd
overstroomd, omdat klei werd afgezet, waarvan het gewicht enige samendrukking van de onderliggende
veenlaag veroorzaakte. Langzamerhand slibden de geulen zo hoog op dat overstroming van het land
nog slechts bij extra hoge vloeden mogelijk was. Vooral nadat men tot bedijking was overgegaan,
waarbij ook de afwatering beter geregeld kon worden, deed de klink zich in steeds versterkte mate
gelden. De geulen waren toen blijkens de tegenwoordige toestand geheel volgeslibd en klonken
natuurlijk ook iets in; deze klink was echter van geen betekenis in verhouding tot die van het veen,
waarom wij dit bedrag verder zullen verwaarlozen. Aan de randen der geulen waar laagjes veen van
geringe dikte, soms gemengd met klei, aanwezig zijn, bedroeg de klink iets meer dan midden in de rug.
Door deze ongelijke klink konden de zg. „zandbanen" tenslotte als ruggen uit het veen te voorschijn
komen
De daling van de „kommen" kan naast de algemene invloed van de zeespiegelrijzing of de bodemdaling worden toegeschreven aan klink van het veen, die belangrijk moet zijn geweest. Het eindresultaat
van dit gehele proces werd daardoor een soort „omkering" van het relief."

De ouderdom der ruggen kan door archaeologische vondsten bij benadering worden
vastgesteld. Uit het voorkomen van scherven op de ruggen in Walcheren kan worden
afgeleid, dat deze in de Karolingische tijd (omstreeks 850) reeds bewoond waren. Uit
vondsten van Romeinse scherven in de klei boven het veen bij Westkapelle volgt, dat de

geulen reeds in Romeinse tijd aanwezig waren. Ook uit inscripties op aan de godin
Nehalennia gewijde stenen kan men afleiden, dat ten noorden van Domburg een zeegat
bestond.
Over de ouderdom van de ruggen in de Breede Watering bewesten Yerseke is niets
met zekerheid te zeggen. Over deze polder worden nog meerdere interessante bijzonderheden opgemerkt.
Uit het verloop van de brede zandige geulruggen vvordt afgeleid, dat deze hun grootste
toevoer uit het zuiden zullen hebben ontvangen, hetgeen het bestaan reeds in zeer vroege
tijden van een zeearm, eventuele Scheldetak, ten zuiden van Walcheren en Beveland waarschijnlijk maakt.
De Zanddijk tussen de Breede Watering bewesten Yerseke en Kruiningen moet opgevat worden als een inlaagdijk, die aangelegd is op een van nature hoge geulrug. Het
voorgelegen ambacht Kruiningen — dat volgens rekening van de rentmeester Bewesten
Schelde in 1331 bewesten Yerseke behoorde — ging in 1530 verloren en kon pas in 1570
opnieuw worden beverst (I.e.: 57). Dat deze twee polders een geheel hebben gevormd
blijkt trouwens ook uit enkele wegen, die aan weerszijden van de dijk in elkaars verlengde
liggen en thans langs de dijk ombuigen (Schoorse Zouteweg en Oostweg).
VLAM acht het eveneens waarschijnlijk dat de Goesse polder tot de Breede Watering
bewesten Yerseke behoort, maar tengevoige van een dijkbreuk is dit deel ondergelopen,
en het water werd gekeerd door de geulrug van Goes naar Wissekerke. Deze geulrug zou
toen tot dijk zijn opgehoogd. Alle dorpen met uitzondering van Kloetinge, Kattendijke en
Yerseke liggen op de ruggen. Er wordt nog gewezen op het voorkomen van hogere
ruggen, die wel veen in de ondergrond bevatten, o.a. in de Yersekse Moer bij Vlake. Deze
zouden ontstaan zijn als geulen in het veen, dat niet geheel werd weggeschuurd. De klink
is daar minder dan in de kommen waar alle veen nog aanwezig is. BEEKMAN (1921) meent,
dat de Breede Watering bewesten Yerseke is ontstaan door samenvoeging van afzonderlijk bedijkte delen. Als zodanig beschouwt hij Nisse, Wemeldinge en Kattendijke. VLAM
bestrijdt deze theorie op verschillende gronden (I.e.: p. 59). Zij noemt in dit verband de
Monnikendijk, waarvan zij meent dat hij opgeworpen is ter bescherming tegen het water
dat door een dijkdoorbraak zou zijn binnengekomen, op de plaats waar thans de Deese
watergang ligt. Evenmin hecht zij geloof aan het bestaan van de door BEEKMAN getekende
wateren de Yerseke(e), de Biezelinge(e) en de Mannee.
Tenslotte wordt nog gewezen op het ver naar binnen buigen van de Zaaidijk in het
zuiden van de Breede Watering bewesten Yerseke ter hoogte van de rug van 's-Gravenpolder naar Goes en bij de voormalige Biezelingse haven. Dit zou er op wijzen, dat de
geulen toen nog dalen hebben gevormd tussen de hoger gelegen veeneilanden. De omkering van het relief zou dus eerst na het opwerpen van de ringdijk tot stand gekomen
zijn.
Het hier enigszins uitvoerig weergegeven onderzoek van VLAM vormt de grondslag en
het uitgangspunt voor het bodemkundig onderzoek in de oude polders, dat hierna uitvoeriger zal worden besproken. Zonder deze grondleggende studie zou het ongetwijfeld
veel moeite gekost hebben de bodemkundige gegevens genetisch te interpreteren. Het
bodemonderzoek bevestigt trouwens de resultaten van het werk van VLAM op vrijwel
alle punten.
Specifieke bodemkundige literatuur over Zeeland is overigens zeer schaars. VAN
GEYTENBEEK (1875) schreef een dissertatie over de recente geologie van Zeeland, waarin
enkele punten het refereren waard zijn.

Hij bespreekt deaard en het ontstaan van „spier". Dit iseen grondsoort, die voorkomt
onder het veen op vele plaatsen in Zeeland. Naar aanleiding van een onderzoek, verricht door VAN BEMMELEN komt hij tot de conclusie, dat spiereen vruchtbare kleisoort is,
grijs van kleur, vet, rijk aan calciumcarbonaat en niet met veen gemengd. Hij meent dat
deze laag een oudere kleibezinking is onder het veen en overeenkomt met de kleilagen
die in Holland, Groningen en Friesland, onder het veen aanwezig zijn. Hij
meent, dat op de plaatsen waar noch derrie noch spier aanwezig zijn een oude stroom
of rivierbedding ligt. Als voorbeelden noemt hij enkele polders in Zeeuwsch-Vlaanderen
in de monding van het voormalige Zwin, de Wilhelminapolder in de monding van de
Zandkreek en het Schenge, de Vlietepolder op Noordbeveland, ontstaan tengevolge van
de afdamming van het Wijtvliet, dat eertijds Noordbeveland in een westelijk en oostelijk
deel scheidde.
MOL (1909) bevestigt, dat spier de kleilaag is onder het veen. Hij meent dat het aanvankelijk een zout- of brakwaterafzetting is,doch later uitsluitend in zoet water bezonk;
de zee had aan haar vorming geen deel. Ze zou volstrekt niet met zand gemengd zijn,
zoals de bouwgrond, en overal van dezelfde samenstelling zijn. Uit de boringen van
VLAM blijkt wel, dat niet overal onder het veen de spier aanwezig is. Overigens lijkt mij
deze opvatting over de aard van de spier niet juist.
Over deze spierlaag wil ik nog opmerken, dat de naam spier, die vroeger uitsluitend
werd gegeven aan de zeepachtige kleilaag onder het veen, in de volksmond langzamerhand de betekenis heeft gekregen van een ongunstige kleilaag onder de bouwvoor. Men
spreekt wel van bruine spier, zelfs in de jonge polders en bedoelt hier dan mee een
roestige kleilaag onder de bouwvoor. In de oude polders duidt men met spier de grijze
gereduceerde klei aan, die vaak op een diepte van een halve meter in de Iage weilanden
voorkomt. De naam spier omvat thans in het spraakgebruik een groot aantal zeer
verschillende grondlagen, met bodemkundig ongunstige eigenschappen. Verder onderschrijft GEYTENBEEK een definitie van derrie afkomstig van STARING, die als volgt luidt:
„Derrieis een laag veen, die onder een kleilaag bedolven ligt. Hij zegt dat in Zeeland onderscheiden
wordt gele,bruine en zwarte derrie. De eerste bestaat uit mosen gras en verbrandt snel tot een gele as.
De zwarte, doorweven van net en hout, verspreidt bij verbranding een onaangename reuk, brandt
langer en laat kolen achter. De geelbruine staat in eigenschappen tussen de zwarte en gele in."

Hij wijst er op dat in Zeeland deze derrie lange tijd is gebruikt voor zoutwinning
en voor verwarming, bij gebrek aan andere brandstoffen. De derrie of darinck werd
zowel binnen als buitendijks gestoken, gedroogd en verbrand. De as, die men verkreeg, bekend onder de naam selk-as, werd door bespoelen en koken met zeewater aangewend tot bereiding van zout.
Reeds in 1477 trachtte Maria van Bourgondie het darinck delven te beperken door
in het Groot Privilegie te beloven voortaan geen brieven meer te zullen verlenen om
derrie te delven tot het branden van zout uit de erven, die binnen Holland, Zeeland en
Friesland waren gelegen. Ook de keuren van Zeeland beperkten het graven van derrie,
o.a. door de bepaling dat niet mocht worden gedolven dan op dertig roeden = 108
meter afstand van de dijken. In 1515 is nogmaals een streng verbod afgekondigd, echter
werd er de vergunning aan toegevoegd, dat een ieder bomen of houtgewas mocht
planten op de zijkanten van de wegen tegenover zijn erf. Korten tijd daarna stierf het
„selbarnen" een natuurlijke dood door de toen beginnende aanvoer van zout uit
Frankrijk en Engeland.
J. MESU (1938) merkt over de derrie in de Goesse Poel op, dat onderzoek heeft
uitgewezen dat men hier te doen heeft met een verdronken hoogveen. Of dit in alle

gevallen juist is, wordt door mij betwijfeld. Men treft herhaaldelijk in de bovenste
laag" van de derrie resten aan van mesotrophe planten. Op andere plaatsen wordt
echter wel veenmos gevonden. Het is waarschijnlijk, dat het veen bij de overstroming
op de meeste plaatsen aan het oligotrophe stadium toe was of dit juist was begonnen.
De gele derrie waar GEYTENBEEK van spreekt zal vermoedelijk het hoogveen zijn en het
zwarte en bruine veen het mesotrophe en in de onderste lagen het eutrophe veen.
*J. MESU deelt verder nog iets mee over de ontwateringstoestand van de lage poelgronden in vroeger jaren.
„De afwatering was vroeger meer dan treurig, zodat een groot deel van het jaar de vlakte onder
water stond en de hoger gelegen terreinen alleen met schuitvlotten te bereiken waren.
In de algemene vergadering van de Z.L.M. van 1883 uitte de heer J. M. KAKEBEEKE ernstige
klachten over de slechte ontwatering van de Poel en de Iersche Moer. In hetzelfde jaar werd echter
besioten tot het plaatsen van een stoomgemaal te Kattendijke, dat in 1911 nog werd verbeterd. Uit de
aard der zaak kon zo'n vlakte als de Poel door haar lage ligging en slechte afwatering niet voor
bouwland gebruikt worden. Sedert eeuwen was en is thans nog weidebouw hoofdzaak. Alleen op de
hogere gedeelten is de akkerbouw van enige betekenis.
Kwam er vroeger 'swinters geen vorst, dan zat men in de Poel door het vele water en de onbegaanbare wegen vrijwel geisoleerd. De toestand der wegen is er in de laatste 25 a 30 jaren echter veel verbeterd en de Poel bezit thans een net van tientallen kilometers verharde wegen, waarop menige polder
jaloers kan zijn. Weliswaar komt het in zeer natte winters nog wel eens voor, dat een gedeelte van
een zeer laag liggende weg onder water komt te staan, doch dat is dan gewoonlijk een kwestie van
enkele dagen."

Ir F. P. MESU (1939) somt in een lezing voor de Zeeuwse Landbouwmaatschappij
enkele cultuurtechnische maatregelen op, die bij kunnen dragen tot verbetering van
de grond.
1°. Verbetering van de afwatering en drainage.
2°. Verbetering van gronden door woelen en egaliseren.Hij stelt voor de gronden
met een kniklaag te woelen, dus de kalkrijke klei uit de ondergrond naar boven te
brengen, zulks naar het voorbeeld van Westkapelle, waar dit woelen van oudsher
inheems is.
De kalkrijke woelklei ontbreekt echter in de meeste kalkloze weilandgebieden op
Zuidbeveland. De hobbelige weilanden kunnen, nadat de afwatering in orde is gebracht,
door egaliseren in hoge mate worden verbeterd.
3°. Ruilverkaveling teneinde de perceelsvormen te verbeteren, zodat alle percelen
aan een weg en een waterlossing komen te liggen.
Tenslotte is in het verband van dit hoofdstuk een globaal overzicht over de
wordingsgeschiedenis van Zuidbeveland gedurende de laatste 1000 jaar wel op zijn
plaats. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan allerlei auteurs, o.a. VLAM (1943),
BEEKMAN (1921), HOLLESTELLE (1907), POLDERDUK (1939), van wier opvattingen hier
een critische compilatie wordt gegeven.
Het huidige eiland Zuidbeveland is het resultaat van een eeuwenlange strijd van de
mens tegen het water, waarin nu eens het inzicht en de ijver van de eerste, dan weer
de vernielende kracht van de tweede zegevierde. Perioden van groei van het buitendijkse land, gevolgd door bedijking wisselden af met krachtige aanvallen van de zee,
soms gevolgd door dijkdoorbraken. In de meeste gevallen kon na korter of langer tijd
de ingelopen polder weer beverst worden; in andere moest de eens aan de zee ontworstelde woonstede voor goed prijs gegeven worden. De zee kreeg vaak zijn kans in

8
perioden dat de mens door laksheid of onderlinge twisten het onderhoud van de
waterkeringen verwaarloosde. Een gedetailleerde beschrijving van deze reeds eeuwen
durende strijd ligt niet in mijn bedoeling, hoewel het zeker uit geschiedkundig oogpunt
interessant zou zijn en bovendien ook nog wel nuttige lessen voor het heden zou kunnen
opleveren.
Bestudeert men een polderkaart van Zuidbeveland, waarin de jaartallen van de bedijking zijn vermeld, bijv. die van VLAM (1943), dan valt al spoedig op dat van een
aantal polders het jaar van bedijking niet bekend is. Deze polders zijn vrijwel alien
oude kernen van voor het jaar 1000. Door bedijking van de tussen- en aanliggende
gronden is in de loop der eeuwen het eiland in zijn huidige vorm ontstaan, met dien
verstande dat behalve landwinst, ook grote landverliezen hiertoe hebben bijgedragen.
Het huidige eiland is dan ook pas ontstaan na veel belangrijke en ingrijpende vormveranderingen. Vooral de stormvloed van 5 November 1530 (St. Felixvloed) heeft grote
veranderingen teweeggebracht. Men moet zich Zuidbeveland van ongeveer duizend jaar
geleden voorstellen als een uitgestrekte schor, doorsneden door kleine en grote wateren
met enkele bedijkte delen, de huidige oude polders (voor zover ze althans niet verjongd
zijn door overstromingen). Deze oudste eilanden waren:
1. Wotfaartsdijk, vele malen overstroomd en daardoor niet meer alsoud kernland te herkennen,
met uitzondering van deOud-Sabbinge-polder,dieminder dandeomringende polders vanoverstroming
te lijden heeft gehad.
2. Borssele (voormalig West-Borssele) eenoudeiland meteeneigen geschiedenis, o.a. beschreven
door HOLLESTELLE (1907).Nadat voor 1530reeds veel grond buitengedijkt moest worden, overstroomde
het in 1530 geheel. Eerst in het voorjaar van 1532 waren de dijken in orde, om dan bij de beruchte
storm van2 November 1532 weer te bezwijken. Mengaf toen de moed open Borssele bleef drijven
tot 1616, toen hetalsnieuw land wederom bedijkt werd.
3. Ellewoutsdijk (voormalig Oost-Borssele). Dit gebied heeft betrekkeliik weinig van overstromingen te lijden gehad. Hetoude landschap isdanookbewaard gebleven.
4. Baarland, Oudelande enHoedekenskerke (voormalig West- en Oost-Baarland) door een kreek
van elkaar gescheiden, maar al spoedig tot 6€n eiland vergroeid. Ook deze polders zijn thans nog
landschappelijk alsoude kerngebieden te herkennen. Deoverstromingen, dieookhier het land hebben
geteisterd zijn niet zo ernstig geweest dat hetgehele karakter vanhet landschap veranderd is.
5. DeBreede Wateringbewesten Yerseke (voormalig de West-Watering). Dit is de thans nog
bestaande grote oude kern vanZuidbeveland, diewelherhaalde malen overstroomd is, doch de kenmerken vaneen oude polder draagt. Of dit grote gebied aanvankelijk uit meer delen heeft bestaan,
waartussen later de binnendijken zijn geslecht, is niet met zekerheid te zeggen.
6. DeOost-Watering. Deze ging geheel verloren na devloeden van 1530en 1532. DeWatering
werd in het westen begrensd door de West-Watering, in het zuiden door de Hinkelinge (de tegenwoordige Krabbendijkse Vliet), inhet oosten door de Oosterschelde, stromend langs Bergen opZoom
en in het noorden door de Oosterschelde, met dien verstande dat de noordkust zich bevond opde
hoogte vanYerseke. Ophetverdronken land vanReimerswaal wordt thans deoester- en mosselvisserij
uitgeoefend. Later zijn dezuidelijkste delen vandit gebied herdiikt. Deze polders hebben echter een
dikke laag jonge grond ontvangen na de overstroming, zodat ze thans grotendeels als jonge polders
moeten worden opgevat.
7. DeWatering tussen Honte enHinkelinge. Ditishetgebied tenzuiden vande Krabbendijkse
Vliet. DENOOYER (1932) bespreekt het ontstaan der polders in dit gebied. Bij de overstromingen in
de 15een 16eeeuw zijn erdelen vanverloren gegaan enandere delen weer spoedig beverst. Debelangrijkste hiervan is de polder Waarde, diedan ookeen Middellandkarakter draagt.
Tussen deze eilanden door liepen verschillende brede en smalle geulen. De voornaamste daarvan zijn: de Hinkelinge in Oost-Zuidbeveland; de Schenge in Noord-Zuidbeveland; de Zwake tussen de West-Watering en Hoedekenskerke; de Kamer ten
oosten van de West-Watering, de Looyve bij Borssele, de Honte ten zuiden van deze

eilanden. Veel namen van polders herinneren nog aan het bestaan van deze stromen.
Over de juiste plaats van deze geulen is reeds veel geschreven. Met zekerheid hierover
te beslissen, zal ook in de toekomst wel niet eenvoudig blijken te zijn, vooral wat
betreft de kleinere.
In deze stromen ontstonden soms opwassen, waarvan de bekendste zijn Ovezande
en Heinkenszand. Tegen de oude kernen aan slibde de grond buitendijks regelmatig op.
Deze aanwassen werden regelmatig bedijkt, waardoor tenslotte, alle afzonderlijke oude
kernen verenigd werden tot het huidige eiland Zuidbeveland. HOLLESTELLE (1907) geeft
van dit groeiproces een aantal iliustratieve kaarten, die de opeenvolgende stadia overzichtelijk weergeven. De oudste toestand zal wel met enige voorzichtighei4 beschouwd
moeten worden, omdat hierin veel onzekere factoren voorkomen.
Uit het straks te bespreken bodemonderzoek zal blijken, dat de ontstaanswijze van
de polders en de periode, waarin dit geschiedde, grote invloed heeft gehad op de landschappelijke en bodemkundige gesteldheid.
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II. METHODIEK VAN HET BODEMKUNDIG ONDERZOER
1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Bij dit onderzoek is getracht die bodemkundige eigenschappen op te sporen, die een
belangrijke en blijvende invloed uitoefenen op de kwantiteit en kwaliteit van de geteelde
gewassen. Teneinde de aldus verkregen kennis toegankelijk te maken voor allerlei
practische doeleinden, is het in de tweede plaats wenselijk de onderscheiden bodemgesteldheden regionaal te bestuderen en tenslotte deze kartografisch vast te leggen.
Dit onderzoek wordt dus gekenmerkt door de volgende drie punten:
1°. Vas'tstelling van die bodemeigenschappen, die de productie-mogelijkheden blijvend beheersen.
2°. Regionale bestudering van deze bodemeigenschappen.
3°. Het in kaart brengen van de verkregen resultaten.
Ad 1. De huidige kennis omtrent de bodem kan ons er gemakkelijk van overtuigen
dat er een veelheid van bodemeigenschappen is, die alle in meerdere of mindere mate,
afhankelijk van de evenwichten met andere factoren, hun invloed uitoefenen op de
productiecapaciteit van de grond. Allerminst met de bedoeling volledig te zijn, willen
wij er enkele noemen: de hoeveelheid en de samenstelling van de lucht in de bodem;
de grondwaterstand en het watergehalte; de aard, het gehalte en de verhouding tussen
de in het water opgeloste zouten; het gehalte en de aard van de organische stof; de
granulaire samenstelling; het adsorberend vermogen en de samenstelling van het adsorptiecomplex; de pH; de aard en de grootte van de minerale reserve; de structuur,
enz. Al deze factoren varieren met de diepte en oefenen al naar gelang de diepte waarop
ze voorkomen een verschillende invloed uit.
Bestudeert men elk van deze factoren afzonderlijk, dan kan men zich een indruk
vormen over de aard en het voorkomen hiervan en globaal aangeven welke invloed
zo'n factor heeft op het producerend vermogen van de grond. Men kan bijvoorbeeld
vaststellen dat verhoging van het humusgehalte gunstig is. Dit geldt echter sterker voor
zandgronden dan voor kleigronden, en bij de laatste meer voor de kalkarme dan voor
de kalkrijke. De werking en invloed van een zekere factor is afhankelijk van andere
bodemeigenschappen. Zo kan een overmaat aan koolzure kalk op zware kleigrond zeer
gunstig, maar op lichte zavel of zandgrond ongunstig zijn.
Door HUDIG wordt er steeds op gewezen dat alle bodemcomponenten in een zeker
evenwicht tot elkaar staan en dat verstoring van het evenwicht op een zeker punt, verschuivingen teweeg brengt op allerlei plaatsen in het samenhangend stelsel van bodemcomponenten. Hij heeft dit op zeer illustratieve wijze voorgesteld in de z.g.n. „tentfiguur". Deze figuur wordt besproken door DOMINGO (1940). Naar aanleiding hiervan
wordt de bodem als volgt gedefinieerd:
„De bodem is een drie-ledig, dynamisch systeem bestaande uit een vloeibaar, een vast en een
gasvormig deel. Het geschikt zijn voor een harmonische cultuurgrond is niet afhankelijk van €€nvan
hen, doch wordt door hun onderlinge verhoudingen en wisselwerkingen bepaald."

Deze definitie, die de moderne inzichten omtrent de bodem weergeeft, is als richtlijn op te vatten voor een ieder die tracht de kwaliteit van gronden vast te leggen.
In elke grond liggen de verhoudingen anders, tengevolge waarvan ook de invloed
van een zekere bodemfactor zich op andere wijze zal doen gelden.
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Vergelijkend bodemkundig onderzoek, dat zich ten doel stelt de geschiktheid van
gronden voor de teelt van gewassen te beoordelen, zal dan ook steeds geval voor geval
moeten vaststellen welke factoren, die in hoofdzaak de geschiktheid bepalenf in aanmerkingrmoeten worden genomen.
Om dit onderzoek een meer blijvende waarde te geven, zullen daarbij de gemakkelijk veranderlijke factoren buiten beschouwing worden gelaten, of slechts terloops
erbij worden betrokken.
De hieruit volgende methode zal dan ook steeds een synthetisch karakter moeten
dragen, waarbij een nadere analyse van 66n der onderdelen tot verduidelijking van de
synthese zal kunnen bijdragen. Zou men trachten de invloed van elk der bodemfactoren
afzonderlijk te onderzoeken, dan bestaat het gevaar, dat men tot algemene conclusies
komt, die slechts voor bijzondere gevallen blijken juist te zijn.
Bij zijn onderzoek naar de productiviteit van gronden in verband met de uitvoering
van ruilverkavelingen ontwikkelt VISSER (1946 en 1947) een methode, waarbij de
invloed van enkele bodemeigenschappen o.a. op de stand van kersen en pruimen
wordt nagegaan. Hij trekt hieruit algemene conclusies, die zeker in hun algemeenheid niet juist zijn. Hij licht e^n factor uit het complex en onderzoekt de invloed van de
variatie van deze ene factor bij gelijk blijven van alle andere omstandigheden. Dit
laatste wordt bereikt, niet door een zorgvuldige keuze van een aantal gronden, waarin
deze voorwaarde is verwezenlijkt, maar door een grafische bewerkingsmethode van de
in het onderzoek beschreven eigenschappen, waarbij werd rekening gehouden met de
mogeiijkheden van onderlinge correlatie van de beschreven profieleigenschappen en met
die van interacties. De invloed van de variatie van een bepaalde profieleigenschap
wordt grafisch voorgesteld door op de y-as de taxatie van de stand der gewassen weer
te geven en op de x-as de variatie in een profieleigenschap.
Het komt mij voor, dat deze methode alleen geoorloofd is voor gronden, die in
principe dezelfde bouw en eigenschappen hebben en binnen vrij nauwe grenzen zekere
variaties te zien geven; bijv. voor een bepaald bodemtype. Ter illustratie van mijn
bezwaar kan als voorbeeld worden genomen de invloed van het slibgehalte van de laag
van 30—70cm op de stand van pruimen (1947,pag. 34).De lijn, die getrokken wordt door
de puntenzwerm geeft aan, dat de stand bij toename van het slibgehalte van 10—80%
duidelijk minder wordt. VISSER concludeert:
„Het slibgehalte van de tweede laag blijkt van een geheei andere betekenis te zijn. Zwaardere grond
doet hier een flinke vermindering in stand optreden
De curve voor de tweede laag wijst naar onze
stellige mening op belenamerde doorlatendheid in deze laag en op de noodzaak tot drainage."

Deze laatste verklaring kan voor bepaalde profielen juist zijn, bijv. voor komgronden met een zwaar kalkloos profiel met een ondergrond, die zwaarder is dan de
bovengrond en een zeer slechte structuur heeft. Zou de gesuggereerde tendenz van een
lichte ondergrond, die gunstiger is dan een zware, echter ook gelden voor het profiel van
de stroomgronden die van 30—70 cm zwaar zijn en beneden 70 cm overgaan in zand
en waarbij de klei kalkrijk is? Mijns inziens niet. Of, om het andersom te stellen, moet
een zeer lichte grofzandige laag van 30—70 cm als gunstig worden beschouwd? In
verreweg de meeste gevallen zal dit aanleiding geven tot verdrogingsverschijnselen.
VISSER merkt trouwens zelf op (1946, p. 649): „dat het beeld op de lichtste en droogste
profielen het minst betrouwbaar moet worden geacht en dat hier nader onderzoek nog
moet volgen".
Mijns inziens is het geven van een oordeel over het voor- of nadeel van een bepaalde
bodemeigenschap alleen maar mogelijk, indien deze wordt beschouwd in verband met
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de andere bodemeigenschappen. Bijvoorbeeld een hoge grondwaterstand of een zware
ondergrond zullen in het ene profiel blijken positief gunstig te zijn, in een ander profiel zonder merkbare invloed en in weer een ander duidelijk een zeer ongunstige werking hebben op de stand van het gewas.
Volgens de boven ontwikkelde opvatting zal men geval voor geval moeten vaststellen, welke bodemeigenschappen in eerste instantie de hoedanigheid van de grond
bepalen. Hiervoor is een zorgvuldige profielstudie, in sommige gevallen aangevuld met
chemisch grondonderzoek, noodzakelijk. Bij dit onderzoek zal dan nauwkeurig moeten
worden gelet op de stand van de gewassen in de loop van het seizoen, omdat de
variatie in de groei van de plant ons het beste kan inlichten over de voor de plantengroei belangrijke verschillen in de bodemgesteldheid.
Om te komen tot de opstelling van de juiste normen voor een indeling van de
onderzochte gronden, zal naast exact onderzoek, ook in belangrijke mate de landbouwkundige intuitie, of zo men wil, „gezond boerenverstand", mede een richtsnoer moeten
zijn. Achteraf kan dan door metingen en wegingen van vergelijkbare objecten op verschillende gronden een bevestiging worden gezocht voor de juistheid van de op intuitie
gegronde indeling. In zeer veel gevallen blijkt de waterhuishouding van de gronden
beslissend te zijn voor de productiecapaciteit ervan. De waterhuishouding is afhankelijk
van de hoogteligging van het terrein in verband met de grondwaterstand, de granulaire
samenstelling van de horizonten van het profiel en van de structuur in boven- en
ondergrond. Vandaar, dat in veel gevallen de legenda voor de indeling van de gronden
gebaseerd is op de gleyverschijnselen, en de zwaarte en structuur van de profielhorizonten.
Om te kunnen komen tot een voor de landbouw waardevolle indeling van de
gronden, kan men niet volstaan met aan te geven dat er bijv. gleyverschijnselen voorkomen, of dat zich onder een klei-bovengrond zand bevindt, maar is men wel genoodzaakt een indeling te maken gebaseerd op het voorkomen van zekere beschreven verschijnselen op een bepaalde diepte, die wordt gekozen in verband met het ongeveer
samenvallen van deze grens met een duidelijke reactie van het gewas. In een diep
ontwaterd zavelprofiel zal bijvoorbeeld grofzand op een diepte van 1,50 m geen ongunstige invloed hebben op de plantengroei, op 1 m zwak en op 60 cm zeer duidelijk.
Het kiezen van een zekere diepte als punt van verschil tussen twee gelijksoortige
profielen is aanvankelijk vooral op intuitie gebaseerd. Tegen het bezwaar dat hiermede
een subjectieve beoordeling wordt ingevoerd, kan worden aangevoerd, dat de subjectieve maatstaf achteraf door metingen en wegingen aan de gewassen kan worden
gecontroleerd.
Als voordeel van deze methode kan worden vermeld, dat op deze wijze een landbouwkundige waardering wordt gegeven, die juist de waarde van dit onderzoek in
verband met de doelstelling bepaalt. Toegegeven kan worden dat correcties van de
subjectieve waardering in een meer gevorderd stadium van onderzoek over de relatie
bodem-plant niet onwaarschijnlijk zijn.
Ad 2. Regionale bestudering van de bodemeigenschappen
Wil men in staat zijn plaatselijk de verkregen resultaten van het onder punt 1 besproken onderzoek toe te passen, dan zal een regionaal opgezet bodemonderzoek nodig
zijn. Men krijgt dan gegevens over de verbreiding en de omvang van de onderscheiden
eenheden. Bovendien kan een regionaal onderzoek een beter inzicht geven in de samenhang en het verband tussen de incidenteel waargenomen verschijnselen. De interpretatie
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van de waargenomen variaties in de bodemprofielen wordt vergemakkelijkt, wanneer
het regionale verloop ervan kan worden nagegaan. Vooral uit het oogpunt van de
vestiging van nieuwe cultures (tuinbouw) en van cultuurtechnische maatregelen is esn
gedetailleerde regionale kennis noodzakelijk.
Ad 3. Bodemkartering
De meest overzichtelijke methode om de verzamelde gegevens vast te leggen is die
van de bodemkartering. Deze beoogt het in kaart brengen van zekere bodemkundige
eigenschappen, die als resultaat van veld- en laboratoriumonderzoek zijn bekend geworden.
Uiteraard is het mogelijk velerlei bodemeigenschappen kartografisch weer te geven.
Afhankelijk van het doel dat beoogd wordt, zal een geheel verschillende kaart kunnen
ontstaan. Het is dus allerminst zo, dat bodemkartering een bepaalde wijze van onderzoek is. Het is veeleer een bepaalde wijze van weergeven van de resultaten van een zeker
onderzoek. Wei zal de practijk Ieren dat men bij het onderzoek er rekening mee zal
houden, dat de resultaten kartografisch moeten worden weergegeven. In Nederland zijn
nog slechts weinig bodemkarteringen uitgevoerd.
Als een van de grondslagen voor het in cultuur brengen van de Wieringermeerpolder heeft de door ZUUR (1936) opgenomen bodemkaart gediend. Dit was tevens het
eerste grote regionaal bodemkundige onderzoek, waarvan de resultaten op kaarten
werden vastgelegd. Er zijn twee karteringen verricht. Een globale, gebaseerd op €€n
waarneming per 5 ha tot 1,5 m diepte, waarbij kleigehalte, koolzure kalkgehalte, geologische formatie en verdere bijzonderheden opgenomen werden en op een topografische
kaart in getekende profielen vastgelegd. Daarna een zeer gedetailleerde kartering,
waarbij uitsluitend het kleigehalte van de bouwvoor werd opgenomen en op kaart
gebracht. Op grond van de geologische formatie en de eruit resulterende verdeling der
zwaarteklassen in de bouwvoor, werd een aantal landschappen onderscheiden. Tot een
verdeling van deze landschappen in bodemseries en bodemtypen is men niet gekomen.
Bij de latere kartering van de Noordoostpolder waarvan de eerste kaartbladen verschenen zijn (ZUUR, 1947) werden ook de diepere lagen onder de bouwvoor met codetekens op detailschaal op een kaart aangegeven.
De door KOORNNEEF (1945) beschreven kartering van Niervaart en Zwaluwe geeft
mij aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen over de door hem gevolgde werkwijze (I.e. p. 35, de punten 1t/m 7). Hij beschouwt deze zelf als een combinatie van de
„single value"-methode en de Amerikaanse wijze van werken. Uit het onderzoek blijkt
echter dat de nadruk wel zeer sterk valt op het bepalen van ,.single values" (humus en
CaC0 3 %, afslibbaar % van boven- en ondergrond, enz.) en te weinig op het veldbodemkundige werk. Dit blijkt o.a. uit het feit, dat:
a. uitgegaan werd van een vast bemonsteringsnet van 250 x 250 m voor de bepaling
van de granulaire samenstelling, CaC03-gehalte en humusgehalte, zonder dat rekening
werd gehouden met de landschapsvormen. Naar aanleiding van de uitslagen van het
onderzoek werd later een aanvullende bemonstering verricht op plaatsen waar grote
verschillen werden geconstateerd.
b. tengevolge van het zeer sterk accent dat op het laboratoriumonderzoek van de
bedoelde monsters viel, er geen tijd (of geld?) beschikbaar was voor een nauwkeurig
onderzoek van de ondergrond. Hier moest met een „verkenning" worden volstaan.
Tegenover ruim 3000 bemonsterde plekken van de bovengronden staan er slechts 301
van de ondergrond, waarvan 2746 monsters werden genomen. Toch moet zowel uit
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landbouwkundig als uit bodemkundig oogpunt aan een onderzoek van de ondergrond
minstens zoveel waarde worden toegekend als aan dat van de bovengrond.
c. er is onvoldoende aandacht besteed aan het ontstaan van de gronden. Dientengevolge kan het onderscheid dat gemaakt is tussen de ,,bovenste kleiphase" en de
„onderste kleiphase" (§ 36) onvoldoende worden uitgewerkt. Nadere studie hieromtrent
zou bijv. ongetwijfeld de oplossing hebben gegeven voor het geconstateerde, maar niet
verklaarde verband tussen het koolzure kalkgehalte en de slibfractie, in onder- en bovengrond. Dit verband bleek n.l. anders te zijn dan in de Groningerpolders. Uit de beschrijving van het door mij verrichte onderzoek zal blijken, dat het betreffende verband
eveneens in Zeeland is geconstateerd en verklaard kan worden, indien men de jonge
polders (bovenste kleiphase?) en de oude polders (onderste kleiphase?) afzonderlijk
bestudeert.
Bij de bodemkartering in Nederland wordt een combinatie van veld- en laboratoriumonderzoek als de beste methode beschouwd; met dien verstande, dat het veldwerk
primair is en het Iaboratoriumonderzoek dient voor:
1°. nadere precisering van de veldwaarnemingen,
2°. documentatie van de veldbodemkundige legenda,
3°. detaillering van het veldwerk op punten, die door morphologische profielstudie
niet goed zijn vast te stellen.
Door EDELMAN is, geinspireerd door het werk van OOSTING (zie voor diens werk de
necrologie geschreven door EDELMAN, 1942), de bodemkartering in Nederland tot ont-"
wikkeling gebracht. Hoewel langzamerhand deze ontwikkeling geleid heeft tot een
zekere methode van onderzoek, kan toch niet gezegd worden dat deze geen veranderingen meer zal ondergaan. Vooral wanneer het onderzoek zich zal gaan uitstrekken
over gronden, die tot nu toe niet grondig bestudeerd zijn, o.a. de veengronden, zal wel
blijken dat de werkmethode zich zal moeten aanpassen aan de typische aard van het
onderzoekingsobject.
Door PIJLS (1947) wordt een overzicht gegeven van de bodemkundige publicaties
van EDELMAN. Hier kan worden volstaan met te wijzen op de publicatie in Cultivator
1945: „De bodemkartering in Nederland" (EDELMAN, 1946), waarin de methode en de
betekenis van de bodemkartering wordt besproken.
2. EIGEN METHODIEK

Om voldoende waarborgen te hebben, dat bij de kartering de waargenomen verschijnselen in het juiste verband kunnen worden geplaatst en een goede indeling van de
gronden in een bepaalde streek, kan men kleinere objecten, bijvoorbeeld bedrijven in een
zeggen minstens enkele honderden ha. Pas wanneer voldoende bekend is over de
gronden in een bepaalde streek, kan men kleinere objecten, bijvoorbeeld bedrijven in een
overeenkomend gebied, gaan karteren. In een onbekend gebied wordt begonnen met:
a. Verkenning
Het doel van deze verkenning is een indruk te verkrijgen van de geologie, de algemeen landbouwkundige situatie, de topografie, en van de meest op de voorgrond tredende bodemkundige verschijnselen van het terrein. Er wordt tevens contact gezocht
met deskundigen in het gebied en met de landbouwers om de verkregen indrukken voorlopig te toetsen en kennis te nemen van de mogelijkheden en moeilijkheden van de
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streek. Een studie van de literatuur van de streek zal hierbij niet gemist kunnen worden.
Men zal zijn aandacht moeten schenken aan de aard van het landbouwbedrijf en trachten een eerste verband te vinden met de bodemgesteldheid.
Vervolgens zal gelet worden op de waterstaatkundige toestand, het verband met de
topografie van het terrein en de structuur van het bedrijf. Niet in de laatste plaats moet
de aandacht in deze eerste phase van onderzoek gericht zijn op de bodem. Geleid door
verschillen in de landschapsvormen en het gebruik van de grond, worden op vele
plaatsen bodemprofielen bestudeerd. Hierdoor kan een eerste indruk worden verkregen
over de verschillen in de bodemgesteldheid. De volgende phase is een:
b. Proefkartering indetail
Deze heeft ten doel de grondslag te leveren voor de opstelling van een legenda van
de te karteren bodemtypen. Men zal hierbij beginnen met het uitvoerig beschrijven van
de profielen. Is men hier enige tijd mee bezig en wordt er tevens nauwkeurig gelet op de
stand van de gewassen, dan zal het mogeiijk zijn een voorlopige indeling van het gekarteerde gebied te maken, waarbij ernaar gestreefd wordt de waargenomen profielen te
verenigen tot groepen, die bepaalde nader omschreven kenmerken gemeen hebben. Zo
ontstaat een proeflegenda van bodemtypen.
Onder een bodemtype worden begrepen gronden met een binnen zekere nauwe
grenzen constant bodemprofiel, dat voldoet aan bepaalde zo nauwkeurig mogeiijk omschreven eigenschappen.
De kenmerken, waarop de indeling wordt gebaseerd, worden ontleend aan bodemkundige en landbouwkundige motieven. Tijdens het verder werken met deze proeflegenda zal in de meeste gevallen blijken, dat deze niet geheel voldoet. Voor een deel
kunnen de moeilijkheden van karteringstechnische aard zijn. Soms worden variaties van
een zeker profiel aangetroffen die wel gemakkelijk te constateren zijn, maar in het
veld zeer grillig blijken voor te komen. In andere gevallen komt e^n der gekozen
bodemtypen slechts zeer sporadisch en verspreid voor. In beide gevallen wordt het zeer
moeilijk, ook bij een vrij groot aantal waarnemingen, om het bedoelde bodemtype nauwkeurig te omgrenzen en in kaart te brengen. Het is dan beter zo een type te laten vervallen en te voegen bij het type waarop het het meest lijkt.
In andere gevallen blijkt het gewenst 66n der voorlopige bodemtypen in tweeen te
splitsen, omdat er te grote en regelmatig terugkerende verschillen in de aanvankelijk
binnen dit bodemtype verenigde profielen blijken voor te komen. Hiertoe zal men te
spoediger besluiten, wanneer ook de gewassen hierop blijken te reageren.
Tenslotte is het mogeiijk dat de grens, die aanvankelijk het criterium was voor het
onderseheid tussen twee typen, wat minder gelukkig gekozen is. Zo kan bijvoorbeeld
voor het onderseheid tussen twee typen gelet zijn op de diepte van het optreden van
grof zand en als grens zijn gekozen 1m. Wanneer uit de verschijnselen blijkt dat 0,80 m
beter overeenkomt met de reactie van de gewassen, zal men de grens beter op 0,80 m
diepte kunnen stellen.
Tijdens de tweede phase zal men er goed aan doen ook reeds enkele typische profielen volledig te bemonsteren en een onderzoek te laten instellen naar de granulaire
samenstelling met inbegrip van de zandfracties, het humus- en het koolzure kalkgehalte, de verzadigingsgraad, de pH en de vruchtbaarheidstoestand. Dit onderzoek zal
kunnen bijdragen tot een nadere omschrijving van de gekozen bodemtypen en soms ook
aanleiding kunnen zijn er wijzigingen in aan te brengen.

16

In gebieden die voor cultuurtechnische verbeteringen in aanmerking komen, zal
men er goed aan doen bij het vaststellen van de bodemtypen rekening te houden met
de gegevens, die de cultuurtechnicus nodig heeft bij het opmaken van een verbeteringsplan. Vroegtijdig overleg met een deskundige op dit gebied is dan ook zeker gewenst.
Op deze wijze groeit langzamerhand een indelingsschema of legenda, die zowel aan
bodemkundige, landbouwkundige als cultuurtechnische eisen voldoet.
Het zal niet te vermijden zijn dat de gekozen indeling aansluit bij het bodemgebruik
en de specifieke moeilijkheden van de streek. Een legenda van een graslandgebied
zal zich hoofdzakelijk richten op een onderscheiding van belang voor het grasland.
Bevindt men zich in een geaccidenteerde zandstreek met te natte en te droge gronden,
dan zal aan de gleyverschijnselen veel aandacht worden geschonken.
Toch moet er voor gewaakt worden dat de legenda te eenzijdig georie'nteerd is op
het bestaande bodemgebruik. Men zal er niet voor moeten terugschrikken ook legendapunten in te voeren, die onder de gegeven omstandigheden niet van belang lijken, maar
misschien in de toekomst des te gewichtiger zullen blijken te zijn. Men behoeft slechts
te denken aan de vestiging van tuinbouw met zijn zeer gevarieerde gewassen en nog
gevarieerder groeivoorwaarden voor een optimale productie, om hiervan overtuigd
te worden.
Tijdens de uitvoering van de proefkartering, zal men er goed aan doen te letten op
alle verschijnselen, die voor het begrip en de uitvoering van het werk van belang zijn,
b.v. grotere en kleinere hoogteverschillen, perceelsvormen en -namen, de betuining van
de sloten en watergangen, de onkruidflora, enz. Ook de bestudering van de geschiedenis van de streek geeft in veel gevallen waardevolle inlichtingen.
In de meeste gevallen zal men aan het einde van de tweede phase van het werk in
staat zijn een theorie op te stellen over het ontstaan van het werkgebied, die als werkhypothese kan dienen bij de verdere werkzaamheden. Het uitwerken en toetsen van zo'n
werkhypothese over het ontstaan van de grond verschaft de medewerkers veel vreugde,
waardoorde kwaliteit van het werk verbetert. Bovendien kan in het veld veel sneller
worden gewerkt als men de waargenomen verschijnselen geregeld kan toetsen aan de
hypothese. Er dient evenwel tegen gewaakt te worden, dat de waarnemingen worden
gewrongen in het hypothetische schema. Het critisch staan tegenover het eigen werk is
trouwens in het algemeen een eis, die aan elke verantwoordelijkheid dragende medewerker, onverbiddelijk moet worden gesteld. Bijna in elk gebied stuit men na verloop
van tijd op verschijnselen, die niet passsn in het opgestelde indelingsschema. Men moet
hierop steeds verdacht zijn. Zou men de afwijkende profielen rangschikken in e'en van
de bekende bodemtypen, dan zouden hiermes grote fouten gemaakt kunnen worden en
zou de kans worden gemist, de kennis omtrent de bodemgesteldheid in het werkgebied
verder te verrijken.
Tijdens het vorderen van de proefkartering zal er vervolgens op gelet moeten worden, welke de beste en snelste wijze van werken is. Aanvankelijk zal men beginnen zijn
waarnemingen te verrichten op de hoeken van een regelmatig vierkant of rechthoekig
net en op deze plaatsen diepe boringen moeten verrichten. Hoewel regelmatig, is een
kartering met boringen op vaste raaien allerminst doeltreffend. Dit spreekt het meest
als men aan het geval denkt dat er een raai gelegd wordt ongeveer evenwijdig aan en
dichtbij een reele bodemgrens. Een dergelijke raai levert veel minder op dan een raai
loodrecht op zo'n grens, waarbij de afstanden op de raai worden gevarieerd al naar
gelang de variaties in de opeenvolgende boorpunten. Hoe groter de bodemverschillen,

17
hoe dichter de waarnemingen op de raai moeten zijn. Is de grond daarentegen zeer eenvormig, dan kan met minder waarnemingspunten worden volstaan.
Na enige tijd blijkt wel of men de kartering volgens vaste raaien geheel los kan
laten of niet. Een geoefcnd karteerder zal in een terrein waar zekere veldkenmerken
samen gaan met bodemverschillen steeds zijn waarnemingen verrichten op de punten
die het meeste succes beloven voor het onderzoek. In de nabijheid van bodemgrenzen
doet hij meer waarnemingen dan in een gelijkmatig terrein. De z.g. „vr ije kar t e r i n g M (in tegenstelling met de „ r a a i e n k a r t e r i n g " ) is in een terrein met
duidelijke landschapskenmerken nauwkeuriger, effectiever en sneller, en levert uiteindeiijk een betere kaart. Bevindt men zich daarentegen in een meer eenvormig landschap
(b.v. de jonge zeekleipolders), dan zai men wel moeten vasthouden aan een kartering
volgens raaien, evenwel met dien verstande, dat men de afstand van de waarnemingen
op de raai afhankelijk stelt van waargenomen bodemverschillen in de voorgaande boorpunten, en er voor zorgt, dat de raaien zoveel mogelijk loodrecht staan op de bodemgrenzen.
Ook over de gewenste diepte van de boringen moet uitsluitsel worden verkregen bij
de voorstudie. Hierover valt alleen dit te zeggen, dat men zo diep moet boren als men
vermoeden kan, dat de invloed van op die diepte voorkomende lagen op de gewassen
zich uitstrekt. Een tweede norm voor de diepte is de variatie in het profiel. Treden er
bijv. omstreeks een diepte van 1 m—1,20 m nog aanzienlijke veranderingen op, dan
moet zeker tot op die diepte worden geboord. Blijkt de ondergrond van 0,80 m—2 m
center over een grote oppervlakte zeer gelijkvormig te zijn, dan kan worden volstaan
met een boring tot b.v. 1 m.
In het onderzochte gebied kon in de meeste gevallen worden volstaan met boringen
tot circa 1 m diepte. Na voltooiing van de voorlopige detailkartering en het opstellen
van een semi-definitieve legenda (semi-definitief, omdat ook tijdens de verdere werkzaamheden nog wijzigingen noodzakelijk kunnen blijken) kan worden overgegaan tot
de uitvoering van de derde en laatste phase:
c. De definitieve kartering,bodemclassificatie. Het doel hiervan kan zijn:
fl. een overzichtskaart,
b. een detailkaart.
In beide gevallen is het noodzakelijk eerst te beschikken over de gegevens van de
proefkartering in detail. Voor de vervaardiging van een detailkaart is dit zonder meer
duidelijk. Ook voor een overzichtskaart is dit echter het geval. Men kan esrst besluiten
tot een indelingsschema voor zo'n kaart als men door de nauwkeurige detailkartering op
de hoogte is gekomen van de bodemgesteldheid. Men kan pas grootheden van hogere
orde onderscheiden als men weet, wat men hieronder samenvat. Indien men na een
vluchtige verkenning zou besluiten tot de opstelling van een overzichts-legenda, zou men
uit een onoverzichtelijk geheel van variaties in landschaps- en profielvormen aliicht niet
die samenvattende grotere eenheden kunnen vaststellen, die voor een bruikbare en
bodemkundig verantwoorde overzichtskaart als juist zijn te besehouwen. Bovendien
moet bij uitvoering van een detailkartering de eis gesteld kunnen worden, dat de bodemtypen van de detailkaart, in groepen verenigd, de overzichtskaart vormen.
Er wordt hierbij dus gestreefd naar de opstelling van een categorieen- of hierarchisch
schema dat door EDELMAN (1946,p. 8e.v.) is voorgesteld.
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Naar aanleiding van de karteringsresultaten wordt door mij het volgende schema
voorgesteld.
Categorie HI — Bodemprovincie — Kaart der natuurlijke landschappen
Categorie Ilia — Bodemfamilie — Kaart der landschapsonderdelen
Categorie II — Bodemserie
— Bodemkundige overzichtskaart
Categorie I — Bodemtype
— Bodemkundige detailkaart
Een voorbeeld uit het karteringsgebied Zeeland is het volgende:
Categorie III — Bodemprovincii — Jonge zeeklei
(M)
Categorie Ilia — Bodemfamilie — Oude Polder
(MO)
Categorie II — Bodemserie
— Kreekruggrond
(MOk)
Categorie I — Bodemtype
— Roestige kreekruggrond (MOk 3)

Onder b o d e m p r o v i n c i e wordt verstaan een natuurlijk landschap, dat wordt
gekenmerkt door zijn ontstaanswijze en topografie, binnen welks grenzen een aantal
gronden voorkomen, die, hoewel zeer verschillend in eigenschappen, toch genetisch bijeen
horen. Men kan hierbij denken aan de grondsoortenkaart van STARING. KEUNING (1947)
deelt Nederland in in een 15-tal morphologische landschappen, die eveneens als bodemprovincies kunnen worden beschouwd en ter illustratie van het voorgestelde kunnen
dienen.
Onder b o d e m f a m i l i e wordt verstaan een groot onderdeel van een natuurlijk
landschap, die zich op grond van landschappelijke, genetische of anthropogeen ontstane
kenmerken, laat onderscheiden binnen e'e'n bodemprovincie. Een voorbeeld hiervan is de
voor de hand liggende onderscheiding van het „Jonge zeekleigebied" in het Zuid-Westen
van Nederland in
a. oude polders;
b. jonge polders;
c. door overstroming verjongde, oude polders.
Door KUIPERS worden naar aanleiding van zijn werk op Tholen en Schouwen hiervoor aan de streek ontleende namen voorgesteld, resp.: Oudeland-, Nieuwland- en Middellandpolders (nog niet gepubliceerd).
Onder b o d e m s e r i e worden de gronden uit een zekere bodemfamilie samengevat
met in principe hetzelfde bodemprofiel, dank zij een overeenkomstige ontstaanswijze
(b.v. in een verlandende kreek, in stilstaand water of dergelijke).
Onder b o d e m t y p e worden samengevat gronden met een, binnen zekere nauwe
grenzen, zelfde profiel, waarbij deze grenzen zo zijn gekozen, dat het bodemtype uit
landbouwkundig oogpunt bezien uitsluitend potentieel gelijkwaardige gronden omvat.
Het doel van de kartering moet bepalen of een overzichts- of detailkartering wordt
uitgevoerd. Op de overzichtskaarten worden uitsluitend de bodemseries aangegeven.
Binnen de grenzen van 6£nserie kunnen nog belangrijke verschillen in kwaliteit van de
grond voorkomen. De profielen stemmen echter in verschillende belangrijke, op de voorgrond tredende kenmerken overeen. Overzichtskaarten zijn daarom alleen bruikbaar voor
algemene doeleinden. Bijvoorbeeld als basis voor planologische werkzaamheden en agrarische bestemmingsplannen, voor het land- en tuinbouwonderwijs, bij sociaal-geografisch
onderzoek in een streek, e.d. Zodra echter op de bodemkaart gedetailleerde maatregelen
moeten worden gebaseerd, bijvoorbeeld aanleg van nieuwe bedrijven, cultuurtechnische
verbeteringen, keuze van proefvelden, gedetailleerde bestemmings- en uitbreidingsplannen
e.d., dan is een detailkaart, al vergt deze veel meer tijd en geld dan de overzichtskaart,
onmisbaar.
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Gebruikmakende van de reeds verkregen kermis bij proefkartering, kan de eigenlijke
kartering meestal vlot verlopen, indien men tenminste niet op afwijkende verschijnselen
stuit.
Zoals boven reeds werd aangegeven is aanvullend l a b o r a t o r i u r n o n d e r z o e k
gewenst. In de eerste plaats zal men er toe overgaan een aantal standaardprofielen van
elk der bodemtypen zorgvuldig te beschrijven en de verschillende horizonten in het
laboratorium te laten onderzoeken. Een dergelijke bemonstering op karakteristieke
plaatsen kan veel bijdragen tot vergroting van de kennis van de samenstelling van de voor een bepaalde streek typische gronden. In sommige gevallen kan het
nodig zijn door middel van laboratoriurnonderzoek controle uit te oefenen op de juistheid van de grenzen van de bodemkaart. Dit is vooral het geval in gebieden waar de
overgangen tussen de bodemtypen zeer geleidelijk zijn, bijvoorbeeld in de jonge zeekleipolders.
In de meeste gevallen verschaft een ordening en verwerking van de reeds bij de
Voorlichtingsdiensten voorhanden analyses van het Bedrijfslaboratorium beiangrijke informaties. Men krijgt hieruit een indruk over de spreiding van de verschillende cijfers,
vooral wanneer deze gerangschikt worden per bodemtype. Dit is echter helaas niet
steeds mogelijk, enerzijds omdat het soms mengmonsters zijn van percelen met verschillende bodemtypen, anderzijds omdat de gebruiker van de grond niet altijd weet op welk
perceel de analyses betrekking hebben.
Wanneer de kartering haar voltooiing nadert, is een landbouwkundige toetsing van
de betekenis der bodemtypen gewenst. Deze kan het beste worden uitgevoerd door
p r o e f o o g s t e n te verrichten op percelen waarover een scherpe bodemgrens loopt.
Bij boomgaarden kunnen op dergelijke percelen metingen van de omvang der bomen
waardevolle inlichtingen verschaffen. Vergelijking van de stand en opbrengst der gewassen van verschillende percelen gelegen op diverse bodemtypen is zeer gevaarlijk, omdat zowel de voorgeschiedenis als de verpleging van het gewas grote invloed hebben op
de stand en opbrengst.
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III. BESCHRDVING VAN DE BODEMTYPEN
I. INLEIDING
Alle gekarteerde gronden zijn gelegen in het jonge zeekleigebied, in het zuidwesten
van Nederland. Dit is 66avan de natuurlijke landschappen van Nederland. Volgens het
in hoofdstuk III behandelde schema behoort dit tot de derde categorie: de bodemprovincie. Het zeekleilandschap wordt aangeduid met het symbool M, afgeleid van
Marien.
Er bestaat aanleiding om in deze derde categorie een onderverdeling te maken in een
aantal landschapstypen, aangeduid met de naam van bodemfamilies (categorie Ilia).
Binnen het Zeeuwse zeekleigebied kunnen n.l. drie groepen van polders worden onderscheiden, waarvoor door KUIPERS, in zijn publicaties over Tholen en Schouwen, die in
voorbereiding zijn, de volgende namen worden voorgesteld.
a. Oudeland-polders (symbool MO);
b. Middelland-polders (symbool MM);
.c. Nieuwland-polders (symbool MN).
a. De Oudeland-polderszijn de oudste kernen van de Zeeuwse eilanden, gekenmerkt
door hooggelegen bouwland op ruggen, die laaggelegen weilanden met esn veenondergrond insluiten. De bovengrond isvrijwel steeds kalkloos. De percelering is grillig, terwijl
de oorspronkelijke wegen en watergangen sterk kronkelen. Zij zijn v66r of omstreeks
het jaar 1000 bedijkt.
b. De Middelland-polders zijn aanvankelijk op dezelfde wijze ontstaan als de Oudeland-polders. Er zijn echter ook jongere gronden in aanwezig met alle kenmerken van
dien. Deze zijn hierin gevormd, hetzij doordat deze gronden veel langer onbedijkt zijn
gebleven, hetzij doordat later grote inbraken hebben plaats gehad, waardoor voor een
deel de oude gronden met jonge afzettingen zijn bedekt. Deze groep van polders heeft
landschappelijke kenmerken van beide andere groepen. Ze zullen uitvoeriger worden
behandeld door KUIPERS.
c. De Nieuwland-polders zijn gekenmerkt door een vlakke topografie met soms een
strook lagere gronden langs binnengedijkte kreken. De percelering is regelmatig en rechthoekig. De wegen zijn recht en houden geen verband met landschapsvormen. De bovengrond is steeds kalkhoudend of kalkrijk.
In de diepere ondergrond is soms nog wel een oud cultuuroppervlak aanwezig, overeenkomend met dat van de Oudeland polders. Indien echter de jonge afzetting dikker is
dan e'en meter worden dergelijke polders niet meer tot de Middelland-polders gerekend.
Binnen deze drie bodemfamilies wordt een aantal bodemseries onderscheiden op
grond van landbouwkundige, bodemkundige en topografische kenmerken (categorie II).
2. DEOUDELAND-POLDERS
a. Indeling
De volgende bodemseries worden onderscheiden:
I. Kreekruggronden (symbool MOk)
II. Overgangsgronden (symbool MOt)
HI. Poelgronden
(symbool MOp)
•
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I. De kreekruggrondenzijn ontstaan alszandig sediment indegetijgeulen,diezijn uitgeschuurd in het oorspronkelijke veenlandschap (de geologische formatie 15V), dat na
de doorbraak van het oude duinlandschap overstroomd werd.
In de_kreken met de grootste diepte is het veen geheel weggeslagen; in de kleinere
uitiopers en zijkreken van de voomaamste getijgeulen is een in dikte varierende laag
overgebleven.
Afhankelijk van de algemene waterbeweging en in het bijzonder van de stroomsnelheid is een in samenstellig varierend mineraalsediment afgezet. In de diepe kreken
was dit oorspronkelijk vrij grofzandig en klei-arm. Bij de verdere opslibbing werd het
langzamerhand fijnzandiger en slibhoudender. In het laatste verlandingsstadium werd
voornamelijk zavel afgezet. In de kleinere zijkreken met geringere waterbeweging is het
gehele sediment slibhoudender.
Door de verschillen in klink tussen de plaatsen met een intact veenpakket naast de
kreken en die met een voor een deel of geheel ontbrekende ondergrond van veen ontstonden de grote hoogteverschillen tussen hoge kreekgronden zonder veen in de ondergronden (zeer weinig klink) en de lage poelgronden met een dikke veenlaag onder het
dunne kleidek (zeer veel klink).
Resumerende kunnen de kreekgronden als volgt worden beschreven: Hooggelegen
gronden met een profiel, dat van de bovengrond naar de diepte van lichte zavel geleidelijk overgaat in slibarm zand, wisselend in grofheid, soms onderbroken door een zwaardere laag. Het veen ontbreekt of geheel of treedt eerst op een diepte beneden 1 m op.
De bovengrond iskalkarm of kalkloos, terwijl de ondergrond op wisselende diepte, naarmate de grond zandiger begint te worden, kalkrijker wordt.
II. Overgangsgronden zijn afgezet op plaatsen waar de waterbeweging tijdens de
sedimentatie gering was, op enige afstand van de grote getijgeulen. Het water voerde
slechts de fijnere zanddelen en slib met zich. Het veen werd slechts weinig geerodeerd,
waardoor de klink na de drooglegging sterk was. Toch is het karakter van een grond,
afgezet in stromend water, nog aanwezig. Het gehalte aan afslibbare delen komt niet
* boven de 40 a 45 % en plaatselijk zijn zandige lenzen in het profiel waar te nemen. Hier
staat tegenover dat ook wel zware tussenlagen of een duidelijk zwaardere ondergrond
aangetroffen worden.
In het algemeen is dit profiel kalkarm. De bovengrond is kalkloos. In de ondergrond
wordt zo nu en dan een met zoutzuur in het veld aantoonbare hoeveelheid kalk gevonden.
Tengevolge van de lagere ligging bevindt de gleyhorizont in deze profielen zich
hoger dan in de kreekgronden.
in. De poelgronden zijn afgezet in nagenoeg stilstaand water, dat nog slechts de
fijnste minerale delen met het grootste zweefvermogen bevatte. Tengevolge van de eb- en
vloedwerking, waardoor steeds weer nieuw water werd aangevoerd en de steeds verder
voortschrijdende erosie van het overstroomde veenlandschap, is nog een behoorlijk percentage fijn zand in deze gronden aanwezig. Het percentage afslibbare delen rijst zelden
boven de 70 %.
Ongetwijfeld is de sterkere waterbeweging in de gebieden waar we thans de poelgronden vinden, in vergelijking met de zoveel zwaardere komgronden in het rivierkleigebied waar eb en vloed niet optreedt, de oorzaak van het ontstaan van een minder
zware klei. In de perioden van lage rivierstanden zal men immers achter de oeverwallen
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lange tijd grote oppervlakten stilstaand water hebben aangetroffen, waarin alle fijne
delen konden bezinken.
De poelgronden zijn dus gekenmerkt door een lage ligging, het optreden van veen in
de ondergrond, soms op zeer geringe diepte. De minerale grond bestaat uit klei, die
vooral beneden de bouwvoor een zeer ongunstige structuur heeft en in veel gevallen
sterk gereduceerd is. De gleyhorizont reikt tot in de bouwvoor. Tengevolge van het
weggraven van het veen, het „darinck delven", in de vroege en late middeleeuwen, zijn
veel profielen vergraven en is een zeer ongelijke topografie ontstaan.
De verschillen i n g r a n u l a i r e s a m e n s t e l l i n g tussen de kreekgronden enerzijds
en de poelgronden anderzijds blijken uit afb. 1,waarin een driehoeksdiagram, de afslibAFB. 1. Driehoeksdiagram van de granulaire samenstelling van een aantal bovengrondmonsters uit
de Breede Watering bewesten Yerseke. Het verschil in granulaire samenstelling tussen overgangs- en poelgronden enerzijds en kreek- en overslaggronden anderzijds blijkt het duidelijkst
uit het grofzandgehahe. De grens ligt bij 15 % grofzand.
OVERGANGS- EN POELGROND
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Triangular diagram of the mineral fractions of a number of topsoil samples from "de Breede
Watering bewesten Yerseke" (oldland-polder). The difference in mechanical composition
between transitional- and marsh soils and creek- and dikeburst-soils is very apparent (see
the difference in coarse sand (> 90 mu) content). The boundary lies at 15 % coarse sand.
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bare delen en fijn en grof zand ( < 16mu, 16—90mu, > 90 mu) van de bovengrond van
een aantal monsters uit de Breede Watering zijn afgezet.
Het afslibbaar gehalte van de kreekgronden varieert van 15—30 % en dat van de
overgangs- of poelgronden van 20—45%. Het gehalte aan grof zand bedraagt bij de
eerste groep van gronden 15—40 % en bij de tweede 1—15%. Dit gehalte is dus goed
bruikbaar als criterium voor de beoordeling van een grond, indien slechts beschikt kan
worden over een analyserapport. Ligt het gehalte aan grove zanddelen duidelijk boven
de 15 %, dan kan met vrij grote zekerheid worden vastgesteld dat men met een kreekof overslaggrond te doen heeft. Is het duidelijk lager dan 15%, dan is de kans groot,
dat men een analyse van een overgangs- of poelgrond in handen heeft.
Uiteraard zal men bij een gehalte dat schommelt om de 15 % geen oordeel kunnen
geven. Het gehalte aan afslibbare delen blijkt een veel minder goede maatstaf te zijn bij
de classificatie van de bodemtypen aan de hand van een granulaire analyse. Slechts bij de
analyses boven de 30 % afslibbaar kan men met vrij grote zekerheid de conclusie trekken, dat men niet met een kreekgrond te doen heeft. Daaronder zijn beide mogelijkheden
aanwezig.
Uit de hieronder volgende bespreking van de bodemtypen (categorie I) volgt een
nadere uitwerking van de hierboven in grove lijnen geschetste verschilpunten tussen de
bodemseries.
b.

BODEMSERIE

MOk 0.

kreekruggronden

BODEMTYPE kreekbeddinggrond.

T a m e l i j k h o o g g e l e g e n grond; lager gelegen dan de aangrenzende kreekgrond.
Bovengrond kruimelige fijnzandige zavel (15—25 % afslibbaar), naar de diepte geleidelijk
zandiger wordend en boven 1m, gewoonlijk omstreeks 50 cm, overgaand in matig fijn,
plastisch zand.
Kleur van het profiel onder de zwartgrijze humushoudende (1,5—2,0% humus) bovengrond geelbruin of bruingeel, vaak beneden 50 cm enigszins groengeel getint (fosfaatkleur?); grote geelbruine roestvlammen komen voor; meestal geen duidelijke gleyzone,
bij zeer lage ligging wel.
Structuur van de bovengrond kruimelig, niet of zeer weinig slempig; de ondergrond in
natte toestand plastisch, in droge toestand los of zwak kruimelig.
Kalkgehalte van de bovengrond gewoonlijk boven 1%, naar de diepte snel toenemend
kalkgehalte; in de ondergrond vaak wadslakjes.
Het profiel blijft beneden 1m zandig. Veen in de ondergrond ontbreekt meestal; indien
wel aanwezig, dan slechts een dunne laag op 2—3m diepte.
Het grondwater komt afhankelijk van de hoogteligging en het seizoen voor van
0,50 2,50m; in enkele zeer lage beddingen in de winter soms grondwater in de bouwvoor.
Onder de gegeven omstandigheden meestal voldoende vochtig voor de meeste gewassen.
MOk 1.

BODEMTYPE zandige kreekgrond.

H o o g g e l e g e n grond. Bovengrond losse, matig grofzandige, lichte zavel (10—20%
afslibbaar), naar de diepte geleidelijk zandiger wordend en boven 1m overgaand in zand,
vanabel van korrelgrootte, gewoonlijk aan de grove kant.
Profiel tot 1m goed geaereerd; geen duidelijke gleyzone boven 1 m.
Kleur onder de humushoudende bovengrond (1,5—2,0 % humus) geel of geelbruin met
gewoonlijk beneden 70 cm grote geelbruine roestvlammen.
Structuur van de bovengrond los; meestal weinig slempig, vaak is een slechts zwak ontwikkelde ploegzool aanwezig, die iets meer kleidelen bevat; ondergrond in natte toestand
zwak plastisch, bij droogte volkomen los.
Kalkgehalte van de bovengrond gering ( < 1% CaCO.) tot kalkloos; naarmate het profiel
naar de diepte toe zandiger wordt, sterk toenemend kalkgehalte, in het zand schelpfragmenten.
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(Foto: Afd. Voorlichting van het Ministerie van Land- AFB. 2.
bouw,VisseryenVoedselvoorziening)

Profiel in het bodemtype MOk 2, zavelige
kreekruggrond.
0— 35 cm bovengrond lichte bruingrijze
zavel.
35— 75 cm meer grijsbruin getint licht
zand met geelbruine en
bruingrijze vlammen.
75— 90 cm geelgrijs slibhoudend zand
met roestvlammen.
90—110 cm meer roestvlekken.
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(Photo: MinistryofAgriculture, Fisheries andFood)

2.

Profile in the soil type MOk 2, creek
ridge soil (sandy clay).
0— 35 cm surface soil light brownishgrey sandy clay.
35— 75 cm more greyish-brown coloured
fine sand with yellowishbrown and brownish-grey
streaks.
75— 90 cm yellowish-grey sand containing some silt with rusty
streaks.
90—HO cm more iron mottles.

Het profiel blijft van 1—3 m zandig, gewoonlijk naar de diepte grover wordend. Veen in
de ondergrond ontbreekt in vrijwel alle gevallen; indien wel aanwezig, dan slechts een
dunne laag op 2,5—3 m diepte.
Het grondwater komt afhankelijk van de hoogteligging en het seizoen voor van 1—3 m
onder het maaiveld. Onder de gegeven omstandigheden in de zomer gewoonlijk te droog
voor de meeste gewassen.
MOk 2. BODEMTYPE zavelige kreekgrond (Afb. 2).
H o o g g e l e g e n grond. Bovengrond kruimelige, matig fijnzandige zavel (15—25%
afslibbaar); naar de diepte toe geleidelijk zandiger wordend, en boven 1 m overgaand in
slibhoudend matig fijn zand.
Profiel tot 1m goed doorlucht; geen duidelijke gleyzone boven 1m.
Kleur onder de humushoudende zwartgrijze bovengrond (1,5—2,5 % humus) overwegend
bruingeel of geelbruin, met grote geelbruine roestvlammen.
Structuur van de bovengrond kruimelig, soms slempig, in de tweede steek gewoonlijk
een stugge laag, die vrijwel steeds zwaarder is dan de bovengrond; de ondergrond is
steeds vochtig met gunstige, losse structuur.
Kalkgehalte van de bovengrond gering ( < 1% CaCO,) tot kalkloos, tot ongeveer
40 a 50 cm. Daaronder snel toenemend kalkgehalte, schelpfragmenten.
Het profiel blijft beneden 1 m zandig, op grotere diepte zandiger wordend. Veen komt
op verscheidene plaatsen voor op 2—3 m diepte, ontbreekt echter ook vaak.
Het grondwater komt afhankelijk van de hoogteligging en het seizoen voor op een diepte
van 1—3m onder het maaiveld.
Onder de gegeven omstandigheden voor veeleisende gewassen iets te droog; in droge
zomers voor veel gewassen iets te droog.
MOk 3. BODEMTYPE roesttge kreekgrond.
M i d d e l h o o g g e l e g e n grond. Bovengrond kruimelige fijnzandige zavel (20—30%
afslibbaar); naar de diepte geleidelijk zandiger wordend en boven 1 m overgaand in
slibhoudend fijn zand. Profiel op alle diepten iets zwaarder dan MOk 2.
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Kteur van het profid onder de zwartgrijze humushoudende (1,5—3 % humus) bovengrond, aanvankelijk gelijkmatig bruingeel of geelbmin, op 50 a 80 cm treden intensief
bruin gekleurde vlammen of bruine roestvlekken op tegen een zwak grijze achtergrond
(gleyzone); beneden de gleyzone zwak grijsbruine tint met enkele zachte bruine ijzerconcreties.
^/ \Structuur van de bovengrond kruimelig; in de tweede steek een stugge grijsgetinte, iets
zwaardere laag met zwak prismatische structuur, daaronder in droge toestand brokkelige,
in natte toestand plastische zavel; de zandige diepere ondergrond met gunstige, losse
structuur.
Kalkgehalte tot 50—70 cm gering ( < 1% CaCO,); de stugge laag is kalkloos, de
zandige ondergrond kalkhoudend.
Het profiel wordt beneden 1m gewoonlijk fijnzandiger en slibhoudender tot op het veen
dat vrijwel steeds aanwezig is op een diepte van 1,5—2 m.
Het grondwater komt afhankelijk van het seizoen en de hoogteligging voor op een diepte
van 0,50—2 m.
Onder de gegeven omstandigheden in de zoraer voldoende vochtig, in de winter soms
te nat.

c. MOt BODEMSERIEovergangsgrondett
MOt 6.

BODEMTYPE overgangsgrond.

M i d d e l h o o g tot v r i j l a a g g e l e g e n grond. Bovengrond kruimelige, fijnzandige,
zware zavel (25—35 % afslibbaar); naar de diepte toe gewoonlijk al spoedig iets zwaarder
wordend, met een onregelmatige afwisseling van lichtere en zwaardere laagies van
5—15 cm dikte, gemiddeld echter vanaf 0,40—1 m van een vrij constante samenstelMng,
soms op 80 cm weer iets zwaarder wordend.
Kleur van het profiel onder de grijszwarte humushoudende bovengrond (2—4 % humus),
bruingrijs met intensief roodbruine roestvlammen en vlekken, beneden 50 a 70 cm duidelijke grijze tinten met korrelige vrij harde oranjebruine of donkerbruine ijzerconcreties.
Structuur van de bovengrond brokkelig; van de ondergrond afhankelijk van de hoogteligging en het moeren zeer verschillend; bij verwerkte profielen vaak zeer vochtig en
plastisch, bij onverwerkte in droge toestand brokkelig, in natte s:ugplastisch.
Kalkgehalte van de bovengrond nul, de zandiger laagjes kalkhoudend, overigens kalkloos
of kalkarm ( < 1% CaCOs).
Het profiel blijft beneden 1 m kleiig tot op het veen, waarboven zich een zeer slappe
structuurloze, donker violetgrijze, pastelkleurige zwaardere kleilaag bevindt van circa
15 cm dikte. Het veen bevindt zich in ongemoerde toestand op een diepte van 1—2 m.
Het grondwater komt afhankelijk van het seizoen en de hoogteligging voor op een diepte
van 0,25—1,50 m.
Onder de gegeven omstandigheden voldoende vochtig in de zomer, meestal te nat in het
winterseizoen.
d. M O p

BODEMSERIE

poelgronden

MOp 10. BODBMTYPE hoge poelgronden.
L a a g g e l e g e n grond. Bovengrond lichte klei (35—45 % afslibbaar); naar de diepte
aanvankelijk niet veranderend van sarnenstelling: beneden 50 cm meestal duidelijk
zwaarder, soms afgewisseld door een laagje zandiger materiaal. Vaak verwerkte profielen
onder invloed van het moeren.
Kleur van het profiel onder de grijszwarte, humushoudende bovengrond (3—5 % humus)
gnjsbruin met intensief bruine roestvlekken. Naar de diepte toe gaan de griize reductiekleuren overheersen en worden de rjzerafzettingen donker roodbruin en treden veelvuldig
zachte ijzerconcreties op. Vooral op de breukvlakken van de structuurelementen fijne
netwerken van ijzerafzettingen (oude wortelkanalen).
Structuur van de bovengrond fijn brokkelig met kleine schelpvormige breukvlakken; de
grond eronder breekt in kubtisvorrnige brokken, beneden 50 cm is de grond in droge
toestand prismatisch en in natte toestand zeer taai plastisch en structuurloos.
Het gehele profiel is kalkarm tot kalkloos; soms zijn de zandige bandjes iets kalkhoudend.
De granulaire samenstelling van het profiel blijft beneden 1 m ongeveer dezelfde tot
op circa 20 cm boven het veen, dat steeds aanwezig is op een diepte varierend tussen
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1 en 2 m. Boven het veen bevindt zich een zware zachtplastische, donker violetgrijze
laag, rijk aanorganische stof.
Het grondwater komt afhankelijk vanhetseizoen endehoogteligging voor opeendiepte
van 25cmtot 1,50 m.
Onder degegeven omstandigheden in droge zomers te droog voor weiland, in de winter
vaak tenat. In sommige gevallen ishetgrondwater totindebouwvoor brak.
MOpll. BODEMTYPE lagepoelgronden.
L a a g tot z e e r l a a g g e l e g e n grond. Bovengrond klei (40—80% afslibbaar);
naar de diepte meestal zwaarder wordend, soms tot 80% afslibbaar, in enkele gevallen
afgewisseld door eenzandiger bandje. Vaak verwerkte profielen tengevolgevan het raoeren.
Kleur vanhet profiel onder de grijszwarte bovengrond (3—8% humus) bruingrijs met
intensief bruine roestvlekken; op enkele zeer ongunstige plaatsen is dezode verturfd en
worden veel hogere humusgehalten gevonden. Naar de diepte gaan grijze, blauw- en
groengrijze kleuren overheersen en worden de ijzerafzettingen, die veelvuldig optreden,
donker rood- of oranje-bruin, soms in de vorm van zachte concreties; vaak treedt een
horizont op, die vrijwel volledig gereduceerd is, waarin de bruine ijzerafzettingen
ontbreken.
Structuur van de bovengrond fijn brokkelig met kleine, schelpvormige breukvlakken,
de ondergrond scheurt in droge toestand kubus- of prismavormig enisin natte toestand
zeer taai plastisch. Beneden 70cmzeepachtige structuur metkleine, harde, hoekige ijzerconcreties.
Het gehele profiel is kalkarm; in uitzonderingsgevallen treedt een dun, iets zandiger
kalkhoudend bandjeop.
Het profiel blijft beneden 1m zwaar en gaat al spoedig over in veen, dat gewoonlijk
optreedt boven 1 m (zie geogene varianten). Boven het veen bevindt zich een zware,
zacht plastische, donker violetgrijze laag, rijk aanorganische stof.
Het grondwater komt afhankelijk van hoogteligging en seizoen voor op een dieptevan
0—1m onder het maaiveld. Onder de gegeven omstandigheden onvoldoende ontwaterd.
Toch kanin dezomer droogteschade in het grasland optreden. Hetgrondwater is soms
tot inhetmaaiveld brak.
e. Geogene modificaties van de bodemtypen
De boven besproken bodemtypen vertonen vaak modificaties, die van een zodanig
belang zijn hetzij uit bodemkundig, hetzij uit landbouwkundig oogpunt, dat ze afzonderlijk zijn opgenomen en in kaart gebracht. Aangezien het bodemkundig gezien varianten
zijn van de besproken bodemtypen, zijn ze aangeduid met een speciale annotatie achter
de hiervoor gegeven symbolen van de besproken bodemtypen. In verband met bun
belang voor de landbouw zijn ze op de kaart als aparte bodemtypen behandeld.
SYMBOOL Z.

Zandbanken in de kreekgrond
BODEMTYPEN MOk lz, MOk 2z-

Op eendiepte tussen 60cmen 1m gaat het fijne slibhoudende zand over in grof zand.
De kleur hiervan is lichtgrijs. In dezomer isditzand doren droog.
Bijdegegeven omstandigheden isditprofiel gewoonlijk tedroog voor demeestegewassen.
Afhankelijk vandediepte, waarop hetgrove zand begint, vandeneerslag envandeaard
van degewassen varieert de droogteschade.
SYMBOOL k.

Kleibanken in de kreekgrond en overgangsgrond
BODEMTYPEN MOk 2k, MOk 3k, MOt 6k.

De boven reeds besproken vrijwel steeds voorkomende stugge, iets zwaardere laag inde
bodemtypen 2, 3en 6is in sommige gevallen veel zwaarder dan de onder- en bovenliggendegrond. Erisdan sprake van eenkleibank.Slechts wanneer debank zeer duidelijk
was ontwikkeld, is hij gekarteerd. De zwakker ontwikkelde banken zijn moeiliik te
karteren, omdat, zoals reeds werd opgemerkt, in meer of mindere mate altijd in deze
bodemtypen eenzwaardere tweedesteek aanwezig is.
De kleibank komt gewoonlijk voor opeendiepte tussen 30en70cmenvarieert in dikte
van 15—60 cm. De afslibbare fractie kan meer dan 50% bedragen. De laag is grijs
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AFB. 3. Profiel in het bodemtype MOp llv, lage
poelgrond met veen.
0—15 cm bovengrond grijsbruine klei
met kubusvormige structuurelementjes.
. ^15—50 cm bruingrijze klei met veel roest,
vooral op de breukvlakken
van de kluiten; klompige
structuur, hier en daar prismatisch.
50—85 cm zware grijze klei met roestvlekken; zeer compact, taai
plastisch in natte en prismatisch in droge toestand.
dieper dan 85 cm zwart veen.
FIG. 3. Profile in the soil type MOp llv, low
lyingmarsh soil with peat.
0—15cm surface soil greyish-brown clay
with cube-shaped structure
elements.
15—50cm brownish-greyclay withmuch
iron mould, especially on the
crack planes of the clods;
lumpy structure; here and
thereprismatic.
50—85cm heavy grey clay with iron
moulds; very compact; tough
plasticin wet andprismaticin
dry condition,
deeper than 85 cm black peat.

Foto: Afd. Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Photo: Ministry of Agriculture,Fisheriesand Food

gekleurd met duidelijke roestaderen op de breukvlakken van de klompige structuurelementen. Onder invloed van deze waterstagnerende bank is de bovengrond slempiger
dan elders. De bank is volkomen kalkloos.
SYMBOLEN v, v' en v".

Veen boven 1m in de overgangs- en poelgrond (afb. 3)

In de ondergrond van de overgangs- en poelgrond komt vrijwel steeds veen voor op wisselende
diepte. Beneden 1 m is het niet speciaal aangegeven, van 60 cm—1 m diepte met het symbool v,
van 30—60 cm met v' en boven 30 cm met v". Boven de veenlaag bevindt zich een slappe, donker
violetgrnze kleilaag van circa 10—20 cm dikte en in het geval van de overgangsgrond soms zandige
zavel.
Het veen is zeer verschillend van samenstelling. Dit is niet nader bestudeerd. Slechts is opgemerkt,
dat net soms een zwarte, amorphe, losse massa vormde. Waarschijnlijk is dit verslagen veen. In andere
gevallen had net een vezelig-platerige structuur en had het duidelijk een mosveen karakter. Vaak werden
er houtresten in aangetroffen.
SYMBOOL p.

Katteklei in de ondergrond

Tussen de brainrode en bruine roestvlekken treden plaatselijk, op een diepte tussen 0,50 en 1 m,
zeer typisch lichtgele vlekken op, die een grote overeenkomst vertonen met katteklei. Ze worden door
alle deskundigen als zodanig herkend. Katteklei is zeer zuur. In dit geval hebben center alle analyses
uitgewezen dat er een geringe hoeveelheid koolzuurkalk in de monsters katteklei aanwezig is
(0,1—0,7 % CaCOj) en de pH schommelt tussen 6,4 en 7,4. Er kan geen sulfide in de monsters
worden aangetoond. Wei bleek er keukenzout aanwezig te zijn in wisselende hoeveelheden (van
0,3 tot 5,1 g/1).
De verklaring hiervoor is moeilijk te geven. De ene mogelijkheid is dat de gele vlekken geen
katteklei zijn. De vraag blijft dan, welke oorzaak en betekenis ze wel hebben. De tweede mogelijkheid
dat het wel katteklei is, houd ik voorlopig nog voor het waarschijnlijkste, vooral ook gezien de plaats
waar ze in het terrein optreden.
De kalk zou na de uitloging van de zure katteklei later door overstromingen of met het grondwater aangevoerd kunnen zijn en ook de stijging van de pH veroorzaakt hebben.
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AFB. 4. Vers slootprofiel inKruiningen metloodrecht opdesloot lopende sleuven in het
veen. Deze sleuven werden indevroege
middeleeuwen gegraven. Het veen werd
gebruikt als brandstof en voor zoutwinning (het „darinckdelven" en „selbarnen").
FIG.4.

Fresh ditch profile at Kruiningen with
slitsinthepeatrunningperpendicular to
the ditch. Thesegroovesweredugin the
early Middle Ages. Thepeat wasused
asfuel andfor salt-making (the "darinckdelven" and "selbarnen").

f. Anthropogene variatiesvandebodemtypen
De mens heeft in de loop dereeuwen allerlei veranderingen inde natuurlijke bodemtypen bewerkstelligd, diehetkarakter ervan soms over grote oppervlakten hebbengewijzigd. Ookindeze gevallen issteeds getracht het oorspronkelijke bodemtype teidentificeren. Demodificatie isdoor middel vaneensymbool, toegevoegd aanhet oorspronkelijke bodemtype, aangegeven.
SYMBOOL C.

Oudecultuurgronden

Deze komen uitsluitend voor op de kreekgronden. Gezien de hoge ligging laat zich dit ook
begrijpen. Delagere gronden leenden zich invroegere eeuwen niet voor bewoning. 'sWinters kwamen
ze regelmatig onder water.
Het zijn zeer sterk verwerkte profielen, zwart gekleurd toteen diepte van minstens 50 cm, soms
wel toteen meter. Door intensieve menging zijn ze zeer gelijkmatig van samenstelling. Door het
gehele profiel zijn scherven van allerlei aard en asresten aanwezig. In sommige oude cultuurgronden
zijn opwisselende diepte, vaak van50—80cm,zeer typische geelgroene vlekken aanwezig, veroorzaakt
door fosfaatophoping. Ditfosfaat kanafkomstig zijn vangemineraliseerde kadavers vanhuisdieren.
Men treft trouwens ook nog welhalfverteerde botten aan. Hetfosfaatgehalte vanhethele profiel is
abnormaal hoog.
SYMBOOL m.

Gemoerde gronden (afb. 4en 5)

In deMiddeleeuwen werd vooral tenbehoeve vandezoutindustrie veel veen weggegraven.Dit
veen werd verbrand enuitdeaswerd hetzout afgescheiden —hetz.g. selbarnen —. Dit„darinck
delven" geschiedde onregelmatig in sleuven, diedenacht nadat zegegraven waren vermoeJelijkvol
water liepen. Mentreft dan ooknuindegemoerde weilanden een zeer onregelmatige topografie, een
bonte afwisseling van hogere ruggetjes enlage plekken,aan.
De gemoerde gronden hebben een sterk verwerkt profiel, waarin vooral beneden 50cm regelmatig
veenresten worden aangetroffen. De structuur van deondergrond isslapper ende kleuren zijn bonter
dan indeongemoerde gronden.
Een dunneveenlaagisnogvrijwel steedsaanwezig.
SYMBOOL g. Vergraven of afgegraven gronden
Voor allerlei doeleinden verwerkte of vergraven grond
aanleg,dijkverzwaringenz.
SYMBOOL O. Ontzande

egalisatie, terreinophoging, wegen-

terreinen

Dezetreffen wij uitsluitend aanopdehogere,zandigekreekgronden.
Tot voor kort vond men in elkdorp eenzandput, waar ten behoeve vandegemeenschaphet
grove zand uitdeondergrond werd weggegraven, nadat dezavelige bovengrond terzijde was gelegd.
Na het weggraven vanhet zand werd de bovengrond weer teruggebracht endegrond weer voor landbouwdoeleinden in gebruik genomen. Er werd eenlaag van50cmtot 1mzand weggegraven. In
Biezelingeisnogeenzandput aanwezig.
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AFB. 5. Detail van een veenput van afb. 4.

FIG. 5. Details of a peat-groove of fig. 4.
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3. DE NIEUWLAND-POLDERS

In overleg met KUIPERS, die op de eilanden Tholen en Schouwen-Duiveland andere
Nieuwland-polders heeft gekarteerd \ zijn de gronden in de Reigersbergse- en Stroodorpe-polder gerekend tot 66n bodemserie, waarvoor door KUIPERS de naam „Schorgronden" is voorgesteld (symbool MNs).
De Sehorgronden zijn gekenmerkt door een geleidelijke overgang van een zandige
ondergrond naar een bovengrond van zavel of klei. Het zavel- of kleidek is verschillend
dik. Slibarm zand wordt gewoonlijk eerst dieper dan 1m aangetroffen. Het gehele profiel
is kalkrijk. Storende zwaardere lagen met minder gunstige structuur ontbreken vrijwei
steeds.
Deze gronden zijn aangewassen tegen bestaande polders en zijn tot hoogwaterpeil
opgeslibd. Doordat ze bij eb droog vielen hebben ze een schorrenvegetatie gedragen, die
er toe heeft meegewerkt slib te vangen en vast te leggen. Is deze opslibbing lang doorgegaan en was het water slibrijk, dan zijn dikke kleipakketten afgezet. Tengevolge van
de opslibbing tot hoogwaterpeil en het ontbreken van het sterk klinkende veen op geringe
diepte zijn deze gronden ten opzichte van vele gronden in de Oudeland-polders hoog
gelegen.
De volgende bodemtypen zijn in kaart gebracht:
MNs 1.

BODEMTYPE zwarekleigrond.

H o o g g e l e g e n grond. Bovengrond zware klei met omstreeks 50 % afskbbare delen.
De dikte van deze kleilaag bedraagt ongeveer 50 cm, soms meer; waaronder via zware
en Hchte zavel een fijnzandige ondergrond volgt op meer dan 1 m diepte.
Kleur van het profiel onder de zwartgrijze humushoudende bovengrond (2—3 % humus),
gnjsbrain met vaak op 25—30 cm roestvlekken; geen duidelijke gleyzone aanwezig. Op
50 60 cm diepte glanzende, grijze reductiekleuren op de breukvlakken van kluiten.
Structuur van de bovengrond brokkelig met kleine scherpkantige aggregaten. Daaronder
is de klei kluitig en valt bij droogte uiteen in grove aggregates. Er treden diepe, brede
scheuren op. De zavelige ondergrond heeft een gunstige structuur.
Het kalkgehalte is in het gehele profiel hoog (5—12%>.
Op een grotere diepte van 1—3 m blyft het profiel fiinzandig. Beneden de grondwaterspiegel op circa 1^0—2 m diepte is het pijsblauw gereduceerd.
Het grondwater korat afhankelyk van het seizoen voor op een diepte van 1—2,50 m.
De waterhuishouding is in winter en zomer bij voldoende drainage gunstig.
MNs2.

BODEMTYPE kleigrond.

H o o g g e l e g e n grond. Bovengrond: klei van 35—50% afsiibbare delen. De dikte
van de kleilaag bedraagt 30—50 cm, waaronder via zware en Hchte zavel de slibhoudende
fijnzandige ondergrond volgt.
1

Nog niet gepubliceerd.
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Foto: Afd. Voorlichting van het Ministcric van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
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AFB. 6. Profiel in het bodemtype MNs4, lichte
zavelgrond in de Nieuwland-polders.
0—25 cm lichte grijszwarte zavelgrond.
25—50 cm lichte grijszwarte zavelgrond
met enkele geelgrijze zandige
plekken.
50—65 cm sterk gelaagd met enkele
bandjes.
dieper dan 65 cm gelaagd zand, waarin de
zavelbandjes sterk overwegen.

FIG. 6. Profile in the soil type MNs 4, light-textured sandy clay soil in the Nieuwlandpolders.
0—25 cm light-textured greyish-black
sandy clay.
25—50 cm light-textured greyish-black
sandy clay soil with a few
yellowish-grey sandy patches.
50—65 cm strongly stratified sand with a
few sandy clay bands,
deeper than 65 cm stratified sand in which the
sandy clay bands preponderate
strongly.

Kleur van het profiel onder de zwartgrijze humushoudende bovengrond (2—3 % humus)
grijsbruin met soms roestvlekken op 25—30 cm.
Geen duidelijke gleyzone aanwezig.
Structuur
zie bodemtype MNs 1.
Kalkgehalte
zie bodemtype MNs 1.
Profiel op grotere diepte zie bodemtype MNs 1.
Grondwater
zie bodemtype MNs 1.
Waterhuishouding
zie bodemtype MNs 1.
MNs 3.

BODEMTYPE zware zavelgrond.
H o o g g e l e g e n grond. Bovengrond: zavel van 25—35 % afslibbare delen. De dikte
van de zware zavellaag bedraagt gewoonlijk 30—50 cm, waaronder via lichte zavel een
slibhoudende zandige ondergrond volgt op wisselende diepte, meestal beneden 80 cm.
Kleur van het profiel onder de zwartgrijze humushoudende bovengrond (2—3 % humus)
grijsbruin, zonder duidelijke gleyzone.
De structuur van de bovengrond is kruimelig. Scheurvorming bii droogte treedt slechts
in geringe mate op. De ondergrond heeft een gunstige structuur.
Kalkgehalte
zie bodemtype MNs 1.
Profiel op grotere diepte zie bodemtype MNs 1.
Grondwater
zie bodemtype MNs 1.
Waterhuishouding
zie bodemtype MNs 1.

MNs 4. BODEMTYPE lichte zavelgrond (Afb. 6).
M i d d e l h o o g g e l e g e n grond. Bovengrond: lichte zavel van 15—25 % afslibbare
delen. De dikte varieert sterk, maar bedraagt gewoonlijk meer dan 50 cm. De overgang
naar het slibhoudende zand is zeer geleidelijk.
Kleur van het profiel onder de zwartgrijze humushoudende bovengrond (1^—2£ %
humus) grijsbruin met zwakke geelbruine roest beneden 60 cm, zwakke gleyzone op
± 80 cm.
De structuur van de bovengrond is los. Geen scheurvorming bij droogte.
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Kalkgehahe
zie bodemtype MNs 1.
Profielopgrotere diepte zie bodemtype MNs 1.
Het grondwater komt afhankelijk van seizoen en hoogteligging voor on een diepte van
80cmtot 1,75m.
De waterhuishouding kanals gunstig worden beschouwd.
Anthropogene

modificaties van de

bodemtypen

SYMBOOL g.

Afgegraven gronden
' Tenbehoeve vandijkverzwaring of ophoging afgegraven gronden.
4. ANALYSES VAN ENKELE TYPISCHE PROFIELEN l

De eerste vier profielen hebben betrekking op de kreekruggrond van Biezelinge. De
variatie in zwaarte vande bovengrond is slechts gering (16,4—21,7 % afslibbaar). Daarentegen zijn de verschillen in de profielbouw zeer groot.
<*• MOkl. BODEMTYPEzandige kreekgrond.
TABEL

1*. Analyse vanprofiel Biezelinge II,Sectie Al bis.
0—22 cm

22—40 cm

40—60 cm

60—80 cm

80—100 cm

< 2/4.. .
< 16p . . .

9,6
16,4

17,3
21,8

14,4
18,8

8,5
12,0

lutum x 100
slib

59

79

77

71

71

16—50u.
50—75u.
75—105 u,.
105—150u.
150—210a.

30,5
16,6
19,4
14,5
1,3
0,1
218

20,0
15,4
21,2
19,2
1,4
0,4
182

16,6
14,2
23,8
22,5
1,5
0,2
167

9,7
12,4
26,3
30,5
3,9
0,1
134

3,2
5,5
22,5
53,0
5,7
0,1
101

>2io p, r .
U-cijfer. . .

4,8
6,8

Dit profiel vertoont de normale opbouw van de kreekgrond: lichte bovengrond, een zwaardere
laag eronder, daneenzandiger ondergrond.
r u v ge T a * ^ a n n e t beste gesproken worden van bodemtype MOk1,omdat de bovengrond aande
uente kant
is en de ondergrond verhoudingsgewijs zeer zandig en vrij grof (meer dan 50% is
. . . m u ) - y a n grof zand kan echter niet worden gesproken. De fracties boven 210 mu ontbreken
vnjwel. HetU-cijfer ligt nogjuist boven100.
Opmerkelijk is het grote verschil in de lutum/slib verhouding van de bovengrond vergeleken met
de daaronder liggende lagen. Aangezien dit verschil stelselmatig optreedt in alle kreekgrond-profielen
is naar een verklaring hiervoor gezocht. De oorzaak zou wellicht gelegen kunnen zijn in de bodemkundige gevolgen van de inundaties, die in vroeger eeuwen ongetwijfeld veelvuldig zijn opgetreden.
Het overstromingswater zal door het hoge zoutgehalte een verdringing van de Ca-ionen door Na-ionen
aan het absorberend bodemcomplex hebben veroorzaakt. De tengevolge daarvan optredende peptisatie
zal het naar diepere lagen spoelen van de kleideeltjes uit de bewerkte bovengrond hebben kunnen
veroorzaken. Dit verschijnsel is op de met zout water geinundeerde bouwlanden in Zeeland en ZuidHolland na de grote inundaties in '44 veelvuldig waargenomen (DE BAKKER (1947a en b), VANDEN
BERG en VERHOEVEN). Weliswaar loopt het meeste.troebele water bovengronds en door de drainbuizen
af, maar menkan toch veronderstellen, dat in de tijd, toen mennog geen drainbuizen kende, veelvan
dit „inundatieslib" in de ondergrond is beland. Tengevolge daarvan zou de bovengrond relatief zijn
verarmd endeondergrond verrijkt met lutumdeeltjes.
x

Uit het ter beschikking staande analyse-materiaal zijn enkele typerende profielen gekozen ter
illustratie. Volledige publicatie van het materiaal stuitte op moeilijkheden.
* Biezelingse analyses vanhet Bodemkundig Laboratorium vandeN.O.P. te Kampen.
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Met deze theorie klopt ook het feit, dat dit verschil in lutum/slib verhouding niet wordt aangetroffen
in de analyses van de poelgronden (naast de gepubliceerde staan ook nog andere analyses ter beschikking, waaruit dit kan worden afgeleid). Immers ook indertijd zullen de poelgronden zeker niet als
bouwland in gebruik zijn geweest. Na de laatste inundaties is op de tengevolge van de inundatie afgestorven weilanden geen structuurverval en slibuitspoeling waargenomen.
Mocht deze theorie juist zijn, dan zou hiermee een interessant bodemkundig gebeuren, dat in de
ariede klimaten goed bekend is (solonetz-gronden), ook in Nederland op de lage poldergronden zich
hebben afgespeeld.
b. MOk2k. BODEMTYPE zavelige kreekgrond met kleibank.
TABEL 2. Analyse van profiel Biezelinge III, Sectie A80.
20—40 cm

0—20 cm

60—80 cm

80—100 cm

14,0
21.7

17,1
26.5

36,4
53,9

17,8
23,8

7,8
10,5

65

65

68

75

74

27,7
16,7
19,5
8,8
0,4
0,3
221

28,7
15,8
18,8
7,8
0,3
0,3
226

27,8
7,5
7,2
2,7
0,5
1.5
267

30,3
20,6
17,5
4,9
0,1
0
231

11,7
16,5
33,0
22,4
1,2
0
152

< 2u...
< 16n . . .
Imum x 100
" »Ub
16— 50 u.
50— 75 a .
75—105 u .
105—150 a .
150—210 u .
>210 n . .
U-cijfer. . .

40—60 cm

Thans volgt de analyse van het tweede profiel: de zavelige kreekgrond met kleibank (MOk2k).
Uit de profielbeschrijving blijkt dat van 40—60 cm een zware horizont voorkomt met ongunstige
eigenschappen. De kleur is donkergrijs, hetgeen wijst op een slechte aeratie. De structuur is zwak
prismatisch. De grond is stijf en stug. Dit komt in de analyse dan ook duidelijk naar voren. De
kleibank bevat meer dan tweemaal zoveel afslibbare delen als de bovengrond. De ondergrond vertoont
weer het normale beeld van zandige lichte zavel. Overigens is het gehele profiel wat fijnzandiger dan
het vorige. De fractie > 10Smu is aanzienlijk kleiner.
Een opmerkelijk verschijnsel is overigens, dat de zeer grove fracties in de zware laag meer voorkomen dan in de meer zandige lagen. Een verklaring hiervoor is mij niet bekend. Op 70 cm diepte
werd voor het eerst kalk aangetoond.
c. MOk2k. BODEMTYPE zavelige kreekgrond met zware kleibank.
TABEL 3. Analyse van profiel Biezelinge VIII, Sectie A224.
0—20 cm
< 2fi
< 16/i

9,4
17,5

latum x 100
•lib

54

16— 50 u
50— 75 u

27,2
16,2
21,5
12,0
0,7
0,5
207

150—210u
> 2 1 0 ft

20—35 cm

-

35—50 cm

50—70 cm

70—95 cm

95—110 cm

12,4
21,7

34,1
49,4

37,9
55,4

35,1
50.1

57

69

69

70

79

30,6
5,6
2,4
0,8
0,2
0,4
323

31,0
6,6
4,4
1.5
0,2
0,7
300

4,8
8,3
29,3
41,1
2,4
0,1
116

27,0
15,4
19,9
11,7
0,6
0,4
212

27,7
8,3
6,9
3,1
• 0,3
0,5
273

In het derde profiel is de kleibank even zwaar, maar dikker dan in het voorgaande, nl. omstreeks
50 % afslibbaar en 60 cm dik. De structuur is ook in dit geval vrrj slecht; van 35—70 cm grof
kluiterig en van 70—95 cm kaasachtig. De kleur is grijs met roestbruine vlekken.

7,3
9,2
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De tegenstelling met de zeer zandige bovengrond is wel zeer groot. Op 95 cm volgt plotseling
matig fijn zand, dat naar de diepte snel grover wordt. In dit profiel wordt de eerste kalk onder in de
zware laag aangetroffen op ongeveer 70 cm diepte, het diepere zand is kalkrijk.
d. MOk 2c. BODEMTYPEoude cultuurgrond.
TABEL 4.

Analyse van profiel Biezelinge X, SectieA535.

< 2 a. . .
< 16/ * . . .
lutum x 100
slib
16— 50 u .
50— 75 // .
75—105 u .
105—150 'u.
150—210 u .

>2lOfi

;.

U-cyfer. . .

40—60 cm

20—40 cm

0—20 cm

60—80 cm

80—100 cm

13,4
20.1

13,9
20.3

11,6
17,5

11,2
17,6

11,9
17,7

67

69

66

64

67

20,3
15,5
21,5
11,2
0,8
0,6
195

21,7
17,3
21,6
10,9
0,7
0,5
198

18,8
17,3
24,4
11,8
0,9
0,7
185

17,9
15,7
24,4
12,1
0,5
0,6
183

16,4
16,4
25,7
13,8
0,5
0,4
172

Het vierde profiel van de Biezelingse kreekgrond is een typisch voorbeeld van een oude cultuurgrond: diep zwart, totaal verwerkt, met scherven en asresten, op 80 cm treden duidelijk de geelgroene
fosfaatvlekken op. Ook uit de slibanalyse blijkt het typische karakter van dit profiel.
Alle horizonten hebben een sterk op elkaar gelijkende granulaire samenstelling. Deze is zonder
twijfel een gevolg van de intensieve menging van de grond door de mens.
De volgende serie monsters' is afkomstig uit de Yersekse Moer (Y.M.).
e- MOk2. BODEMTYPEzavelige kreekgrond,
TABEL 5.

<
<

Analyse van profiel Y.M. I, Sectie C577.

2 /i
16 [A

lutum x 100
slib
16— SBa
58— 75 u
75—105 u
105—150 u
150—210/4
> 210/4 .
humus (El)
CaCO, .
pH . . .

0—18 cm

18—40 cm

40—100 cm

13
19

16
22

14
20

68

73

70

33,5
22
21
5

32,5
20
20
4,5
0,1
0,1
1,3
0,2
7,3

32
21
22
6
0,1
0
0,6
8,0
7,6

0,1
0,2
3,8
0
6,2

Opmerking over nevenstaande en
volgende analyses:
De granulaire samenstelling wordt
opgegeven in % van minerale delen.
Humus en kalk in % van de droge
grond.

Dit is een mooi voorbeeld van het bodemtype zavelige kreekgrond zonder kleibank. Ook hier
is echter de tweede steek wat zwaarder en slugger dan de eers:e. Dit kan echter in deze omgeving
voor de kreekgronden als normaal worden beschouwd.
Evenals in de vorige zavelige kreekgrond-profielen is de fractie 16—58 mu het meest vertegenwoordigd, terwijl in de zandige kreekgrond de fracties 58—75 en 75—105 mu meer op de voorgrond
treden. We spreken dan ook in dit profiel van fijnzandige zavel.
Het zand beneden 40 cm bevat veel kalk. De pH is dan ook hoog. De bovengrond is ontkalkt
en zuur. Ook dit is het normale beeld.
1

Alle volgende analyses zijn verricht door het Bedrijfslaboratorium te Groningen.
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Het humusgehalte van de bovengrond is hoog. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door zware staimestgiften. Het gehalte van de beide andere lagen is normaal.
/. MOk3k. BODEMTPYE roestige kreekgrond.
TABEL 6. Analyse van profiel Y.M. XII, Sec;ie G620.
0—30 cm

30—55 cm

55—65 cm

65—100 cm

< 16 (I

15
25,5

31
45

39
57

25
34

lutum x 100
slib

58

68

68

70

51
14
7
2
0,3
0,9
2,4
0
6,9

43
8
3,5
0,5
0,1
0,1
1,2
0
6,9

41
2
0,4
0,1
0
0
0,9
0
6,9

52
10
2,5
0,2
0.1
0,2
0,9
4,2
7,5

16— 58 a
58— 75 u
75—105 u
150—210 u
>2I0/*
CaCOt
PH

Dit profiel is wat de opbouw betreft vergelijkbaar met het kleibankprofiel uit Biezelinge (besproken
sub b). Het roestige kleibankprofiel, waarvan we bier de analyse zien, is echter over de gehele linie
zwaarder. Dit spreekt het duidelijkst in de ondergrond, die in Biezelinge lichter en grofzandiger is.
In het gehele profiel overheerst hier de fijnzandfractie van 16—58 mu zeer sterk.
De profielbeschrijving vermeldt een zeer sterk slempende bovengrond, een blauwgrijze laag met
weinig roest en slechte structuur van 55—65 cm en een lichtgrijze laag met zeer veel roest en beter
van structuur van 65—100 cm. De laatste laag is bovendien kalkrijk en heeft een pH boven 7 in
tegenstelling met de er bovenliggende grond.
g. MOt6k. BODEMTYPE overgangsgrond met kleibank.
TABEL 7. Analyse van profiel Y.M. XIII, Sectie D63.

< 2«
< 16/1
lutum X 100
slib
16— 58 u
58— 75 u
75—105 u
>210 ft
CaCO
PH

0—25 cm

25—40 cm

40—60 cm

60—100 cm

18
30,5

31
43,5

25
35,5

15
19

58

71

70

69

48
11
5,5
1,5
0,5
2,4
2,7
0,2
6,9

48
8
1,5
0,2
0,1
0,1
1,0
0.3
7,1

53
8
1,5
0,3
0,1
0,2
0,8
4.8
7,6

52
15
3
0.2
0,1
0,4
0.6
8.7
7,6

Het verschil met het vorige profiel is niet zo groot. De bovengrond is zwaarder en ongunstig van
structuur, nl. zeer slempig. Bovendien is in het gehele profiel de fijn zand fractie (16—58 mu) nog
sterker overwegend dan in het vorige. Deze beide punten zullen aanleiding zijn geweest deze grond in
te delen bij bodemtype MOt6k en niet bij MOk3k. Het is echter een lichte vertegenwoordiger van de
overgangsgrond, met name de vaak voorkomende zwaardere ondergrond ontbreekt hier. Ook het hoge
kalkgehalte in de ondergrond is gunstiger dan gewoonlijk bij dit type het geval is.
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h. MOp lOp. BODEMTYPE hoge poelgrond met katteklei.
TABEL

8. Analyse van profiel Y.M. XIV, Sectie D87.

< 2/i . . . .
< 16/i . . . .
jutum x 100
slib
16— 58a . .
58— 75a . .
75—105a . .
105—150JU . .
150—210/1 . .
>2l0/i.\ . .
humus(EI). . .
CaCO, . . . .
pH

0—22cm

22—44cm

44—65cm

65—85 cm

85—100cm

20
32,5

26
39,5

44
61,5

52
77,5

61

65

71

67

51
85
60

46
14
5
1,5
0,3
1,3
3,0
0
5,9

45
12
3,5
0,5
0,1
0,3
2,0
0
5,6

35
3
0,5
0,1
Sp
0,2
1,6
0
6,4

20
0,5
0,2
0,3
0,1
0,8
2,0
0,1
6,7

16,4
0,1
0,1
0
0
0
2,5
0
6,7

Deze analyse geeft een geheel ander beeld te zien dan de voorgaande. De ondergrond is hier zeer
zwaar. Het getal van 85 % afslibbaar in de laag van 85—100 cm is het hoogste, dat door mij in
analyses van Zeeuwse gronden werd aangetroffen. Het betreft hier de slappe, vale, zeer zware kleilaag
boven het veen, die hier direct onder volgt.
De voor poelgronden relatief dikke laag lichte klei (44 cm) en de goede structuur hiervan is de
aanleiding geweest deze grond in te delen bij de hoge poelgronden. De eigenaar gebruikt de grond
als bouwland met redeiijk goed resultaat. Het humusgehalte van de bovengrond is niet hoog. Met de
zware ondergrond gaat een relatief hoog humusgehalte gepaard.
De structuur van de ondergrond is zeer ongunstig met blauwgrijze kleuren en weinig roest. In de
laag van 65—85 cm komen veel gele kattekleivlekken voor. Het reeds eerder gesignaleerde samengaan
van deze katteklei met een spoor kalk (0,1 %) verdient ook hier vermelding. Ook in dit geval was de
gasvorming in het Scheibler-apparaat beslist niet te danken aan H2S-vorming. Overigens is dit gehele
profiel, zoals algemeen wordt aangetroffen in de poelgronden, geheel kalkloos.
*'• MOp11m. BODEMTYPE lage poelgrond (gemoerd).
TABEL

9. Analyse van profiel Y.M. XVI, Sectie D90.

< 2^. . .
lutein x 10*
slib
16— 58 u,
58— 75 S
75—105 u
105—150/1
150—210/1
>210/i. .
humus (El)
CaCO,. . .
pH . . . .

» •

0—12 cm

12—55 cm

55—100 cm

50
76

43
69

43
70

65

62

61

18
3
1,5
0,5
0,2
0,2
36
0,1
6,7

29
I
0,3
0,2
Sp
0,3
1,4
0,1
7,2

29
1,5
0,5
0,2
0,1
0
5,5
0
6,0

Deze analyse geeft een schrii beeld van de toestand waarin doze grond verkeert. De zode van
het weiland is volkomen verturfd, zodat een humusgehalte van 36 % wordt gevonden. De wortels
fainnen niet doordringen in de volkomen gereduceerde onderliggende laag van 12—55 cm. Het humusgehalte bedraagt daar dan ook slechts 1,4 %. Het hogere humusgehalte van de horizont van 55—100 cm
(5,5 %) is voor een deel toe te schrijven aan de veenresten, die zich hierin bevinden. Deze getuigen van
de naoernering uit vroeger eeuwen.
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Het gehele profiel bestaat uit zeer zware klei, die sterk gereduceerd is. De bovenste sleek is bruin
gekleurd onder invloed van de verturfde wortels. De rest van het profiel is grijs tot vaal blauwgrijs
van kleur. Tot 55 cm komt korrelige donkerbruine roest voor.
Nog veel sterker dan in het voorgaande profiel van de hoge poelgrond overweegt bij het zand
de fractie van 16—58 mu.
Het voorkomen van 0,1 % kalk tot 55 cm is ook hier moeilijk te verklaren. Bekalking kan wel
de reden zijn in de eerste steek, maar toch moeilijk in de tweede. Het systematisch voorkomen van
0,1 of 0,2 % kalk gepaard met een pH boven 7 in de zeer zware klei in de poelgrond, vaak in aanwezigheid van katteklei, moet een oorzaak hebben. Deze zal vermoedeliik moeten worden gezocht
in de oorspronkelijke vegetatie en de invloed daarvan op de kalkhuishouding. Het verschil in het
voorkomen van zout, brak en zoet water zal hierop mede van invloed zijn geweest.
De thans nog resterende analyses zijn van monsters uit de Nieuwland polders.
/. MNsl. BODEMTYPE zware klelgrond.
TABEL 10. Analyse van profiel Stroodorpepolder-Spoorhoek. Krabbendijke, Sectie D166.

< 2u
< 16/1
lutum X 100
slib
16— 58 li
75—105 M
105—150 u
150—210 u
>210/«
CaCOi
pH

0—65 cm

65—78 cm

78—110 cm

110 cm en dieper

50
71

51
73.5

53
76

15
20,5

70

69

70

73

23
2,5
2
0,4
0,2
0,1
2,5
8,1
7,5

23,5
2,5
1,5
0,3
0
0
2,7
8,4
7,5

19
3
3
0,5
0
0
2,8
10,2
7,6

26
22
26
7
0,1
0
0,9
8,6
7,5

Dit profiel vertoont tot een diepte van 110 cm een grote uniformiteit. De afzetting is zeer gelijkmatig, een grote uitzondering in de jonge Zeeuwse polders. Een dergelijke dikke uniforme kleilaag
wordt zelden aangetroffen.
Zeer opvallend is de grote overeenstemming met de granulaire samenstelling van de zware kleilagen
uit de zo juist besproken poelgronden. Ter illustratie hiervan zijn hieronder twee distributiegrafieken
afgebeeld, nl. afb. la van de laag van 78—110 cm uit de Stroodorpepolder en afb. lb van de laag
65—85 cm van profiel Y.M. XIV uit de Yerseke Moer (hoge poelgrond). Toch bestaat er een zeer
groot verschil in physische en chemische eigenschappen en dientengevolge ook in landbouwkundige
waarde tussen deze beide profielhorizonten. Die uit de Stroodorpepolder is prima geaereerd, goed van
structuur en rijk aan voedingsstoffen en kalk, de kleilaag uit de Yerseke Moer is in alles het tegendeel
en bevat bovendien nog katteklei. Dat hiervoor alleen het geconstateerde verschil in kalkgehalte aansprakelijk zou zijn, is niet waarschijnlijk. Het door VAN LIERE (1948, p. 50) geopperde idee dat het
grondwater in de loop der eeuwen een aanplempende invloed zou hebben op de grond, lijkt ook hier
waarschijnlijk. In elk geval blijkt wel, dat bij eenzelfde granulaire samenstelling van de grond een zeer
verschillend geaarde bodem voorhanden kan zijn.
Beneden 110 cm verschijnt een geheel andere horizont. Het afslibbaar gehalte valt terug tot 20 %,
terwijl de grovere zandfracties op de voorgrond gaan treden.
De granulaire samenstelling van deze horizont gelijkt veel op de zavelgrond uit het oudeland
(vergelijk met bodemtype MOkl, sub a of met MOk2, sub e). De sedimentatie-omstandigheden en
het -materiaal hebben klaarblijkelijk niet veel verschild.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de lutum/slib-verhouding in deze jonge polder in de
bovengrond hoger is dan in de Oudeland-gronden. Dit pleit, gezien de overigens zeer veel op elkaar
lijkende granulaire samenstelling in Oudeland- en Nieuwland-gronden, voor de theorie van de lutuminspoeling tengevolge van overstroming met zoutwater, hetgeen uiteraard in de oude polders veel vaker
zal zijn opgetreden dan in de nieuwe.
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AFB. la+b.

^

Grote gelijkenis in de distributiecurve van de minerale fracties en het humusgehalte
in de ondergrond van een Nieuwland- en Oudeland-polder. De physische en chemische
toestand zijn daarentegen zeer verschillend.
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Strong resemblancein the distribution curve of the mineral fractions, and humus-content
in the subsoil of a Nieuwland- and Oudeland-polder. The physical and chemical conditions are, on the other hand, quite different.

k. MNs2. BODEMTYPE kleigrond.
TABEL

11. Analyse van profiel R.B. Ill, Rilland, Reigersbergse polder.
0—30 era

30—52 cm

52—74 era

74—100 cm

< 16Ji

33
49

14
23,5

15
22

7
10

lutum x 100
slib

67

59

68

70

28
10
9
4
0,2
0,2
3,0
6,6
8,1

28
22
22
4,5
0,1
0
0,9
9,0
7.7

*25
21
24
8
0,1
0
0,9
7,0
7.7

13
20
39
18
0,2
0
0,4
5,6
7.7

16— 5 8 M
58— 75 a
75—105 M

105—150M

CaCO,

Dit profiel is gekenmerkt door een bovengrond van klei, lichter en zandiger dan in het vorige
profiel, een dikke zavelige laag daaronder en een slibhoudende zandige ondergrond. De overgangen
hiertussen zijn in het profiel geleidelijker dan deze mengmonsters van de horizonten doen vermoeden.
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Opmerkelijk is het geleidelijk verschuiven van de zandsamenstelling naar de grovere fracties met toenemende diepte. Het gehele profiel kan echter zonder bezwaar als fijnzandig worden beschreven.
Het humusgehalte in de zavelige ondergrond is aanmerkelijk lager dan in de klei-ondergrond van
het vorige profiel.
De zavellaag van 30—74 cm heeft een samenstelling, die nauwkeurig overeenkomt met de diepere
ondergrond uit het vorige „zware kleigrond" profiel. Zeer zeker zullen deze twee lagen een genetische
samenhangvertonen, wat betreft de sedimentatie omstandigheden.
/. MNs3. BODEMTYPE zware zavelgrond.
TABEL 12. Analysevan profiel R.B.IV Rilland,Reigersbergsepolder.
0—32 cm
26
37,5 .
lutum X 100
•lib
31
14
14
3,5
0,2
0,4
2,3
6,5
7.8

58— 75 «
75—105/1
105—150/1
150—210/*
>210 ft.
CaCO
PH

32—55 cm

55—72cm

72—100 cm

30
44

31
43,5

35
50,3

68

71

69

28
13
12
5
0,1
0
1,4
9,5
7,8

29
13
15
3,5
0,1
0,1
1,4
10,3
7,6

25
10
11
3,5
0,1
0
1,2
U,0
7,6

Dit is geen typisch zwaar zavelprofiel omdat het naar de diepte niet lichter wordt, maar integendeel overgaat in kleigrond. De bovengrond vormt bovendien een overgang naar de kleigrond. De
indeling van de schorgronden kan nl. vrijwel steeds geschieden naar aanleiding van de zwaarte van
de bovengrond, aangezien het profiel naar de diepte afneemt in zwaarte. Een betere analyse stond
niet ter beschikking.
Naar aanleiding van dezeafwijkende bodemgesteldheid kan nog eensworden gewezen op het gevaar
van schematiseren, waartoe men zo licht de neiging heeft wanneer men de bodemkunde bestudeert
aan de hand van de gepubliceerde kaarten en hun beschrijvingen. In het terrein doen zich steeds
afwijkingen voor, die met allerlei toevallig verschillende sedimentatie-omstandigheden kunnen samenhangen. Deze treden verspreid en onsystematisch op en kunnen daarom niet in kaart worden gebracht.
m. MNs4. BODEMTYPE lichtezavelgrond.
TABEL 13. Analyse van profiel R.B.I Rilland, Reigersbergsepolder.
0—26 cm

26—44 cm

44—100 cm

15
22,5

12
16,5

10
14,5

lutum X 1(X > . .
•lib

66

72

68

16— 58 a
58— 75 u
75—105 u
105—150U
150—210/1
>210/i .
humus(El)
CaCO,. .
pH . . .

26,5
21
23
7
0,2
0,2
2,3
6,7
8,1

29
25
24
6
0,1
0
0,9
9,9
8,0

21
23
30
12
0,1
0,1
0,8
9,4
7,7

< 2/1. .
< 16/1. .

. .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
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Ook hier weer valt de grote gelijkenis in granulaire samenstelling op bij vergelijking van monsters
van overeenkomstig lutumgehalte uit de vorige profielen. Met het afnemen van het lutumgehalte stijgt
het percentage zand in degrovere fracties.
Vergelijking met de fractieverdeling in de monsters uit de oude polders laat weer een grote
gelijkenis zien. De analyses van deze bovengrond en van de bovengrond uit profiel MOk2k (Hoofdstuk IV, 4, b) zijn nagenoeg dezelfde, met uitzondering van het kalkgehalte, dat hoewel niet vermeld
in het Biezelingse monster niet meer dan enkele tiende delen van een procent bedraagt. De grond in
Biezelinge slempt hevig, in Rilland niet. Het hoge kalkgehalte en het ontbreken van de kleibank zijn
hier de oorzaak van de gunstige structuur en niet de granulaire samenstelling.
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IV. BODEMKUNDIGE VERKENNING VAN DE
KRUININGERPOLDER (1292 ha)
1. GESCHIEDENIS

De Kruiningerpolder, die thans geheel als afzonderlijke polder bekend staat en geadministreerd wordt, behoorde eertijds tot de Breede Watering bewesten Yerseke, de
centrale polder van Zuidbeveland. Hij stond toen bekend als het ambacht Kruiningen
(volgens derekeningen van derentmeester Bewesten Schelde in 1331(Hamaker) (I304/21).
De wateringen „beoosten en bewesten Yerseke" en die „tussen Honte en Hinkelinge"
vormden toen reeds 66n geheel. Tengevolge van de hoge vloeden in 1530, waarbij ook
het land van Reimerswaal verloren ging, Hephet ambacht Kruiningen in.Op de plaats van
de huidige Zanddijk, die de grens vormt tussen de Kruiningerpolder en de Breede
Watering bewesten Yerseke, bevond zich toen een natuurlijke hoge zandige rug, die het
water enigszins keerde. Deze was voor de overstroming van het ambacht Kruiningen in
1530reeds verzwaard tot een waterkerende dijk, die de er achterliggende Breede Watering
beschermde tegen verdere inundaties. Het ambacht Kruiningen is pas herdijkt in 1570 en
heeft dus 40 jaar bloot gestaan aan het overstromingswater van de Oosterschelde. De
invloed hiervan is merkbaar op verschillende plaatsen in de polder. Dat niet de gehele
polder als het ware vernieuwd en met jonge grond overdekt is, zal moeten worden
toegeschreven aan het feit, dat het invalsgat van het overstromingswater op een grote
afstand noordoostelijk van het ambacht Kruiningen was gelegen. Het er voor gelegen
land van Reimerswaal brak de kracht van het water en ontving de meeste slib zodat de
Kruiningerpolder ondanks een overstroming van 40 jaar vrijwel intact is gebleven en
slechts plaatselijk is overdekt met Jong zeeslib.
Behalve een doorbraak bij de Kruiningse Vliet, die grote gevolgen heeft gehad,
zijn er nog twee plaatsen waar eertijds dijkdoorbraken hebben plaats gevonden, n.l. e'en
in het noorden van de polder in de hoek, genaamd „het Kind van Trente". De Dijk, die
thans de Kruiningerpolder scheidt van de Nieuw Olzendepolder, is toen bezweken. De
bij de doorbraak ontstane weel, genaamd „het Kaasgat" ligt in de Nieuw Olzendepolder.
De nieuwe dijk is achter de weel om naar binnen gelegd, zodat de dijk daar ter plaatse
naar binnen stulpt. Klaarblijkelijk heeft men althans voor een deel, de grond benodigd
voor het opwerpen van de nieuwe dijk binnendijks gehaald. De percelen langs de dijk
liggen aanmerkelijk lager dan de er achter liggende gronden. De invloed van de doorbraak op de er achter liggende gronden is zeer gering geweest. Een duidelijke overslaggrond ontbreekt. Op de kaart van HATTINGA van het eiland Zuid-Beveland van 1753 is
de instulping in de dijk reeds te vinden.
Op de plaats van de tweede doorbraak in het uiterste Zuid-Westen van de polder bij
Hansweert is op deze kaart de oorspronkelijke dijk nog aanwezig, met daarachter een
inlaagdijk op de plaats van de huidige zeedijk. Klaarblijkelijk was daar toen reeds een
bedreigd punt. In 1808 is de dijk doorgebroken en is achter de doorbraak een complex
overslaggrond ontstaan.
In 1940 is de polder om militaire redenen door de Nederlanders gei'nundeerd, in 1944
door de Duitsers. Deze inundaties hebben echter geen blijvende bodemkundige gevolgen
gehad.
2. PERCELERING EN LANDBOUWKUNDIGETOESTAND

De kleine percelen en het zeer verspreid liggende grondbezit is aanleiding geweest tot
het aanvragen van een ruilverkaveling. Hiermee is reeds voor 1940 begonnen. Na een
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stagnatie der werkzaamheden in de oorlog, wordt het werk thans in snel tempo voortgezet en het nadert zijn voltooiing.
Enkele opmerkelijke bijzonderheden dienen nog te worden vermeld In het noordoostelijke deel van de Polder beheerst de Kruiningse Vliet het landschapsbeeld. Het is
een brede, zeer laag liggende strook zilte, zandige grond, die in de zomer geen water
voert. In het bed van de Vliet is een fraaie zoutvegetatie te vinden. Hij loopt in hoofdzaak van noord naar zuid met een bocht naar het oosten ten zuiden van de eerste Vlietweg. Het is opmerkelijk dat deze Vliet de gemeentegrens vormt tussen Krabbendijke en
Kruiningen. Op de kaart van HATTINGA van 1753 vormt de Vliet de scheiding tussen de
Heerlijkheid Kruiningen en de Heerlijkheid Nieulande. Aangezien de grenzen van de
Heerlijkheden gewoonlijk zeer oud zijn en teruggaan tot in de middeleeuwen kan worden
aangenomen, dat de Vliet reeds in oude tijden bestond.
Men vindt zeer algemeen dat oude grenzen van gemeenten of Heerlijkheden langs
nog bestaande of thans geheel dichtgeslibde kreken liggen.
Volgens de overlevering (DE NOOYER, 1932) zou deze Vliet zich eertijds naar het
zuiden hebben voortgezet tot aan de Westerschelde en als verbindingswater voor kleine
schepen hebben gediend tussen de Ooster- en Westerschelde. Men vindt aan de overzijde
van de dijk in de oud Krabbendijke polder nog de resten van een vroegere waterloop in
de vorm van een watergang, die uitmondt in de thans nog bestaande Krabbendijkse
Vliet Dit verbindingswater draagt de naam „Morlode". Langs de dijk naar Waarde op
de hoogte van de Krabbendijkse Vliet staat het cafe' „Lugtenburg", waarop de volgende
regelen te lezen staan:
„Toen eertijds Lugtenburg hier was
Was ook de Scheepvaart hier
Men werd outlast om verder op te varen
Nu bouw ik hier ter plaatse neer
Een tap voor burger, boer en heer
Wat kan de tijd verandering baren!"

De historische juistheid hiervan kan door mij niet worden gecontroleerd. In elk geval
wijzen deze gegevens er toch wel op dat de Kruiningse Vliet eertijds wel van veel meer
betekenis is geweest dan thans.
Aan de westzijde van de Vliet kan langs een deel ervan een oude, geslechte dijk
worden aangetoond. Deze is op de bodemkundige schetskaart (kaart 2) aangegeven. Ten
noorden van de spoorlijn en ten zuiden van de tweede Vlietweg waren de dijkresten niet
meer te bespeuren. Deze dijk ligt als een iets hogere strook grond langs de Vliet. Vanaf
de spoorlijn naar het zuiden tot aan de plek waar de eerste Vlietweg westwaarts buigt,
loopt de dijk westelijk van de weg.Uit gesprekken met landbouwers ter plaatse bleek mij,
dat de percelen ter zijde van de Vliet, over het stuk waar hij oost loopt, de „oude dijk"
wordt genoemd. Dit bevestigde de overtuiging, verkregen door waarnemingen in het
terrein, dat de bevolking zich eertijds tegen overstromingswater uit de Vliet heeft moeten
beschermen door het opwerpen van een dijk.
Eveneens trekken de langgerekte, smalle percelen, die langs de Witte Steeweg en de
beide Vlietwegen liggen, de aandacht. Dichtbij de Vliet ontbreken ze, maar daar heeft de
weg extra brede bermen. Verderop gaan deze brede bermen over in lange, smalle percelen. Aan het eind van de Witte Steeweg lopen de smalle percelen zuidelijk op enige afstand van de weg dood tegen de Nisseweg. Het is niet onmogelijk, dat de Coppoolseweg
(Cappelleweg) de voortzetting ervan is. Deze Coppoolseweg zet zich aan de andere kant
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AFB. 8. Luchtfoto van de Zanddijk tussen de polders de Breede Watering bewesten Yerseke en Kruiningen met omgeving. Bij a) ziet men de doorlopende wegen de dijk kruisen. De watergang by b) die zich voortzet in de
Capelle weg en de dubbele watergang in het zuiden, vormt het hart van de voormalige grote kreek langs
de Zanddijk, die de polder Kruiningen binnenbuigt. Let verder op het verschil in percelering tussen de
poelgrond in de Yerseke Moer (in het noorden) en in de Kruininger polder (ten zuiden van het station).
(Foto-archief v. d. Stichting voor Bodemkartering — opname Geallieerde lucbtmacht 10-9-'44.)

\

^

FFG. 8.

Atrial view of the "Zanddijk" between the folders the "Breede Watering" bewesten Yerseke andKruiningen
with surroundings. At a) wesee the uninterrupted ways cross the dike (the dike was made afterwards). The
water course at b) which runs oninthe ..Capelle weg"andthedouble water courseinthesouth form theheart
of the big creek along the Zanddijk, which bends into the polde' of Kruiningen. Further note thedifference
in parcelling between the marsh soil in the Yerseke Moer (in the no'th) and in the polder of Kruiningen
(south of the station).
(Photo: Allied Airforce, 10-9-44.)
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AFB. 9. Tekening van het gebied van de luchifoto van afb. 8.

FIG. 9. Drawing of the area of the aerial photo of fig. 8.
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van de Zanddijk voort in de watergang, die de kern vormt van de grote voormalige kreek
van het Zanddijkgebied. Het beeld van de luchtfoto maakt dit ook zeer aannemelijk
(afb. 8 en 9).
In dit kader passen ook kronkelende polderwegen en watergangen, die overal in de
polder te vinden zijn en die,zoals straks nader aannemelijk zal worden gemaakt, moeten
worden beschouwd als het laatste bed van oude kreken. Voorbeelden hiervan zijn de
Achterweg, in het oostelijk en in het westelijk deel van de polder, de Nisseweg, de Oomshoekseweg, het Stierhoeksewegje en de watergangen in de Willem Meersen Hoek.
De percelering in het algemeen maakt niet de indruk zeer oud te zijn. Er is geen
duidelijk verschil in de perceelsvormen van het bouwland en weiland. Dit is in andere
oude kernen van Zeeland wel het geval. Bijvoorbeeld in de Breede Watering bewesten
Yerseke en in de Ellewoutsdijkpolder op Zuidbeveland en in de Poortvlietsepolder op
Tholen. Het is niet onwaarschijnlijk dat na de grote overstroming van 1530 de polder
grotendeels opnieuw verkaveld is.
De „hoeken" waaruit de polder is samengesteld dragen meestal de namen van personen, bijvoorbeeld Arend Poolshoek, Klaas Iexenhoek, enz. Er zijn ook enkele andere
namen b.v. de Moolhoek, de Stompersdijk, enz.
Het bouwland in deze polder staat bekend als matig goed. De ontwatering liet te
wensen over. Vooral het laaggelegen weiland had wateroverlast. Een groot deel van de
polder heeft een kalkloze bouwvoor en lijdt aan slempigheid. Bij de thans onderhanden
zijnde ruilverkaveling wordt de ontwatering van het gebied verbeterd en een aantal
nieuwe wegen aangelegd. Het voornaamste doel van de verkaveling is echter het bij
elkaar brengen van de versnipperde grondeigendommen.
Behalve de normale akkerbouwgewassen van de zeeklei, worden in deze polder meer
dan normaal uien, wijnpeen en vroege aardappelen verbouwd (de laatste vooral langs de
Zanddijk).
Het weiland verkeert in een matige conditie. Voor een deel is dit een gevolg van de
inundaties. De Zeeuwse boer is echter overwegend akkerbouwer en besteedt aan het
weiland weinig zorg. Het gevolg hiervan is, dat het weiland min of meer in verwaarloosde toestand verkeert en men in het algemeen in Zeeland slechts weinig goed weiland
ziet.
De fruitteelt is in vergelijking met het nabije Kapelle-Biezelinge van geringe betekenis. Men vindt enkele modern opgezette boomgaarden, doch overwegend treft men de
min of meer verwaarloosde boerenboomgaard aan. Andere tuinbouwgewassen komen
hier slechts sporadisch voor.
3. BODEMGESTELDHEID (kaart 2)

De bodemgesteldheid van deze polder is slechts oppervlakkig bestudeerd. Het resultaat ervan is dan ook een bodemkaart, die niet meer pretendeert te zijn dan een bodemkundige schetskaart, waarop slechts de belangrijkste en meest in het oog lopende verschijnselen zijn vermeld. Bij de hierna te bespreken karteringen is veel gedetailleerder gewerkt. Dat deze kaart hier toch wordt gepubliceerd, vindt zijn oorzaak in het feit, dat
de belangrijkste bodemkundige verschijnselen, die men in de oude kernen van het zeekleigebied aantreft, hier vertegenwoordigd zijn, zodat de bespreking van deze kaart een
goede inleiding vormt voor de hierna te behandelen meer gedetailleerde en ingewikkelde
kaarten van overigens vergelijkbare gebieden.
In een oude zeekleipolder vindt men als meest opvallend verschijnsel de tegenstelling
tussen het hooggelegen bouwland en het laaggelegen grasland. Het hoog gelegen bouw-
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land ligt op de ruggen in het landschap, die de lager gelegen weilanden omsluit. De
verklaring hiervoor is gegeven door VLAM (1943). De hoger gelegen ruggen zijn voormaiige getijgeulen, die het veen, dat zich hier voor de inbraak van de zee gevormd had,
geheel of gedeeltelijk hebben weggeschuurd, waarna zij dit aldus ontstane bed hoofdzakelijk met zandige sedimenten hebben opgevuld. Het door deze getijgeulen aangevoerde water overstroomde de intact gebleven veeneilanden en zette hierop fijnere, kleiige
sedimenten af. Na het leggen van dijken kon de ontwatering, die tot gevolg had dat het
veen sterk ging inklinken, beginnen. De gebieden met veen in de ondergrond kwamen
hierdoor lager te liggen dan de voormalige met zandige en zavelige sedimenten gevulde
kreken. Zo voltrok zich de Inversie van het landschap.
Bij latere doorbraken werd dit beeld verstoord, doordat het overstromingswater vers
materiaai afzette op de reeds aanwezige, hoge of lage gronden en nieuwe kreken uitsleep.
Ook heeft de mens zijn invloed doen gelden door het deponeren van huisafval en het
egaliseren en afgraven van gronden.
Hierop is de volgende i n d e l i n g v a n d e g r o n d in deze polder gebaseerd.
L
2.
3.
4.
5.

Kreekruggrond.
Poelgrond.
Overslaggrond.
Oudecultuurgrond.
Vergravenen geegaliseerde terreinen.

Waar deze gemakkelijk te constateren waren, werden bovendien nog de volgende bijzonderheden aangegeven:
a. oude of jonge kreekbeddingen;
b. kalkrijke grond afkomstig van langdurige overstromingen.
1. Kreekruggrond
Deze bevindt zich op de plaatsen langs de voormalige getijgeulen. De kenmerken
ervan zijn:
De ligging is re1 a t ief h o o g . Ze vormen in het landschap brede of smallere ruggen met een
vlakke kruin, die aan de zijden langzaam afhellen naar de poelgrond.
Het profiel wordt van boven naar beneden zandiger. De bovengrond bestaat uit zavel (circa 20 tot
40 % afslibbare delen), die naar de diepte min of meet geleidelijk overgaat in slibhoudend zand, soms
in vrij grof, slibarm zand.
De bovengrond is ontkalkt. Beginnend op een diepte van circa 50 cm is in de ondergrond koolzure
kalk aanwezig.
In sommige gevallen ontbreekt het veen in de ondergrond geheel, in andere is het eerst op grotere
diepte b.v. beneden 2 m aanwezig. In het laatste geval is de kreek niet sterk genoeg geweest om het
veen weg te slaan.

2. Poelgrond
Deze bevindt zich op de plaatsen waar het veen intact is gebleven en in rustig water
bedekt is met klei. De kenmerken ervan zijn:
De ligging is r e l a t i e f l a a g . De grond is sterk geaccidenteerd. Overal treft men bulten en
laagten aan. Voor een deel is dit het gevolg van de aanwezigheid van zeer smalle ruggetjes van kreekgronden, die er doorheen slingeren, voor een ander deel is dit hobbelige land gevormd door de mens.
De moernering (d.w.z. het uitgraven van het veen ten behoeve van brandstof of zoutwinning) in
vroeger tijden heeft een zeer ongelijk gelegen terrein tot gevolg gehad.
Het profiel wordt in het algemeen van boven naar beneden zwaarder. De bovengrond bestaat
uit zware zavel tot lichte klei (30—60% afslibbare delen). De ondergrond uit klei van ongunstige
structuur, welke slecht is geaereerd (veel grijze tinten). De gleyhoiizont ligt hoog (boven 50 cm).
Het gehele profiel is gewoonlijk kalkloos. Soms komt wel een zandiger kalkhoudende horizont voor.
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Het veen bevindt zich gewoonlijk op geringe diepte. Soms treedt het reeds boven 1 m op.In
gevallen waar het nagenoeg geheel ontbreekt, isdithet gevolg vande moernering.
3. Overslaggrond
Deze treft men aan in de omgeving van een dijkdoorbraak,dieweerspoedigisongedaan gemaakt door het leggen van een nieuwedijk. De overslaggrond isgekenmerkt door:
Het voorkomen van grover zand in de bovengrond dan normaal in de omgeving optreedt. Soms
bestaat degehele bouwvoor uit zand. In demeeste gevallen is hetzand metdevoormalige bouwvoor
gemengd.
Het voorkomen van kalk indebouwvoor.
4. Oudecultuurgrond
Op plaatsen, waar gedurende lange tijd mensen hebben gewoond of nog wonen is
veel huisafval gedeponeerd. Ook de kadavers van beesten zullen in de naaste omgeving
begraven zijn. Deze gronden zijn gekenmerkt door:
Een diep zwarte kleur zowel van de bouwvoor als van de ondergrond, soms wel tot een meter
diepte. Soms komen indeondergrond geelgroene vlekken voor, dieworden toegeschreven aan fosfaatophopingen.
Het voorkomen vanallerlei soorten puin,scherven enasresten (Afb.10).
Van een normale profielbouw isniets terugtevinden.
In veel gevallen zijn deze gronden thans in gebruik als bouwland en is er van een
bewoning niets meer te bespeuren.
AFB. 10. Vers slootprofiel met fundament van een oud gebouw, dat gesteund werd door houten
palen. Hetland is thans in gebruik als bouwland.

FIG. 10. Freshditchprofilewith thefoundationsof anoldbuilding, whichissupportedbywooden
piles.Thelandisnow usedfor arable land.
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5. Vergraven en geegaliseerde terreinen
Deze zijn gewoonlijk door hun afwijkende hoogteligging gemakkelijk te herkennen.
De vergraven terreinen liggen vaak aan de voet van een dijk, waar de grond gebruikt is
voor dijkverzwaring. In andere gevallen is het zand uit de ondergrond gebruikt voor
wegenaanleg of dergelijke. Geegaliseerde terreinen liggen steeds op poelgrond of op de
grens daarvan naar kreekgrond. Het zijn voor bouwland gereed gemaakte. gescheurde
weilanden.
Wat betreft de bijzondere verschijnselen (pag.45aen b)kan nog het volgende worden
opgemerkt:
a. Oude en jongekreekbeddinggrond
In sommige gevallen voerden de grotendeels verzande getijgeulen bij de bedijking
nog water door een relatief smalle geul. Deze laatste kreekbeddingen zijn in veel gevallen
in het landschap bewaard gebleven als watergangen in het afwateringsstelsel. Deze
onderscheiden zich van de gegraven watergangen door hun kronkelend verloop en hun
Hgging in kreekruggrond. In andere gevallen zijn deze laatste kreekbeddingen tot wegen
geworden, die zich eveneens kenmerken door een kronkelend verloop. Het is ook mogelijk, dat de met de weg meelopende sloot als zodanig moet worden opgevat. Men moet
dan veronderstellen, dat de weg op de zandige oever van het laatste kreekbed is gelegd.
Het kronkelen van deze watergangen en wegen geeft hen een natuurlijk aanzien. Bovendien kan op veel plaatsen worden geconstateerd, dat in de binnenbocht een relatief hoge
zandige kop ligt, terwijl de gronden grenzend aan de buitenbocht lager liggen en in
sommige gevallen juist de grens van de kreekruggrond vormen. De poelgrond ligt in
enkele gevallen tegen de buitenbocht aan. Dit wijst er op dat een kreek bezig was zichzelf
te verleggen naar de poelgrond door het langer maken van de lussen van de meander.
Voorbeelden hiervan zijn de meeste kreekbeddingen in de kreekruggronden ten zuiden
van de Rijksweg. De thans beschreven kreekbeddingen moeten dus worden opgevat als
de resten van de oorspronkelijke getijgeulen, die na hun verzanding de kreekruggronden
hebben gevormd. In vele gevallen bevatten deze op geringe diepte reeds kalk n.l. op
20—30cm diepte en er bevinden zich veel kleine wadslakjes in de ondergrond. Het kalkgehalte is daar zeer hoog, soms wel meer dan 15 %. De zavelige ondergrond heeft een
karakteristieke, groengele kleur, vermoedelijk een gevolg van de fosfaatrijkdom, afkomstig van de zeer vele gemineraliseerde schelpdiertjes.
lehalve deze normale kreekbeddingen komen er in deze polder nog meer recente
restanten van kreken voor. Deze zijn ontstaan na de doorbraak bij de Kruiningse Vliet.
De Kruiningse Vliet zelf is als de hoofdkreek te beschouwen. In westelijke richting zijn
er echter drie zijkreken gevormd n.l.e^n in het noorden vlak ten zuiden van de dijk, e^n
uitkomend in de bocht van de Vliet naar het oosten en 6£nuitkomend in de bocht naar
het zuiden. Deze beddingen onderscheiden zich van de oude door hun grotere breedte en
hun kalkrijkdom van de bovengrond. Waarschijnlijk lopen de laatste twee voor een
groot deel in het bed van oude, bij de doorbraak nog aanwezige stroomdraden, die voor
de bedijking waren ontstaan. Ze zullen deze oude kreekbeddingen hebben verbreed, verdiept en gevuid met jong kalkrijk zeeslib. De zuidelijkste zijtak van de Vliet loopt dood
in het poelgrondgebied. Het aansnijden van de zware poelgrond en het vaste veen in de
ondergrond zal slechts langzaam in zijn werk zijn gegaan. Het opnieuw insnijden van de
kreekgrond zal in het zandige materiaal veel sneller geschied zijn. Langs de twee zuidelijke zijtakken van de Vliet loopt zowel een watergang als een weg (Eerste en Tweede
Vlietweg). De zuidelijke tak splitst de Hoekseweg af, die opgevat moet worden als een
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oude kreekbedding. De middelste tak loopt verder in de Witte Steeweg, die als jonge
en oude kreekbedding is te beschouwen. Misschien loopt de noordelijke tak nog verder
westwaarts d66r langs de kromme perceelsgrenzen. Dit was echter niet met zekerheid
vast te stellen.
b. Kalkrijke jonge grond afkomstig van langdurigeoverstromingen
In de omgeving van de Vliet en langs de zijtakken ervan is door het overstromingswater, dat vele jaren dit gebied bevloeide, esn jonge zeeklei gesedimenteerd, gekenmerkt
door kalkrijkdom tot in de bouwvoor en een profiel, dat van boven naar beneden
zandiger wordt. Dichtbij de Vliet ligt een jong sediment van meer dan een meter dikte.
Westwaarts wordt het steeds dunner, terwijl er in de rest van de polder niets van te
merken is.Omdat de jonge afzettingen in deze polder slechtseen ondergeschikte plaats innemen is er verder weinig aandacht aan besteed. Er zijn echter vele polders in Zeeland,
die een geheel ander aanzien hebben gekregen, doordat de oude grond grotendeels is
bedekt met jonge afzettingen, tengevolge van dijkdoorbraken, die pas jaren later ongedaan werden gemaakt. Er wordt hier slechts de aandacht op gevestigd omdat men op dit
verschijnsel bedacht moet zijn. De kalkrijkdom blijkt een goed criterium te zijn om
deze jongere gronden van de oude te kunnen onderscheiden.
4. BESPREKING VAN DE BODEMKAART (kaart 2)

Een eerste blik op de kaart leert, dat in het noord-westelijk deel van de polder de
kreekruggronden overheersen, naar het zuiden en oosten worden deze steeds onbelangrijker en neemt dienovereenkomstig de oppervlakte poelgrond een grotere plaats in.
In het noordwesten stroomde een grote, brede getijgeul het gekarteerde gebied binnen
en liep hoofdzakelijk in oostelijke richting verder, terwijl naar het zuiden ean aantal
smallere zijgeulen zich in het veen insneden. Volgens de kaart van de Breede Watering
van VLAM (kaart 1) heeft er een getijgeul van het zuiden bij Hansweert naar het noordoosten gelopen op de plaats waar thans de Zanddijk ligt. Deze boog juist in het uiterste
noorden van de huidige Kruiningerpolder naar het zuidoosten om en stroomde daar
verder de Kruiningerpolder in. De hoofdtak ervan, ongeveer tot halverwege de Witte
Steeweg, is veenloos. De overige kreekruggronden bevatten vermoedelijk alleen op
grotere diepte veen. Dit is evenwel niet stelselmatig onderzocht. Landbouwkundig is het
ook van minder betekenis of er b.v. op 2,5 m diepte nog veen voorkomt. De grenzen
tussen kreek- en p o e l g r o n d zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de topografie van het
landschap en gecontroleerd met boringen. De gronden vlak langs de grens zullen daarom
in de meeste gevallen niet karakteristiek zijn voor een van beiden. Vrijwel alle wegen
lopen over deze kreekruggronden veelal in de overgebleven kreekbeddingen.
Een mooi voorbeeld isde Zandweg met zijn karakteristieke naam. Vanaf de kom van
het dorp tot bijna aan het eind van de voormalige kreek meandert deze weg tussen de
poelgronden. In de binnenbochten ligt steeds de hoge, zandige grond, terwijl de buitenbochten tegen de poelgrond aanliggen.
D e o u d e c u l t u u r g r o n d ligt hoofdzakelijk rondom het dorp en langs de jongere
kreekbeddingen (Witte Steeweg) en op de hoek van de Moolweg en de Oomshoekseweg.
Zowel in de ondergrond als bovenop zijn scherven aangetroffen. In e'en geval (de meest
westelijke plek langs de Witte Steeweg) is over een lengte van enkele tientallen meters
zel-as l in de ondergrond aangetroffen in een verse slootwand. Dit zou erop wijzen dat
de moernering in deze polder van betekenis is geweest.
-' Zel-as is de uitgewassen asrest van het verbrande veen met een zeer hoog kalkgehalte.
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De o v e r s l a g g r o n d in het zuidwesten bij Hansweert is moeilijk te begrenzen,
omdat slechts op enkele percelen een duidelijke grofzandige afzetting aanwezig is. Op
de overige isde overslag slechts met moeite vast te stellen door te letten op de aanwezigheid van iets grovere lichtgrijze zandkorrels temidden van de normaal samengestelde
bouwvoor. De grenzen zijn dan ook niet als zeker te beschouwen. Vermoedelijk is de
jonge bedding vlak bij de Nieuwe dijk een uitvloeisel van de doorbraak.
Het verloop van de jonge kreekbeddingen werd reeds in de vorige paragraaf besproken. Slechts kan hier nog worden gewezen op de naam „Stompersdijk", voor de „hoek"
tussen de Oomshoekseweg en de Eerste Vlietweg. Deze zou kunnen wijzen op het bestaan
van een geslechte dijk langs deze zijtak van de Vliet, die zou kunnen aansluiten op de
geslechte dijk aan de westkant van de Vliet zelf. Deze dijk kon evenwel niet worden
teruggevonden.
Wat betreft de begrenzing van de j o n g e k a l k r i j k e z e e k l e i , afkomstig van de
overstroming vanuit de Kruiningse Vliet kan worden opgemerkt, dat deze niet nauwkeurig is gekarteerd. Alle gronden ten oosten van de Vliet moeten hiertoe worden gerekend. Ten westen van de Vliet wiggen de jonge gronden uit tegen de oude. Op de
aanwezigheid ervan is de aandacht gevestigd door een annotatie, die aangeeft dat er
kalk in de bovengrond aanwezig is, zonder dat hiermee echter een nauwkeurige begrenzing is nagestreefd.
BIJZONDERHEDEN
Bij het graven van een sloot langs de nieuw aangelegde weg van de Oomshoekseweg naar het dorp
Oostdijk op perceel sectie D 394 werden de fundamenten van een gebouw blootgelegd. Het fundament
is vervaardigd van grote z.g. „Zeeuwse raoppen", dat zijn grote gebakken stenen, vaak voorzien van
een groen glazuur, ontstaan door het gebruik van zout veen als brandstof. Het maakte de indruk alsof
onder het fundament horizontaal gelegde houten palen aanwezig waren, waarop het gemetselde fundament steunde (afb. 10). Het perceel was in gebruik als bouwland.
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V. DETAILKARTERING VAN DE YERSEKE MOER EN BIEZELINGE
MET OMGEVING
1. GESCHIEDENIS

De gekarteerde gebieden vormen een onderdeel van de grote polder in het centrum
van Zuidbeveland: de Breede Watering bewesten Yerseke (kaart 3en5).
De „Breede Watering" is te beschouwen als 66n van de oudste kerngebieden van
Zuidbeveland en is zonder twijfel ontstaan als een opwas in het Schelde-aestuarium na
de doorbraak van het oude duinlandschap. Deze polder is eveneens bestudeerd door
VLAM (1943), die heeft aangetoond dat er een aantal veenloze ruggen voorkomen, die
vooral inhet bestudeerde gebied van Biezelinge een belangrijk deel vande kaart beslaan
(zie kaart 1). De door haar gegeven verklaring van het hoogteverschil tussen de hoge
veenloze ruggen en lager gelegen gebieden met veen in de ondergrond kan door mij
geheel worden bevestigd.
Een nadere datering van de verlanding van de geulen en een eerste bewoning blijkt
ook na dit onderzoek nog niet mogelijk. Wanneer er in de toekomst meer aandacht
wordt besteed aan de datering van de overblijfselen van oud aardewerk, die op oude
cultuurgronden zijn aangetroffen, kan wellicht hieromtrent meer worden vastgesteld.
VLAM (1943) meent in tegenstelling tot BEEKMAN en anderen dat de polder als 66n
geheel is ontstaan en niet door samenvoeging van kleinere opwassen. De in dit verband
genoemde delen van de polder n.l. Nisse, Kattendijke en Wemeldinge vallen buiten
het gekarteerde gebied, zodat hierover geen oordeel kan worden uitgesproken.
Wei wijst de kartering uit, dat in het verlengde van de Biezelingse Haven naar het
noorden een kreekbedding aanwezig is,die zeker nog langer dan de omliggende gronden
water heeft gevoerd. Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat dit nog het geval was tijdens
de eerste bewoning. Dat dit water een naam zou hebben gekregen, n.l. de Biezeling(e),
zoals BEEKMAN aangeeft, acht ik zeker mogelijk. De zandige oevers van dit water zijn
een goede vestigingsplaats voor de eerste bewoners geweest. Deze eerste bewoning kan
een blijvend karakter hebben gekregen, waaruit het dorp Biezelinge is ontstaan.
In de omgeving vande gehuchten Dijkwel en vooral bij Eversdijk werden een aantal
terreinen gekarteerd als„oude cultuurgrond". Dit wijst op een meer intensieve bewoning
dan thans wordt aangetroffen. Dat deze gehuchten ontstaan zijn bij een dam,die in de
verlandende geulen werd gelegd, waarop het „dijk" in deze namen zou kunnen wijzen,
kan niet uit terrein- en grondonderzoek worden afgeleid. Toch lijkt dit, gezien de ligging
van deze gehuchten bij de bocht van een geul, wel waarschijnlijk.
Tengevolge van verschillende doorbraken is hier en daar jongere, kalkrijke grond
afgezet. Dit is vooral het geval langs de dijken, hoewel in zeer verschillende mate. De
invloed van deze doorbraken is op het verder binnenwaarts gelegen land in de gekarteerde delen van deze polder gering. Op enkele plaatsen langs de dijken komen waarschijnlijk jongere gronden voor. Hieraan isechter geen bijzondere aandacht geschonken,
omdat ze van weinig invloed zijn op het geheel.
De overige bekende historische bijzonderheden van de polder zijn besproken door
VLAM (1943, p. 55—63).

Slechts kanhier nogdeaandacht gevestigd worden opeen kleine oppervlakte Nieuwland-gronden in het zuidoosten van de kaart van Biezelinge. Deze zijn gevormd in de
oude haven van Biezelinge, die lang voor de bedijking van de Willem Annapolder in
open verbinding stond met de Westerschelde. Ten zuiden van de Rijksstraatweg is de
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AFB. 11. Kreekruglandschap langs de *sGravenpolderse straatweg ten zuiden van Goes in de polder
de Breede Watering bewesten Yerseke. Percelen met aardbeien, frambozen, zwarte bessen
en appels met een fraai populieren windscherm.
v(Foto: Afd. Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.)

FIG. 11. Landscape of creek ridge soils along the "'sGravenpolderse"road to the south of Goes
in thepolder the BreedeWateringbewesten Yerseke.Plots of strawberries, raspberries, black
currantsand apples with a fine windscreen of poplars.
(Photo: Ministry of Agriculture,Fisheries and Food.)

dijk geslecht. Langs de geslechte dijk ligt een ondiepe weel, getuige van een doorbraak
uit vroeger tijden. De bedijking van de haven zou circa 1717 hebben plaats gehad.
2. HET LANDSCHAP

De gekarteerde gebieden in deze polder vormen een typisch voorbeeid van het landschap in een Oudeland-polder met de typisehe tegenstelling tussen de hooggelegen stroken
bouwland met een redelijke verkaveling en de lage oneffen weilanden met e^n zeer
grillige verkaveling.
De wegen kronkelen sterk, omdat zij in veel gevallen aangelegd zijn in of langs de
laatste kreekbedding. Waar ze deze verlaten zijn ze meestal recht.
Op de hogere gronden zijn de boerderijen gebouwd. Ze zijn omringd door opgaand
hout, terwijl er vrijwel steeds een boomgaardje bij wordt aangetroffen. Men treft op
deze gronden overigens zeer veel boomgaarden, klein fruit en aardbeien aan. Dit gebied
vormt dan ook een onderdeei van het fruitcentrum Kapelle-Biezelinge. Ook in de
Yerseke Moer vindt men op de enkele hogere gronden boomgaarden (afb. 11 en 12).
De lage weilanden zijn gekenmerkt door een zeer ongelijke hoogteligging. Hoogteverschillen van een meter op zeer korte afstand komen vaak voor. Vooral tussen Eversdijk en de Danielsweg is dit hobbelig karakter zeer praegnant. Wat ook ieder nauwkeurig toeschouwer opvalt is de ligging van de drinkputten in de weilanden. Deze zijn
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AFB. 12. Bij de Haverhoekse weg in de Hoedekenskerkepolder overgang van kreekruggrond (op de
voorgrond) met bouwland en boomgaard naar de geaccidenteerde poelgrond met weiland.
Het bouwland helt merkbaar af naar de poel.
(Foto: Afd. Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.)

b;.::.;-y-w^lLhIUllrHilli^fer

Flo. 12. Near f/ie "Haverhoekse" road in the polder of Hoedekenskerke; transition from creek ridge
soil (in the foreground) with arable land and orchard to the undulating marsh soil with
pasture. The arable land slopes perceptibly to the pool.
(Photo: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.)

vrijwel steeds op het hoogste punt van het weiland gelegen. Op de bodemkaart van
Biezelinge zijn de drinkputten aangetekend, die van de luchtfoto's waren af te lezen. Ze
liggen vrijwel steeds op de bodemtypen MOk 3 of MOt6, die eertijds zijn ontstaan
als kreekjes in het klei-veenlandschap.
De doornstruiken, die plaatselijk voorkomen langs de sloten en watergangen en bij
de drinkputten, geven een intiem karakter aan dit landschap (afb. 13 en 14).
3. DE LANDBOUWKUNDIGE TOESTAND EN HET BODEMGEBRUIK

De landbouwkundige mogelijkheden worden hoofdzakelijk bepaald door de waterbeheersing in de polder en de bodemgesteldheid, terwijl verder het zoutgehalte van gronden slootwater ernstig meespreekt. V66r de stichting van de gemalen was de waterbeheersing 'swinters beslist onvoldoende. De lager gelegen gronden kwamentoen jaarlijks
of onder water of stonden geheel dras. Dit sloot deze gronden uit voor het gebruik als
bouwland of boomgaard. Dit is zeker een van de voornaamste redenen, dat de poelgronden geen oude boomgaarden dragen.
Na de verbetering van de ontwatering zijn de poelgronden nog allerminst ideaal, ook
niet als weiland. De ongelijke hoogteligging veroorzaakt een ongelijk grasbestand. De
detailontwatering laat vaak te wensen over. Maar al te weinig treft men greppels aan
om het water van de laagste plekken naar de sloot te leiden. Verder is een grote handicap
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AFB. 13. Ten zuiden van Kapelle langs de Danielsweg, sterk geaccidenteerd poellandschap met kleine
bosjes doornstruiken langs de sloten.
(Foto: Afd. Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.)

FIG. 13. To the south of Kapelle along Daniels road, strongly undulating marsh landscape with
small groves of thorn-bushes along the ditches.
(Photo: Ministry of Agriculture,Fisheries and Food.)

het 'szomers altijd brakke slootwater, terwijl in veel gevallen ook de drinkputten in
droge tijden steeds brak water blijken te bevatten en in sommige gevallen droogvallen. De drinkwatervoorziening van het vee is dan ook een grote zorg voor de boer.
Vooral in de Yerseke Moer is dit zeer sterk het geval. Het ,,water mennen" is daar in
de zomer een normale bezigheid.
In de zomer zakt het grondwater in de weilanden zo diep, dat in droge jaren het gras
in emstige mate lijdt aan watergebrek. In een jaar als 1947 was de droogteschade zeer
aanzienlijk. Het inlaten van zoetwater ten einde de grondwaterstand op peil te houden
is helaas op de Zeeuwse eilanden, omspoeld door het zoute water van de grote zeearmen, niet mogelijk.
Ook het onderhoud van de weilanden laat vaak te wensen over. Behalve de onvoldoende belangstelling van de Zeeuwse boer voor de weidebouw, is hier zeker de onvoldoende ontsluiting van het gebied niet vreemd aan.
Alles bijeengenomen is de landbouwkundige toestand van het weidegebied op de
poelgronden op zijn gunstigst uitgedrukt als zeer matig te kwalificeren.
Het ontbreken van voldoende zoetwater is eveneens een handicap voor de uitbreiding
van de fruitteelt op de poelgronden. Zout of brak water is immers als spuitwater niet te
gebruiken, daar dit ernstige bladbeschadiging kan veroorzaken.
Zoals uit de bodemkaart (kaart 5) blijkt is het poelgebied doorsneden met grotere en
kleinere geulen — thans de kreekruggronden. Hierop vindt men wel bouwland, terwijl

54
AFB. 14. Drinkput voor het vee in de Hoedekenskerkepolder op poelgrond. Zeer karakteristiek plekje.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze drinkput een overblijfsel is van een zeer oude stelberg.
(Foto: Afd. Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.)

FIG. 14. Well for cattle in the polder of Hoedekenskerke on marsh soil. Very characteristic spot.
It is not improbable that this well is a remains of a very old "stelberg" i.e. a small artificial
hill (mound), formerly on the outside of the dike, with a well for fresh drinking water
for cattle.
(Photo: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.)

deze gronden tevens hoe langer hoe meer met fruitbomen worden beplant. De geschiktheid van deze gronden voor de fruitteelt zal later worden besproken.
De kreekruggronden nemen een belangrijk deel van de kaart van Biezelinge en een
klein deel van de Yerseke Moer in beslag. We treffen hierop veel fruitteelt en overigens
akkerbouw aan.
Deze gronden hebben voor de akkerbouw in het algemeen niet zo'n goede naam. Ze
zijn vaak slempig en vrijwel steeds kalkloos. Ook de vruchtbaarheidstoestand is in veel
gevallen onvoldoende. Bovendien heeft de diepere ontwatering van de iage gronden tot
gevolg gehad, dat percelen met een sterk zandige ondergrond last van droogte gekregen
hebben.
Ook de meer slibhoudende hooggelegen gronden hebben in droge jaren droogteschade.
Er rijst hier een belangrijk cultuurtechnisch probleem. Is het landbouwkundig verantwoord laaggelegen slechte weilanden te bevrijden van wateroverlast in winter en voorjaar door een diepere ontwatering van de hele polder, waardoor in de hoger gelegen
zavelige en zandige bouwlanden de waterstand zoveel daalt, dat te vrezen is voor e;n
tekort aan water in de droge tijd en deze gronden, die voordien zeer waardevol waren,
minder waard worden?
Er zal mijns inziens moeten worden getracht een andere oplossing te vinden, ook al
omdat niet alleen de hoge bouwlanden in droge jaren lijden aan watertekort, maar ook
de weilanden. Er zal moeten worden gezocht in de richting van een verschillend peil voor
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de hoge en lage gronden, hetzij door een onderbemaling van de laagste gebieden, hetzij
door stuwing van het water in de ruggen. Verwezenlijking hiervan zal niet eenvoudig
zijn, omdat de ondergrondse waterbeweging het effect van het gedifferentieerde slootpeil teniet zou kunnen doen, vooral op plaatsen waar de bouwlandruggen slechts smal
zijn. Helaas is in Zuidbeveland geen zoet water reservoir voorhanden van waaruit water
in de sloten gelaten zou kunnen worden.
Een nauwkeurige bestudering van het hier aangeroerde probleem door cultuurtechnici en landbouwkundigen zou van verstrekkende betekenis kunnen worden voor
alle oude polders in Zeeland.
•

Ten einde een beter inzicht te verkrijgen in het bodemgebruik op de diverse bodemtypen zijn er van de Yerseke Moer en Biezelinge met omgeving bodemgebruikskaarten
samengesteld. De fruitteelt is op de laatste kaart onderverdeeld naar de ouderdom van
de boomgaarden (0—10, 11—25 en ouder dan 25 jaar). Hierdoor krijgt men een betere
indruk van de verschuiving van de aanplant van boomgaarden van de hogere naar de
lagere gronden met het verbeteren van de ontwatering.
a. De bodemgebruikskaart van de Yerseke Moer (kaart 3)
Het grasland overweegt hier. Bij vergelijking met de bodemkaart (kaart 5) blijkt, dat
de poelgronden voor een belangrijk gedeelte als weiland in gebruik zijn. Dit is met name
het geval op de lage poelgronden. De enkele perceeltjes grasland op de kreekgrond liggen
dicht bij een boerderij en doen dienst als paardewei. Ook de zeer lage kreekbedding langs
de Eeweg in het noorden van de Moer is als grasland in gebruik. De lage ligging van de
poelgronden en de voor akkerbouw ongunstige bodemgesteldheid zijn de oorzaken van
dit bodemgebruik. V<5dr de verbetering van de ontwatering in de reeente tijd was nog
een veel grotere oppervlakte als grasland in gebruik. Daarna is een groot deel van de
overgangsgronden gescheurd en als bouwland in gebruik genomen. Langs de wegen, die
de poelgronden vanuit de hoge kreekruggen binnendringen, vindt men het meeste bouwland op gronden; die eiders in gras liggen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat deze
wegen vaak over smalle stroken kreek- en overgangsgrond lopen, zodat de grond langs
de weg vrij behoorlijk bouwland is, terwijl ook de goede toegankelijkheid van deze
percelen van betekenis is. Langs de Everse weg, waar de kleilaag op het veen slechts
enkele dm dik is, kan van scheuren geen sprake zijn.
De boomgaarden zijn vrijwel uitsluitend op de kreekgronden aangelegd, vooral langs
de Zouteweg op de brede rug langs de Zanddijk vinden we veel fruitteelt, hoofdzakelijk
appels en peren. Door de hoge ligging zijn deze bij de inundatie in 1944 gespaard.
b. De bodemgebruikskaart van Biezelinge en omgeving (kaart 4)
Het bodemgebruik is ook hier in duidelijke mate aangepast aan de bodemgesteldheid
(vergelijk kaart 4 en 6).
Het grasland vindt men nagenoeg uitsluitend op de poelgronden in het zuidwesten.
Gezien de betere kwaliteit van de poelgronden, vergeleken met die bij Yerseke, hetgeen
zich uit in het relatief veelvuldig voorkomen van de hoge poelgrond naast de lage poelgrond, is hier veel meer weiland gescheurd. De lage poelgronden liggen nagenoeg geheel
in gras, terwijl de hoge poelgronden en overgangsgronden gescheurd zijn. Dit wijst er op
dat de landbouwers van hun eigen grond in doorsnee wel weten hoe ze deze het best
kunnen gebruiken.
Een enkele ondernemende fruitteler heeft kort voor 1940 een proef op grote schaal
genomen met het aanplanten van fruit op de poelgronden. Deze gronden waren toen
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aanmerkelijk goedkoper dan de veel hoger gewaardeerde kreek- en overgangsgronden.
Slechts met sterke pererassen zijn redelijke resultaten te krijgen. Ook aardbeien kunnen
wel voldoening schenken. De overige fruitsoorten groeien slecht. Voor een nadere bespreking van de fruitteelt op deze gronden kan worden verwezen naar deel II. De in
vroegere jaren op groter schaal uitgeoefende griendcultuur op deze natte zware gronden is hier met e^n perceel vertegenwoordigd.
Op de kreekrug- en overgangsgronden wordt de fruitteelt op grote schaal uitgeoefend. De oudste boomgaarden worden het meest aangetroffen rondom het dorp
Biezelinge. Dit vormt tezamen met de dorpen Kapelle en Wemeldinge een bekend, oud
fruitcentrum.
De teelt heeft zich steeds uitgebreid. Alle grond, die uit de pacht kwam of te koop
was, kwam gewoonlijk in handen van fruittelers. Het bouwland is in handen van landbouwers, die niet bereid zijn dit te verkopen. De verdere uitbreiding van de fruitteelt
wordt geremd door gebrek aan grond. De enkele boomgaarden, die op poelgronden zijn
aangelegd, lokken niet aan tot navolging. Ook hier blijkt weer, dat in vroeger jaren de
ongeschikte gronden voor de fruitteelt werden vermeden.
Ook de teelt van klein fruit en de boomkwekerij wordt op de kreekruggronden veslvuldig uitgeoefend, hoewel in verschillende gevallen de grond voor deze teelten in de
zomer een te geringe watercapaciteit heeft.
De daling van de grondwaterstand tengevolge van de diepere bemaling van de laatste
decennien is voor de hoge lichte gronden schadelijk gebleken, omdat deze onvoldoende
compensatie voor de daling vinden in het waterhoudend vermogen van de bovengrond.
4. BESPREKING VAN DE BODEMKAART VAN DE YERSEKE MOER (kaart 5)

Deze kaart geeft een mooi voorbeeld van een typische Oudeland-polder met de grote
tegenstelling tussen de hooggelegen zandige kreekruggronden en de zware laaggelegen
poelgronden. Het oorspronkelijke veenlandschap is in het midden van de Yerseke Moer,
langs de Everse weg, slechts bedekt door een dun kleilaagje. Vanuit het noorden en
zuidoosten is dit veenlandschap aangevreten door een groot aantal kreken en kreekjes,
die enerzijds het veen erodeerden en anderzijds zandige en kleiige sedimenten aanbrachten. Dit veenlandschap overheerst hier het kaartbeeld en geeft er de fraaie tekening aan.
Opvallend zijn de talloze kreken,die het veenlandschap op grillige wijze openscheurden en
thans nog in het terrein zijn terug te vinden als hogere zavelige ruggen en ruggetjes.
Zonder de markante hoogteverschillen zou het niet mogelijk zijn geweest ze alien zo gedetailleerd te karteren. Deze kreken beginnen als bodemtype MOk 1of 2, lopen verder
als MOk 3 en eindigen in het veengebied met een fijn net van vertakkingen (in de vorm
van een „hertegewei") als MOt6.
De hoogteverschillen zijn zeer frappant. Volgens een hoogtekaart van de Cultuurtechnische Dienst varieren de gronden langs de Zanddijk en in de noordelijkste
hoek van de polder, waar we de MOk 1 en 2 vinden, van meer dan 1 m + N.A.P. tot
N.A.P., terwijl de grootste oppervlakte wordt ingenomen door de gronden tussen
0,50—1 m + N.A.P. De laagste percelen treffen we aan langs de Eveiseweg, waar plekken voorkomen lager dan 1,50 m — N.A.P. Dit betekent dus een hoogteverschil van
meer dan 2,50 m! Dat zich in een dergelijk gebied ontwateringsmoeilijkheden voordoen
is niet te verwonderen.
De hoogtekaart blijkt een goede overeenstemming te vertonen met de bodemkaart.
Het algemeen relief van dit gebied vertoont veel overeenstemming met een bord: hoge
randen en in het midden laag.
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a. Kreekruggronden
Wanneer we de kaart wat nauwkeuriger bezien, wordt de aandacht getrokken door
de hogerug langsde Zanddijk.
De kern van deze rug is volgens de diepere boringen van VLAM (1943) veenloos
(kaart 1).
Bij Hansweert vinden we zeer lichte zavelprofielen met een gehalte aan afslibbare
delen van 10—15 % in de bovengrond. Naar de diepte wordt de grond geleidelijk zandiger. Op vele plaatsen wordt op ± 90 cm vrij grof zand aangetroffen. Deze grond is
gekarteerd als MOk 1. Tengevolge van de hoge ligging is de ontwatering goed. Dit
resulteert in een zeer gelijkmatig bruingeel gekleurd profiel met enkele weinig opvallende
flauwe licht geel-bruingekleurde roestvlammen. De aeratie is prima.
In het kreekbed bevat de bovengrond nog ± 1% CaCOa. Op enige afstand ervan
neemt het kalkgehalte van de bouwvoor af, de ondergrond blijft echter op geringe
diepte kalkrijk. Wellicht wijst deze kalkhoudendheid van het kreekbed op de aanwezigheid van een jonger sediment, dan overigens in dit gebied wordt aangetroffen.
De beruchte slempigheid van de bouwlanden op de kreekruggronden treedt hier vrijwel niet op, tengevolge van de kalkhoudendheid en het ontbreken van banken.
In de kern van de rug bevindt zich een oud kreekbed, waarin een watergang ligt. Deze
watergang was eeuwenlang de gemeentegrens tussen Kruiningen en Schore. Dit is een
verschijnsel, dat op vele plaatsen in Zeeland kan worden opgemerkt. Een natuurlijk water
vormt een duidelijke grens en voorkomt onenigheden over de juiste ligging ervan.
Voorbij de bocht, waarmee dit kreekbed de Kruiningerpolder inbuigt, zijn de kreekruggronden langs de dijk als MOk2 gekarteerd. De bovengrond wordt geleidelijk wat
zwaarder (van 15—20% afslibbaar), terwijl het grovere zand boven de 1 m-grens gewoonlijk ontbreekt. We kunnen aannemen dat een minder krachtig stromende zijtak in
noordelijke richting zich afsplitste van de naar het oosten buigende hoofdstroom. Ook
hierin vinden we verschillende kreekbeddingen terug, thans opgevuld met hoofdzakelijk
fijnzandige tot zavelige, in de ondergrond enigszins groengele afzettingen. de z.g. kreekbeddinggrond. Door de lagere ligging in de rug zijn deze gronden vochtiger.
Zowel in MOk 1als MOk2 treffen we enkele plekken aan waar het grove zand reeds
op een diepte van 60—80 cm optreedt. Ze liggen vaak in de binnenbocht van een oude
stroomdraad en kunnen beschouwd worden als zandbanken in een vroeger stadium van
de verlanding. Later zijn ze afgedekt met lichte zavel.
De gehele ondergrond van dit complex gronden is kalkrijk. .Naarmate de ondergrond
zandiger is,vinden we de kalk ondieper. De structuur van de bovengrond van MOk2 is
minder goed naarmate men zich verder van de kreekbedding verwijdert. Dit is een gevolg
van het ontbreken van de kalk in combinatie met het optreden van een iets zwaardere,
enigszins verdichte laag op een diepte van 25—50 cm. Soms is deze laag niet meer dan
de ploegzool. In andere gevallen kan hij ontwikkeld zijn tot een ongunstige, kalkloze
zware kleibank. Waar dat het geval is,wordt hij op de kaart vermeld als MOk2k. Deze
kleibank vertoont duidelijke reductieverschijnselen: een grijze kleur met op de breekvlakken van de structuurelementen bruine ijzerafzettingen. Op deze plekken is de grond
sterk siempig. De diepere ondergrond onder deze kleibank bestaat uit zavelig zand
en bevat meer kalk.
De plotselinge versmalling van de kreekrug bij Yerseke wijst er op dat door overstromingen een deel van degronden isverloren gegaan.Het eindigen van de kreekbedding
tegen de dijk van de Molenpolder geeft hiervoor ook een aanwijzing.
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Later zijn de verloren gronden weer voor een deel teruggewonnen als nieuwe polders
(Molenpolder, Burenpolder en waarschijnlijk ook de Nieuw-OIzendepolder).
Evenals vrijwel alle dorpen in de „Breede Watering" is het dorp Yerseke ook gebouwd op de hoge kreekruggrond; al is het dan op een deel dat in de ondergrond nog
enig veen bevat.
De westelijke flank van de besproken MOk 1en 2 wordt gevormd door MOk3.
Deze grond is afgezet in kalmer water aan de oevers van de hoofdstroom en in de
smallere en ondiepere zijkreken.
Bij vloed overstroomde het water het oorspronkelijke veenlandschap om zich bij eb
weer terug te trekken in de dieper uitgeschuurde hoofdkreken. Hierdoor ontstonden de
ebkreken, die diep het oorspronkelijke veenlandschap binnendrongen en in een groot
aantal vertakkingen dit hoe langer hoe meer erodeerden. Om zich een goede voorstelling
te maken van de erosie van het overstroomde veengebied moet men op de kaart de
MOk 1, 2en 3en MOt 6 als e'en geheel bezien. We krijgen dan een beeld van een stelsel
steeds ondieper en smaller wordende kreken, die hun wateraanvoer ontvangen vanuit
het zuiden (bij Hansweert) en in het noorden bij Wemeldinge. Slechts de kern van het
veen is gespaard in het centrum van de Yerseke Moer.
Bezuiden de spoorlijn in de Schoorse Moer overheerst naast MOk 1 ook MOk 3 het
kaartbeeld. Ten noorden daarvan MOt6 met enkele resten van met lichte klei bedekt
veen MOp 10, terwijl in het midden de slechts met ezn zeer dunne kleilaag bedekte
„derrie" het meest de aandacht trekt.
De roestige kreekgronden liggen ongeveer 0,50—1 m lager dan de kreekgronden.
Vrijwel steeds is de horizont onder de bouwvoor iets zwaarder van samenstelling en
enigszins verdicht. Op veel plaatsen is een uitgesproken bank aanwezig. Deze is op de
kaart aangeduid als MOk 3k. Het is opmerkelijk dat deze kleibanken sterker op de
voorgrond gaan treden naarmate de afstand tot de oorsprong van de grote kreek groter
wordt. De percelen met duidelijke kleibanken hebben veel last van slempigheid.
We treffen dit bodemtype op de kaart aan als brede grensstrook langs de kreekgronden en verder als zich vertakkende kreken binnendringend in het veengebied. Op
vrijwel al deze kreekruggen, die van uit de Zanddijkrug naar het westen lopen, vinden
we wegen,die met hun bochten het verloop van de verlande kreek volgen. Van zuid naar
noord zijn de volgende wegen als kreekbeddingen in de roestige kreekgrond aantewijzen:
Vlaakseweg, Zouteweg, Zoutewegeling, Molhoekse wegeling, Zweedijkseweg, Breeweg
en de Tweedeweg.
Behalvedeze wegen zijn er nog andere topografische bijzonderheden, die samenhangen
met het ontstaan van deze kreekruggen.
Een fraai voorbeeld hiervan is de oude sectiegrens tussen Kruiningen en Schore (zie
kaart 5).Zo zijn er bij bestudering van de kaart nog op meer plaatsen bochtige perceelsgrenzen en watergangen te vinden, die zeker zijn te beschouwen als relicten van zijkreken en er thans nog getuigenis van afleggen hoe de mens zich bij het in gebruik
nemen van de grond aangepast heeft bij de toestand, die hij aantrof en daarvan een zo
goed mogelijk gebruik heeft gemaakt.
Bij uitvoering van cultuurtechnische werken zal dan ook zeker moeten worden overwogen of dergelijke aan topografie en bodemgesteldheid aangepaste perceelsvormen
en watergangen zonder schade kunnen worden rechtgetrokken.
Een tweedecomplex kreekruggronden treffen we aan in het noorden van de Moer en
langs de Reeweg. De laatste gronden zijn gevormd in een zijkreek van de grote kreekrug,
die van Kapelle naar Wemeldinge loopt en eindigt aan de oostelijke zijde van het
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kanaal door Zuidbeveland, in het noorden van de Yerseke Moer tegen de dijk. Het is
duidelijk dat deze kreekrug doorgelopen heeft naar het oosten in het verdronken land
van Reimerswaal, dat hieraan grensde.
De gronden zijn hier in het algemeen slibhoudender dan langs de Zanddijk. Het zeer
lichte type MOk 1komt hier dan ook niet voor.
Wei vinden we ditmaal een plaatselijk zeer laag gelegen brede oude kreekbedding.
Vanaf het kanaal tot aan de Eeweg isde verlanding verder voortgeschreden en iser zelfs
zwaardere grond afgezet dan er naast; een verschijnsel dat vooral in de rivierkleistreken
algemeen bekend is. Daar vindt men tussen de zandige oeverwallen van een verlande
oude stroom vrijwel steeds een met zware grond gevuld stroombed. Dit is in de onderzochte gebieden in de zeekleipolders slechts zelden het geval. In dit deel van de oude
kreekbedding vinden we in het hart ervan een fiinke watergang. In het naar het noorden
buigende tweede stuk treffen we op de oevers de Eeweg aan, die zich in een zijtak van
deze kreekbedding voortzet tot aan de Hovijweg. De naam „Ee" zou volgens sommige
taalkundigen „water" betekenen. Anderen menen dat het bewijs hiervoor niet is geleverd. Hoe het ook zij, in elk geval verzet de ligging in het terrein zich er niet tegen.
We komen op meer plaatsen in de Breede Watering en ook elders in Zeeland de naam
„Eeweg" tegen. De wegen, die elders zo zijn benaamd liggen steeds in het centrum van
een voormalige kreek.
Langs de Bonzijweg worden kleibanken aangetroffen in de kreekruggrond. De aangrenzende roestigekreekgronden (MOk 3) vormen hier slechts een smalle strook behalve
in het oosten, waar veel kleibanken voorkomen.
Over het geheel wordt de indruk gewekt dat de brede getijgeul, waarin deze gronden
zijn ontstaan, minder snelstromend is geweest dan de getijgeul langs de Zanddijk. Wellicht was de monding verder weg gelegen.
De Breeweg en de Reeweg langs het Kanaal liggen in het centrum van een kreekrug, die aanvankelijk volgens VLAM (1943) veenloos is. Het dorp Vlake is op deze rug
gebouwd. De gronden op deze rug liggen minder hoog dan langs de Zanddijk en in het
noorden. Langs de Breeweg liggen enkele punten boven N.A.P., maar voor het overige
liggen de meeste gronden tussen N.A.P. en 0,50—N.A.P. De hoogteverschillen met de
achterliggende weilanden zijn dan ook minder opvallend.
Het is opmerkelijk dat in de afzettingen langs de kreekrug van de Reeweg geen
kleibanken voorkomen, waardoor in deze omgeving de gronden minder slempig zijn.
Elk stroomgebied heeft zijn eigen kenmerken en eigenaardigheden. We moeten ons
dus steeds bewust zijn dat er nog wel degelijk bodemkundige, topografische, maar ook
landbouwkundige verschillen aanwezig zijn binnen de gronden, die op de kaart zijn aangegeven als £6n bodemtype. De practische moeilijkheden om deze kleine verschillen te
onderscheiden in sub-bodemtypen en te karteren, zijn zo groot, dat hiervan afgezien
moest worden. Deze moeilijkheid doet zich trouwens in elk gebied op zeer gevarieerde
wijze voor.
b. Overgangsgronden
De overgangsgronden(MOt6), zo genoemd omdat ze zowel bodemkundig als in het
terrein de overgang vormen tussen de in stromend water afgezette kreekgronden en de
in hoofdzakelijk stilstaand water afgezette poelgronden, vertonen allerlei variaties in
hoogteligging en in profielbouw. In het zuiden in de Schoorse moer vormen ze de laagste
delen tussen de kreekruggronden. Echte poelgronden zijn daar zeldzaam. Zo dicht langs
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de getijgeul zijn deze niet gevormd. Het veen zit vrijwel overal dieper dan 1 m en kleibanken komen slechts weinig voor.
Hoe verder we naar het noorden en westen gaan en ons van de grote getijgeul verwijderen des te ondieper treedt het veen aan de dag (vooral in het westen) en des te meer
kleibanken worden aangetroffen (vooral in het noordoosten). De meeste overgangsgronden liggen tussen 0,50 en 1 m—N.A.P.
Het profiel is in veel gevallen kalkloos en wordt naar de diepte toe iets zwaarder.
Dit laatste zou er op kunnen wijzen, dat de invloed van het stromend water langzamerhand groter is geworden, m.a.w. dat de kreken steeds verder het veengebied zijn
binnengedrongen en in latere stadia van de sedimentatie het water meer grove delen
bevatte. Dit proces is langzamerhand weer gestopt door de verlanding van de kreken,
waardoor de bovengrond weer meer kleidelen bevat dan de eerste lagen hieronder.
De zeer vele kleine en kronkelende ruggetjes in het poelgebied opgebouwd uit overgangsgrond, die van alle kanten de poelgrond binnendringen, geven ons ook thans nog
een goed idee van de erosie, waaraan het overstroomde veengebied heeft blootgestaan.
Dit poellandschap met de vele ebkreken iszowel landschappelijk als wat zijn vorming
betreft zo totaal verschillend van het vlakke kommenlandschap uit de rivierklei, dat het
zeker onjuist is deze te paralleliseren of met dezelfde naam (komgebied) aan te duiden,
zoals nog wel eens gebeurt.
Langs de randen van deze kleine kreekjes, bestaande uit overgangsgrond, treffen we
vooral in het stroomgebied van de getijgeul van de Zanddijk nog al eens katteklei aan.
Klaarblijkelijk is de menging van zout- en zoet water hier van dien aard geweest dat na
de ontwatering katteklei kan ontstaan. Daar het vrijwel steeds dieper voorkomt dan
50 cm en reeds sterk verweerd is, heeft het alleen bodemkundig betekenis.
Het komt trouwens slechts in geringe hoeveelheden voor, terwijl op zeer korte afstand het nu eens wel wordt aangetroffen en dan weer niet. Wel liggen de vindplaatsen
steeds langs de oevers van de kreekjes met overgangsgrond hetzij langs de roestige
kreekgrond, hetzij langs de poelgrond.
c. Poelgronden
Voor de poelgronden (MOp) kunnen we aannemen, dat bij de vorming het oorspronkelijke veenpakket vrijwel intact gebleven is. Dit werd bij hoogwater zeer geleidelijk overstroomd door water, dat in kreken met sneller stromend water reeds de grovere
minerale delen had verloren. In het min of meer stilstaande water kwamen de fijnere
zanddelen en de klei tot bezinking. Het veen werd afgedekt met een kleiig sediment van
verschillende dikte. Op de kaart zijn vier groepen onderscheiden, n.I. een kleideK diKKer
dan 100 cm, een dek van 60—100 cm, van 30—60 cm en dunner dan 30 cm. Langs de
zuidzijde van de Everseweg bedroeg de dikte plaatselijk slechts 15 cm.
De poelgrond is verder onderscheiden in de bodemtypen MOp 10 en MOp 11. Bij
MOp 10 bezit de bovengrond een gunstiger structuur dan bij MOp 11. Bij dit laatste
treffen we de gley aan in de bouwvoor, terwijl op een diepte van 20 cm reeds een nagenoeg gereduceerde laag aan de dag treedt. Dit is bij MOp 10 gewoonlijk pas op circa
40 cm diepte het geval. Het verschil is dus hoofdzakelijk gelegen in de waterhuishouding. MOp 10 ligt dan ook iets hoger dan MOp 11. Uit de kaart blijkt duidelijk dat
MOp 10 gevormd is op een kortere afstand van het stromend water van de hoofdkreken.
We moeten daarom veronderstellen dat de klink hier geringer is geweest, omdat de
bovenlaag van het veen weggeslagen en het veenpakket dunner geworden is.
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Wat betreft de diepte, waarop het veen voorkomt kunnen we nog de aandacht er op
vestigen,dat in het oostelijk deel van de moer langsde Zanddijkrag het kleipakket dikker
is dan in het westen langs de kreekgronden van de Reeweg. Dit wijst er op dat er in het
westen minder sediment is aangevoerd. Hiermee gaat samen een mindere erosie van het
veen. Dit tezamen duidt er op dat deze kreek van veel minder betekenis isgeweest dan de
„Zanddijk" getijgeul.
We moeten nog de aandacht vestigen op het totaal ontbreken van de kalk in de
poelgronden. Langs de randen treft men een enkele maal wel eens een profiel aan met
een zandiger horizont. Het is zeer opmerkelijk, dat zo'n zavelige laag wel kaik bevat en
de zware grond er onder en boven niet. Men krijgt sterk de indruk, dat het voorkomen
of ontbreken van de kalk in deze gevalien niet samenhangt met de ouderdom van de
afzetting, zoals in het algemeen door de ontkalkingstheorie wordt geleerd, maar eerder
met de aard van de afzetting. Hiermee wil ik niet stellen, dat de ontkalking niet optreedt en dat deze niet de oorzaak kan zijn van kalkarmoede. Dit proces zal zeker van
invloed zijn geweest op de kreekgronden, die thans een ontkalkte bovengrond hebben en
in de ondergrond kalkrijk zijn.
d. Geogene factoren
De kwaliteit van hetgrondwateriszeer verschillend. Op de kreekgronden zonder veen
in de ondergrond is de kwaliteit van het water uitstekend, d.w.z. dat het water minder
dan 0,5 g per 1 keukenzout bevat. De sloten in dit gebied zijn zoet. Hier treft men ook
goede welputten aan, die voor de landbouw en meestal ook wel voor de fruitteelt voldoende water geven. Op de lager gelegen roestige kreekgronden en op de overgangsgronden kan men nog wel water van behoorlijke kwaliteit vinden, als men maar in de
minerale grond blijft. Wordt door een sloot het veen aangesneden of komt men bij het
graven van een welput of drinkput in het veen terecht, dan kan men er zeker van zijn
dat het water brak en in de droge tijd zout is.
In de poelgronden kan men alleen in de winter bij overvloedige regen zoet water in
de sloten vinden dat drijft op het zoute water. Nadat dit water in het voorjaar is uitgeslagen verzouten de sloten snel, er wordt soms meer dan 15 g keukenzout per 1gevonden. Men vindt dan ook de drinkputten voor het vee steeds op de hoge zandiger koppen in de weilanden in MOk 3 of MOt6.
Waar dit zoute water vandaan komt is moeilijk te zeggen. Dicht langs de dijken zal
de kwel van invloed kunnen zijn. Het blijkt echter dat het samengeperste veen zeer
ondoorlatend is. Men zal dan ook, vooral in het centrum van de moer eerder moeten
denken aan fossiel zout, afkomstig uit het zeewater dat eertijds het veenlandschap overstroomde en dit toen nog zeer sponzige materiaal doordrenkte met zout water. Na de
klink zou de doorlatendheid zo gering geworden zijn dat uitspoeling van dit zout niet
plaats had. Men zal het verstandigste doen aan te nemen dat zowei recent zout kwelwater als fossiel zout water, de verzilting van de sloten en drinkputten in de laaggelegen
poelgronden veroorzaakt.
e. Anthropogene modifkaties
Tenslotte resten ons nog ter bespreking de anthropogene modificaties van de bodemtypen.
Allereerst vallen hieronder de oude cultuurgrondem. Deze zijn ontstaan in de onmiddellijke nabijheid van menselijke bewoning. De profielen in deze grond zijn tot een
wisselende diepte zwart gekleurd door humusachtige stoffen. Verder vinden we vrijwel

62
steeds scherven van gebruiksvoorwerpen en van baksteen, asresten en soms stukken bot
en tanden. In sommige gevallen worden de typische groene fosfaatvlekken aangetroffen.
Deze wijzen op een hoog fosfaatgehalte van de grond. Vooral in de ondergrond op een
diepte van 50—80 cm komen deze vlekken voor.
We vinden in de Yerseke moer de oude cultuurgronden op en langs de kreekruggen.
De belangrijkste plek ligt bij het dorp Vlake. In het centrum ervan vinden we een
„vluchtberg", thans beplant met een boomgaard. Verder zijn enkele percelen langs de
Reeweg aangetroffen. Aan de oostkant van de moer vindt men nog twee plekken aan
het begin van de Zouteweg.
De tweede categoriewordt gevormd door de gemoerde gronden.
Het „darinck delven" heeft een grote invloed gehad op het Iandschap en de bodem.
Het sterk geaccidenteerde terrein, dat we thans in de weilanden vinden, is voor een deel
hierdoor veroorzaakt. Voor een ander deel zijn de smalle hogere kreekruggetjes in de
poelgronden de oorzaak van de hoogteverschillen. Het is daarom niet steeds met zekerheid te zeggen of een perceel gemoerd is. In de gevallen dat het duidelijk in het terrein
te zien was en ook het profiel het uitwees, werd 'dit op de kaart aangetekend.
In meerdere gevallen werd in de veenputten kalk aangetroffen. In e'en geval was dit
zeer duidelijk. Op perceel 312 was een sloot gegraven dwars door dit uitgemoerde terrein. De smalle kalkloze niet uitgemoerde veenruggetjes wisselden af met kalkrijke
profielen. Hierin werden zelfs wadslakjes met de bijbehorende groengeel getinte grond
aangetroffen. Dit zou er op wijzen dat deze veenputten meermalen volgestroomd zijn
hetzij tengevolge van dijkdoorbraken, die in de vroege Middeleeuwen aan de orde van
de dag geweest zullen zijn, hetzij van een overstroming met zoet water in het natte
jaargetijde. Het voorkomen van kalk in de uitgemoerde percelen is zeer grillig. In veel
gevallen zijn de niet uitgeveende stroken, die uiteraard iets hoger liggen, kalkloos. Een
enkele maal komt er een kalkhoudend bandje in voor.
Het is wel opmerkelijk dat de moernering hier niet zo algemeen voorkomt als in
het poelgebied van Biezelinge. Er zijn hier uitgestrekte terreinen, die weinig relief vertonen en waar dan ook van moernering geen sporen zijn. Dit is vooral het geval in de
percelen met een dun kleidek. Zou hier de hoge waterstand het darinck delven onmogelijk gemaakt hebben?
De vergraven gronden treffen we aan langs de Zanddijk, waar deze percelen afgegraven zullen zijn ter versterking van de dijk ten tijde van de overstroming van de
Kruiningerpolder. Verder vinden we ze langs de Postweg, die aangelegd is in de
Napoleontische tijd en langs de zeedijk. Enkele geegaliseerde percelen in de Schoorse
moer zijn ook tot deze categorie gerekend.
Langs de Zanddijk vinden we vervolgens enkele ontzande percelen. Hier is het zand
uit de ondergrond weggehaald voor diverse doeleinden. De bouwvoor werd na het
ontzanden weer op de ondergrond gebracht, waarna deze percelen weer in gebruik werden genomen als bouwland. Uiteraard liggen deze gronden thans aanmerkelijk lager dan
de omgeving.
5. BESPREKING VAN DE BODEMKAART VAN BIEZELINGE MET OMGEVING
(kaart 6)

Dit gebied valt bodemkundig en landschappelijk uiteen in drie zeer verschillende
delen.
a. De brede, hoge, veenloze zavelige kreekruggrond tussen de spoorlijn in het noorden en de Rijksweg en een smalle strook ten zuiden daarvan.
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b. De ten zuiden daarvan gelegen poelgronden, doorsneden met ten dele eveneens
veenloze, veel smallere kreekgronden.
c. De smalle strook jongepoldergrond ten zuiden van de Biezelinge.
a. Kreekruggronden
De brede rug van kreekgronden op de noordelijke helft van de kaart heeft zijn ontstaan gevonden in het brede water dat eertijds het veen hier wegsloeg en later zijn bed
vuide met zandige en zavelige sedimenten. Een blik op de kaart van Zuidbeveland.
samengesteld door VLAM (kaart 1), leert ons dat dit water vanuit het zuiden werd gevoed
en zich voortzette naar het westen in de richting Goes en naar het noorden in de
richting Kapelle-Wemeldinge.
Op de bodemkaart zien we, dat deze rug geheel bestaat uit grond, gekarakteriseerd
als MOk2, zavelige kreekgrond met enkele daarbij behorende geogene en anthropogene
varianten. Het kaartbeeld wordt verder verlevendigd door de kronkelende watergangen
en wegen, die grotendeels als relicten van laatste kreekbeddingen zijn te beschouwen.
Een grote oppervlakte van dit deei van de kaart wordt ingenomen door de zavelige
kreekgrond met kleibank. Vooral in de nabijheid van Biezelinge komen deze gronden
veelvuldig voor. De kleibank varieert in zwaarte en dikte. Het meest voorkomend is
een kleilaag van circa 30—55 cm diepte met een gehalte aan afslibbare delen van
ongeveer 50 %. De kleilagen in de gronden grenzend aan de invalspoort van de grote
stroom in het zuidwesten van de kaart, bezuiden de Rijksweg,zijn opvallend zwaarendik.
Uit het kaartbeeld valt af te leiden dat de plaatsen waar deze kleilagen zijn ontstaan,
tijdelijke stille plekken zijn geweest in het geheel van de stroom. Men kan zich voorstellen dat in een gevorderd verlandingsstadium van de grotere stroom, die zich ongetwijfeld ook herhaaldelijk verlegd zal hebben, het vloedwater zich een weg zocht door
een aantal kreken in het brede verzande bed van de stroom. Deze kreken zullen zwakke
oeverwallen hebben gehad, waaroverheen bij vloed het van zand bevrijde en met slib
voorziene water tussen deze kreken gelegen zandvlakten overstroomde. Hierin kon in
rustig water de klei bezinken, waardoor de kleilagen op het zand werden gevormd. Daardoor ontstond als het ware een stroom- en komsituatie in het brede verzande bed van de
grote stroom. Een vermindering van dewateraanvoer en een verzwakking van de stroomsterkte door invloeden aan de mond van de stroom, zal mede van invloed zijn geweest.
De thans nog zichtbare kreekbeddingen (zie kaart 6) zijn vrijwel steeds op enige
afstand begrensd door het ongestoorde type MOk2. Daarachter liggen de gronden met
kleibanken. Dit klopt met deze voorstelling van zaken.
Ook afgesneden kreekbeddingen kunnen dienst doen als slibvangers, wanneer ze op
enige afstand van een nieuw ontstane kreek liggen. Er zijn enkele figuren op de kaart,
die met deze hypothese kunnen worden verklaard. Dat deze situatie zeker is voorgekomen
bewijst afb. 15. Op een verse, enigszins ingedroogde slootwand is duidelijk de kleiopvuliing van een voormalig kreekbed te zien. Op de bodem van het bed onder de
kleilaag bevindt zich een dun schelpenlaagje. Dit wijst op een tijdelijke stilstand in de
sedimentatie.
Langs de spoorlijn ter hoogte van het station bevinden zich een aantal ontzande
percelen. Ook thans wordt nog doorgegaan met het ontzanden in „zandputten".
Langs enkele wegen vinden we stroken oude cultuurgronden, met name bij de gehuchten Eversdijk en Dijkwel. Men zou hieruit kunnen besluiten dat dit de plaatsen
van de eerste nederzettingen zijn geweest, terwijl Biezelinge eerst later zou zijn ontstaan.
Hier wordt slechts een kleine plek oude cultuurgrond aangetroffen.
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AFB. 15. Vers slootwandprofiel in Kruiningen. In een kreekrugprofiel (let op de inkalvende zandige
slootwand rechts) bevindt zich een halve maanvormige kleibank (sterk gescheurd) van enkele
meters breed, op de bodem van een voormalig kreekje, opgeslibd in een rustig stadium.
Op de bodem van het kreekje, op de klei een dun schelpen-Iaagje.
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Flo. 15. Frw/i profile of a ditch wall at Kruiningen. In a creek ridge soil profile (note the caving
sandy ditch wall to the right) there is a crescent-shaped clay bank (strongly cracked) a few
metres broad, at the bottom of a former little creek, silted up during a quiet stage. At the
bottom of the little creek, above the clay a thin layer of shells.
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AFB. 17. Montage van een serie foto's van een vers slootwandprofiel in Kruiningen, welke een goed
beeld geeft van de insnijding van een kreek in het reeds met een kleilaag bedekte veenlandschap. Rechts het poelgrondprofiel, links het kreekgrondprofiel, daartussen de oever
van de kreek.
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AFB. 16. Detail van de voorgaande foto. Inkalvende kreekgrond tengevolge van de geringe samenhang
van het zand in de ondergrond.
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FIG. 16. Detailsof theprecedingphoto. Cavingcreek ridgesoilin consequence of the slightcoherence
of the sand in the subsoil.

FIG. 17. Mounting of a seriesof photos of a fresh ditch wallprofile at Kminingen giving a good idea
of the cutting of a creek into the peat landscapealreadycovered with a layer of clay. To the
right the marshsoil profile, to the left the creek soilprofile, between it the bank of the creek.
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Het is opvallend dat gronden met grofzand tussen 60 en 100cm hier ontbreken. Wei
komen plaatselijk profielen voor met op 90 cm slibarmer grover zand dan elders. Aangezien hier echter nog geen sprake was van een storende laag zijn deze profielen niet
afzonderlijk op de kaart aangegeven. Ook bodemtype 1ontbreekt hier. Dit alles wijst er
op dat de sedimentatie in de laatste stadia van de verlanding in een rustig stromend
water heeft plaats gehad. Ook het algemeen voorkomen van esn iets zwaardere laag in
de tweede steek doet denken aan een zeer rustige fase in de sedimentatie. Vermoedelijk
is de oorsprong van dit water op grote afstand gelegen of is een voorliggend kreekgedeelte sterk verzand en dichtgeslibd.
b. Poelgronden
Ten zuidwesten van de veenloze kreekruggronden ligt het poelgebied. Daartussen ligt
een smalle strook roestige kreekgrond en overgangsgrond. Deze is veel smaller dan in de
Yerseke Moer. Ook dit feit wijst er op, dat het water van de brede stroom reeds veel
zand verloren heeft. Anderzijds kan worden opgemerkt dat het betreffende poelgebied
sterk doorsneden is geweest met secundaire kreken en van hieruit vooral in het laatste
verlandingsstadium nog aanmerkelijke oppervlakten met zavel en lichte klei zijn bedekt
Tengevolge hiervan zijn slechts kleine oppervlakten lage poelgrond ontstaan, terwijl het
veen zich hier vrijwel steeds dieper dan een meter onder het maaiveld bevindt. Daardoor
is dit poelgebied zeer verschillend van dat in de Yerseke Moer en landbouwkundig veel
waardevoller.
De belangrijkste zijkreek in dit gebied ontspringt bij Eversdijk en heeft in zuidwestelijke richting stromend een diep bed uitgeslepen, waarbij al het veen werd weggeschuurd. Na de verlanding en de inversie van het landschap is dientengevolge een
hoge smalle kreekrug ontstaan. Het verschil in hoogteligging met de noordelijk ervan
gelegen poelgrond is zeer groot. Ter hoogte van de eerste grote boerderij, links van de
weg van Eversdijk naar 'sGravenpolder, ligt een flinke oppervlakte poelgrond noordelijk
van deze kreekgrond. Een fraaier punt ter demonstratie van de inversie van het landschap en de grote verschillen in kwaliteit van de grond op de kreekrug en er achter,
is mij niet bekend.
De bovengrond van de kreekrug bij Eversdijk iskalkhoudend. Het kalkgehalte neemt
van Eversdijk naar het westen toe. Vermoedelijk hangt dit samen met een inbraak of het
ontstaan van een jongere stroom uit het zuiden in de richting van de Heer Geertspolder.
Een tweede jongere kreek ontspringt in het westen ter plaatse van de huidige weg naar
'sGravenpolder, die de grens vormt van het gekarteerde gebied. Ook de bovengrond van
deze kreekrug is kalkrijk. Sporen van een dijkdoorbraak zijn niet te bespeuren. Het is
daarom het waarschijnlijkst dat na de verlanding van de grote kreek bij Biezelinge, kort
voor de eerste bedijking deze beide jongere kreken vanuit het zuiden in de met zand
gevulde beddingen van andere kreken zijn uitgeschuurd (n.l. in de oudere kreek van
Eversdijk en in de zijkreek ter hoogte van de weg naar 'sGravenpolder). De beide jonge
kreken zijn later ook de poelgrond binnengedrongen en zijn in elkaar gevloeid (zie ook
de kaart van VLAM). Het is zeer goed denkbaar dat het door deze kreken aangevoerde
water v66r de inversie ver de kreek van Eversdijk is binnengedrongen en hier kalkrijk
materiaal heeft afgezet.
Het is opmerkelijk dat in dit gebied langs de Breeweg en in het verlengde daarvan
langs de Danielsweg zoveel oude cultuurgrond voorkomt op MOk 3 en MOt6.
Ds moernering is in dit gebied veel bedreven. Hiervan getuigt thans nog het sterk
geaccidenteerde terrein in de weilanden; met name in de omgeving van de Danielsweg
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zijn de hoogte verschillen op korte afstand tengevolge van het moeren zeer groot (zie
afb. 13,pag. 53).
De.geegaliseerde terreinen zijn niet als gemoerd op de kaart geplaatst. Met vrij grote
zekerheid kan echter aangenomen worden dat ook hier de moernering is bedreveh. Een
voorbeeld hiervan is het grote complex lage poelgrond, direct westelijk van Eversdijk,
dat met boomgaard is beplant (zie de bodemgebruikskaart) en enkele gescheurde weilanden in de omgeving van de weg naar de Vierwegen.
c. Nieuwlandgronden
Het derde, in de aanvang van deze paragraaf genoemde gebied, dat zich bodemkundig
onderscheidt, behoort feitelijk niet tot de Breede Watering. Het betreft hier de gronden
in de oude haven van Biezelinge. Ten noorden van de Rijksweg is deze nog duidelijk als
zodanig te onderkennen. Ten zuiden daarvan niet meer. De oude dijk van de polder is
hier geslecht Slechts de hier aanwezige weel getuigt nog van het feit dat hier vroeger
een dijk was. De grond, die we hier aantreffen, moeten we rekenen tot de nieuwlandbodemfamilie.
Ten noorden van de oude haven van Biezelinge vindt men in de oude polder een
vervolg van dit water in de vorm van een laag gelegen kreekbedding, die door de tuinen
van de huizen langs de Noordweg in Biezelinge loopt. Men zou kunnen veronderstellen
dat men hier te doen heeft met een kreekbed op welks oevers de eerste bewoners van
Biezelinge zich hebben gevestigd.
De grond is van prima kwaliteit. Hij behoort tot de zware zavel- of kleigrond
(MNs2en3).
Zonder grote ontsluitingen is het niet mogelijk een exact beeld te krijgen van de
ebkreken in het veenlandschap. In de Kruiningerpolder zijn bij de uitvoering van de
ruilverkaveling veel nieuwe sloten en watergangen gegraven of bestaande verbreed en
verdiept. Hier zijn veel mooie profielen te zien geweest.
AFB.

18.
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Afb. 17,een montage van een serie foto's, geeft een goed beeld van de erosie van het
reeds met een kleilaag bedekte veengebied. Men ziet de oever van een kreek zich in het
profiel aftekenen. Links op de foto de inkalvende zandige kreekgrond en rechts het
poelgrondprofiel van klei (gescheurd) op veen (platerig). De oplopende oever van de
kreek is fraai te zien ten gevolge van het verschillend gedrag bij indrogen van de zavel
en kleigrond.
Afb. 16 geeft een beeld van de zandige ondergrond van de kreekgrond, die zo los is
dat ze bij een enigszins steil verhang gemakkelijk inkalft.
Op afb. 18ziet men het, na indrogen, zeer sterk gescheurd veenslib in een poelgrondprofiel, aangesneden in de wand van een sloot. Dit materiaal is niet steeds aanwezig
boven het veen.
6. DE LANDBOUWKUNDIGE WAARDE VAN DE BODEMTYPEN

Er is geen stelselmatig onderzoek ingesteld naar de landbouwkundige waarde en
mogelijkheden van de diverse bodemtypen.
Voor de fruitteelt wordt in het tweede deel van deze verhandeling uitvoerig het
verband tussen de groei van de vruchtbomen en het bodemtype behandeld.
In deze paragraaf worden slechts enkele opmerkingen gemaakt, die berusten op mededelingen van landbouwers en eigen globale waarnemingen, zowel wat betreft de akkeren weidebouw als de fruitteelt en boomkwekerij.
BODEMTYPE MOk 1.

Zandige kreekruggrond
Dit is een grond met een lage watercapaciteit en grote doorlatendheid en hoog boven
het grondwater gelegen. Deze grond is in het voorjaar vlug droog, dus ook snel warm
en daardoor uitermate geschikt voor vroege gewassen, met name vroege aardappelen en
de teelt van pootgoed. Men kan de aardappels vroeg leggen en ziet dan dat enkele
weken na de opkomst het veld al dicht ligt Er kan zeer vroeg worden gerooid. Men
ziet dan ook herhaaldelijk, dat twee of drie jaar achter elkaar aardappelen op hetzelfde
perceel worden verbouwd, waartoe een boer in verband met zijn vruchtwisselingsschema niet spoedig overgaat.
Met de nateelt heeft men in jaren met een regenval, die beneden het gemiddelde
ligt grote moeilijkheden. De grond is dan te droog. Ook voor hoofdgewassen, waarvan
de belangrijkste groeiperiode in de zomermaanden valt, is deze grond niet zo goed.
Suikerbieten doen het er bijv. slechts matig. Granen geven behoorlijke resultaten. Van
de andere gewassen kan worden gezegd dat wijnpeen en uien goed voldoen, vlas, late
aardappelen en bonen matig en koolzaad zeer matig. Van de fruitgewassen voldoen
peren matig; appels op sterke onderstammen voldoen voor zover het de sterk groeiende
rassen betreft goed. Zwakke rassen en onderstammen laten het op deze droge grond
er bij zitten. De ene kersenboomgaard, die er voorkomt staat slecht. Of dit alleen aan
de droogte te wijten is valt moeilijk te zeggen. Dat deze een woordje meespreekt staat
voor mij wel vast.
De grond langs en in de stroomdraad (bodemtype MOk0) is uiteraard vochtiger en
daardoor in het algemeen gesproken van betere kwaliteit
Op de plaatsen waar zandlagen in de ondergrond voorkomen (bodemtype MOk 1 z)
kan beslist van droogteschade worden gesproken, ook in vochtige zomers. De granen
blijven korter, zijn lichter groen van kleur en vroeger rijp. Deze verschillen zijn zeer
frappant, terwijl de overgang ertussen zich over korte afstand voltrekt. Bij bieten is de
bladontwikkeling aanzienlijk minder dan normaal en hangt het blad snel flauw: ,.slapen".
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De grond is weinig slempig. Toch zal ze bij ploegen in het najaar, in de winter wel
enigszins dichtvloeien door het ontbreken van voldoende humus. Het humusgehalte is
n.l. steeds lager dan 2 %.
BODEMTYPE MOk2.

Zaveligekreekruggrond
De gronden, die behoren tot dit bodemtype, zijn algemeen voor de akkerbouw en
fruitteeit in gebruik. Door het wat hogere gehalte aan afslibbare delen door heel het
profiel, hebben de gewassen niet zo spoedig van droogte te lijden, als op de lichte
kreekgrond. Toch zullen in droge zomers de hoogstgelegen percelen zeker hinder van de
droogte ondervinden. Dit geldt speciaal voor de ondiep wortelende gewassen, die hoge
eisen stellen aan de waterhuishouding, zoals het klein fruit en aardbeien. De lichtste
varianten van dit bodemtype, zeker de gronden met grof zand boven 1m (MOk2z), zijn
ook voor meerdere landbouwgewassen in de zomers met een geringe neerslag te droog.
De iets zwaardere laag onder de bouwvoor, die vrijwel steeds in dit bodemtype voorkomt, is uit het oogpunt van de waterhuishouding een voordeel. Men krijgt dan ook niet
de indruk dat de gronden, waarin deze zwaardere laag ontbreekt, betere gewassen voortbrengen dan de gronden met een zwak ontwikkelde kieibank. De gronden langs de oude
kreekbeddingen, die iets lager liggen en gewoonlijk ook reeds op geringere diepte kalkhoudend zijn, behoren tot de beste gronden in de Oudeland-polders. De gronden met een
duidelijke ontwikkelde kieibank vertonen het grote nadeel van de slempigheid, die vooral
vlak na de zaai en in de winter voor de gewassen zeer schadelijk kan zijn.
Een der landbouwers deelde mee, dat op een perceel waarin aan een kant een zware
kieibank aanwezig was (MOk2k), en aan de andere kant niet (MOk 2), de pas gepote
aardappelen in een nat voorjaar op het eerstgenoemde stuk voor 80 % waren verrot en
op de grond zonder kieibank voor 15%.
Bij de practijk heerst de mening dat gronden, die veel last van slempigheid hebben
met meer resultaat voor de fruitteeit kunnen worden gebruikt dan voor de akkerbouw.
Wanneer de vruchtbomen door deze verdichte laag met hun wortels zijn heengedrongen
kunnen ze zich in de onderliggende kaikrijke zandige zavel goed ontwikkelen. Kruisbessen hebben veel last van tijdelijk stagnerend water en gedijen niet op dit bodemtype.
Dat in het algemeen het resultaat met appels op MIX niet zo goed is als op de jonge
poldergronden houdt hoogstwaarschijnlijk ook verband met het vrijwel steeds voorkomen
van een zwakker of sterker ontwikkelde kieibank. Ditzelfde geldt voor rassen, die hoge
eisen aan de bodem stellen, bijv. onder invloed van geringe storingen in de waterhuishouding spoedig last van.kanker krijgen, zoals Cox' Orange Pippin en Yellow
Transparent.
Een regelmatigekalkbemesting kan deergste structuurbezwaren wel overwinnen. Toch
kan de oorzaak van de „lopende!' grond niet uitsluitend in de kalkarmoede worden
gezocht. Het optreden van een kieibank werkt deze slechte structuur sterk in de hand.
Voor de fruitteeit en in het bijzonder voor de teelt van klein fruit is een regelmatige
bemesting met stalmest, afgewisseld met een groenbemesting wel als niterst belangrijk
te beschouwen. Zowel de watercapaciteit als de structuur wordt hiermee verbeterd en
een meer gelijkmatige waterhuishouding verkregen.
BODEMTYPE MOk 3.

Roestige kreekruggrond
Deze grond is eveneens hoofdzakelijk in gebruik als bouwland en als boomgaard. De
laagste percelen worden als weiland gebruikt. De lagere ligging brengt een betere watervoorziening in de zomer met zich mee. Is de detailontwatering van dien aard, dat's win-
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ters het water niet te hoog stijgt, dan zijn deze gronden uitstekend geschikt voor alle
teelten.
Volgens meerdere boeren zijn de gunstig gelegen, goed ontwaterde percelen van dit
bodemtype de beste uit deze polder. De meer eisende gewassen als bieten en late aardappels voldoen op dit bodemtype beter dan MOk 1 en 2. Het ligt voor de hand dat de
grond niet zo vroeg is en daarom minder geschikt voor vroege aardappelen, pootaardappelen of vroege groenten.
In veel gevallen komen in deze gronden helaas kleibanken voor, meer dan in de
normale kreekgrond. Deze variant (MOk 3k) is vanzelfsprekend weer van veel mindere
kwaliteit.
Zoals reeds eerder werd besproken vinden we vaak in het centrum van een, de poelgrond binnendringende rug met roestige kreekgrond, een weg. Loodrecht op deze weg
liggen de percelen. Vooraan het perceel vinden we de roestige kreekgrond, verderop een
smallere of bredere strook overgangsgrond en soms achteraan nog een stuk hoge of lage
poelgrond.
Het is dan ook niet te verwonderen dat in deze streken als algemeen erkende boerenwijsheid geldt: „De grond is aan de weg het beste".
Voor kleinfruit is deze grond in het algemeen goed geschikt, vooral voor aardbeien.
Pruimen gedijen eveneens uitstekend op deze grond. Voor appels ligt de grond in sommige gevallen te laag. Rassen op wat sterkere onderstammen geven toch meestal wel
voldoening. Voor kersen is dit bodemtype zeer matig geschikt en in meerdere gevallen bij
lagere ligging ongeschikt.
Een algemeen kenmerk van de kreekruggronden is de kalk- en kali-armoede. Op het
succes van een kalkbemesting werd reeds gewezen. Toch is het bekalken nog steeds geen
algemene regel van de landbouwers. Kaligebrekverschijnselen worden vaak waargenomen,
vooral bij de Rode Bes.
BODEMTYPE MOt6.

Overgangsgrond

Zoals vergelijking van de cultuurkaart met de bodemkaart ons leert wordt deze grond
zowel voor bouwland als weiland gebruikt, afhankelijk van de hoogteligging, de ontsluiting en het type bedrijf.
Het grasland op deze grond is gewoonlijk van goede kwaliteit. Voor een belangrijk
deel zal dit het gevolg zijn van een goede watervoorziening. De waterbeweging is behoorlijk ten gevolge van het vrij gelijkmatige, niet al te zware profiel.
Als bouwland heeft het verschillende bezwaren. De grond is in het voorjaar langer
koud en is minder gemakkelijk te bewerken dan de kreekgrond. Een rul fijn zaaibed,
als voor uien nodig is, kan niet gemakkelijk worden verkregen. Dit gewas ziet men op
dezegrond weinig. Het op tijd bewerken iseen belangrijk punt. Wordt er voldoende aandacht besteed aan de ontwatering, de bemesting en grondbewerking, dan kan een redelijk
resultaat met landbouwgewassen worden verwacht.
Toch is meermalen waargenomen dat op percelen, waar roestige kreekgrond en overgangsgrond naast elkaar voorkomen, de stand op MOt6 minder was dan op MOk3.
Voor fruitteelt is deze grond eveneens matig goed. Peren en pruimen zullen gewoonlijk goed voldoen. Kersen en veeleisende appels niet. Daarentegen kan men van de
grovere appelrassen op sterke onderstammen een behoorlijk resultaat verwachten. Mits
de ontwatering goed verzorgd is, zal ook kleinfruit goed kunnen voldoen. Dit alles geldt
natuurlijk bij een goede bemesting en verdere verzorging.
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BODEMTYPE MOp 10 en MOp 11.

Poelgrond
De lage zware poelgronden zijn uitsluitend te gebruiken als weiland Ten gevolge
van^de scheurplicht tijdens de oorlog is er wel weiland op deze grond omgezet in
bouwland. De eerste jaren heeft men nog wel een redelijk resultaat verkregen. De verterende zode zorgt voor een behoorlijke structuur en afvlakking van de uitersten in de
watervoorziening en levert bij ontleding voedingsstoffen. Is de zode eenmaal opgeteerd,
dan worden de mogelijkheden snel kleiner en ziet men al spoedig, dat er weer opnieuw
gras wordt ingezaaid. De resultaten met akkerbouw zijn op MOp 10 beter dan op
MOp 11, in verband met de dikkere laag „korengrond" — zoals de Zeeuw zegt —, die
op het eerste bodemtype wordt aangetroffen.
Door de ongunstige waterhuishouding en de zoute ondergrond zal de aanplant van
fruit ontraden moeten worden. De boomgaarden, die we op deze gronden vinden, vertonen op z'n best een zeer matige stand. Peren en pruimen geven de minste kans op mislukking.
Het grasland, dat we hier aantreffen is in doorsnee slechts matig. Op de laagste plaatsen treffen wezilte plekken aan met een zoutvegetatie tot zelfs zeekraal toe.
Een opmerkelijk verschijnsel in deze weilanden is het verband tussen het voorkomen
van de akkerdistel en het bodemtype. Zodra er kalk in de'ondergrond aanwezig is, bijv.
in MOk 3 of MOt6, treffen we de distels aan, gewoonlijk in banen. Op de poelgrond
ontbreken ze daarentegen.
De zeer vaste ondergrond belemmert de waterbeweging. Dit uit zich in de wintermaanden in drassigheid. Een goede begreppeling is daarom noodzakelijk. In de zomer,
vooral in een droogteperiode, is de capillaire opstijging te langzaam om een voldoende
watervoorziening van het grasbestand mogelijk te maken. Dit kan dan ook in ernstige
mate van droogte te lijden hebben. Op het in het algemeen slechte onderhoud van de
weilanden werd in V.2 reeds gewezen.
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VI. DETAILKARTERING VAN DE REIGERSBERGSEPOLDER (1024 ha)
1. GESCHIEDENIS

De Reigersbergse polder, gelegen in het zuidoosten van Zuidbeveland, heeft eveneens
een bewogen geschiedenis. De polder in zijn huidige vorm en omvang is bedijkt in 1773.
Het was £en der eerste polders in het oostelijkste deel van Zuidbeveland, die weer bedijkt werd na de overstroming van 1530. De omliggende polders zijn alien later gevolgd.
Slechts de Mairepolder, die in het westen er aan grenst is ouder. Zien we af van dit kleine
dijkstuk tegen een andere polder aan, dan is de Reigersbergsepolder als een opwas te beschouwen. Bij de watervloed van 12 Maart 1906 toen er veel polders gei'nundeerd zijn, is
de zuidelijke dijk van deze polder bezweken. Op de kaart is deze plaats te vinden door te
letten op een kleine uitbochting naar buiten, op het n-z lopende dijkstuk. Vanaf dit punt
loopt een zware kreek in de daarvoor liggende schor. Deze doorbraak was echter van
geringe betekenis en slechts een klein gedeelte van de polder overstroomde. De dijk kon
spoedig weer worden gedicht.
Voor de eerste bewoningsgeschiedenis van deze polder, moeten we echter veel verder
in het verleden teruggaan. Rilland en Bath waren eertijds ambachten in de Watering
tussen Honte en Hinkelinge, die zoals daarstraks besproken werd, behoren tot de oudste
delen van Zuidbeveland. In devijftiende eeuw werden dezedorpen tot parochies verheven.
Bij de grote St. Felixvloed van 5November 1530,toen bijna het gehele eiland onderliep en grote stukken voor jaren verloren gingen, werd ook de Watering tussen Honte
en Hinkelinge overstroomd. Men ging terstond aan het werk om de overstroomde gronden
te herdijken. Maar bij de grote stormvloed van 2November 1532werd al het werk te niet
gedaan. Nog gaf men de moed niet op.Vermogende kooplieden uit Antwerpen, die rijke
oogsten van de verloren gronden dachten te halen, staken veel geld in de nieuwe bedijkingen. Men bracht de Agger, Bath en Hinkelenoord en delen van Everwaart en
Rilland binnen een „gemeene dijkage", waarvan de noordwestelijke dijken lagen „tegen
de moeren van Reymerswale wesende een openbaer zee". Door de kracht van een vijf
dagen durende storm in October 1539 bezweken de dijken opnieuw. Door de vreselijke
vloed van 13Januari 1551 werd alles voor goed vernield. Het octrooi tot herdijking van
KAREL V d.d. 2 Mei 1552 bleef zonder gevolg (v. EMPEL en PIETERS) (1931).
Eerst in 1773, dat is dus 230 jaar later, zouden deze gronden opnieuw op de zee
worden heroverd. Het isdan ook niet te verwonderen, dat de Reigersbergse polder geheel
het aanzien van een jonge polder heeft en er van de oude gronden, die in de ondergrond
deels nog wel aanwezig zullen zijn, bij bestudering van de eerste meters van de jonge
grond niets is teruggevonden.
Het oostelijk deel van de polder tot ongeveer 500 meter voorbij de Vierdeweg werd
najaar 1944 op bevel van de Duitsers gei'nundeerd met water uit de Westerschelde. Na
enkele weken, toen dit gebied bevrijd was, kon men het inundatiewater weer laten
afvloeien.
2. HETLANDSCHAP

De Reigersbergse polder is een typisch voorbeeld van een polder van het Nieuwlandtype. Het landschap is gekenmerkt door de rechte loodrecht op elkaar staande
wegen en grote, rechte kavels. Dwars door de polder heen loopt de hoofdweg van west
naar oost en loodrecht daarop staan de noord-zuid lopende, Eerste, Tweede, Derde en
Vierdeweg en de Krukweg. Het landschap krijgt daardoor een monotoon karakter. Dit
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wordt nog versterkt door het ontbreken van een beplanting van enige betekenis. Slechts
de met populieren beplante dijken verlenen enige levendigheid aan het landschap.
Bij dit jonge polderland passen ook de overblijfselen van grote en kleine kreken.
Op de hellingen van deze laaggelegen kreken groeit riet en dichter bij het water groeien
zoutminnende planten, als zeeaster, schorrekruid en zeekraal. Deze met planten omzoomde waterpartijen dragen in hoge mate bij tot de schoonheid van het karakteristieke,
wijde polderlandschap. De voornaamste kreken zijn van oost naar west het Batsche Gat,
de Oostkil en het Vinkenisse Gat. Een zoutbepaling op 19/3/'48 gaf als resultaat, dat
in het Vinkenisse Gat 0,819 g/1en in het Bathsche Gat 3,21 g/1zout werd aangetroffen.
In de zuidoostelijke hoek van de polder ligt het dorpje Bath. Dit is omgeven door
wallen van een oude fortificatie, waarschijnlijk uit de Napoleontische tijd. Ten noorden
hiervan langs de oostelijke dijk ligt een heuvel, die volgens mededeling van een naburig
landbouwer, oorspronkelijk zou zijn opgeworpen ten dienste van een begraafplaats voor
de bezetting van het fort. Later is er een schaapskooi geplaatst.
Bij Bath vinden we ook de Spuikom, die het suatiewater uit de polder ontvangt, dat
bij laag water door een sluis geloosd wordt. Door het noordelijk deel van de polder
loopt de spoorlijn en daarnaast de Rijksweg.
Bij de boerderij Veldzicht, ten noorden van het dorp, ligt 66n van de grootste en
best geconserveerde.stellenof stelbergen van Zuidbeveland. Een stelle is een kunstmatig
opgeworpen hoogte op buitendijkse grond, waarop de hut van de scheper staat. In het
centrum van de stelle is een put aanwezig waarin het regenwater wordt verzameld.
Hieruit worden de schapen, die op de schor weiden, gedrenkt. Tevens kan de kudde
hierop zijn toevlucht nemen bij hoog water. In veel gevallen worden deze stellen na de
inpoldering van de schorregronden geslecht. Dit ishier niet het geval geweest. POLDERDUK:
(1939) bespreekt in enkele vervolgartikelen in het Zeeuws Landbouwblad de schapenstellen of stelbergen op de Zeeuwse schorren en geeft hierover allerlei interessante bijzonderheden. Hij deelt daarin o.a. mede, dat de put in de stelle bij „Veldzicht" een diameter heeft van 21 m en een diepte van 1m. De hoogte van de stelberg bedraagt daar
2 m. De kruin van de berg is ongeveer 3 m breed, met een plaatselijke verbreding van
de oostzijde tot vijf meter. Op deze verbreding stond de woning van de herder met de
schaapskooi. Behalve deze stelle, worden er op een kaart, vervaardigd een jaar na de
bedijking, door L. BOEREN en A. KRIJGER nog drie andere getekend. Deze zijn echter alle
drie geslecht. Belangstellenden worden verder verwezen naar de artikelen van POLDERDUK.
3. DE LANDBOUWKUNDIGE TOESTAND EN HET BODEMGEBRUIK (kaart 7)

Deze polder vormt een typisch Zeeuws akkerbouwgebied. Hij kan gerekend worden
tot de beste polders van Zeeland. Zoals uit de cultuurkaart blijkt vormt het bouwland
het grootste deel van de polder. Het land is van prima kwaliteit, enkele smalle stroken
langs de kreken uitgezonderd. Enkele weilanden om de boerderij en wat grasland langs
de kreken worden gebruikt als paardewei en voor het weiden van een of twee koeien
voor de eigen voorziening met zuivelproducten.
Veel belangrijker dan het grasland zijn in deze polder de boomgaarden. Een vijf en
twintigtal jaren geleden werden de eerste boomgaarden, met een grotere oppervlakte dan
voor de zelfvoorziening van de boerderij nodig was, ingeplant. Na verloop van jaren
Weekdat de resultaten, die hiermee konden worden bereikt, zeer goed waren. Vele landbouwers volgden toen dit voorbeeld. Vooral de laatste 10 jaren zijn vele boomgaarden
gesticht, zodat thans in deze polder een oppervlakte van ongeveer 150 ha moderne
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boomgaard ligt. Dit is een relatief groot oppervlak voor een jonge Zeeuwse
polder. De groei van de boomgaarden in deze polder is zeer goed en de stand vaak
schitterend. Ze worden meestal zeer goed verzorgd en kunnen dan ook tot de beste van
Zeeland gerekend worden. De gronden in deze polder zijn zonder twijfel uitermate goed
geschikt voor de fruitteelt in de voile grond.

4. DE BODEMGESTELDHEID

De bodem van deze polder ligt vlak en is zeer gelijkmatig van samenstelling. Hij
bestaat hoofdzakelijk uit kalkrijke klei, terwijl in de nabijheid van de grote kreken ook
zware en lichte zavel voorkomt. Alle profielen worden van boven naar beneden zandiger. Bij sommige gaat dit zeer geleidelijk, bij andere gaat de bovengrond van vrij zware
klei vrij plotseling over in lichte zavel en dan vrij spoedig in slibhoudend fijn zand. Het
zand in de ondergrond tot een diepte van 1,50 m is steeds fijnkorrelig.
Er is in deze polder een detailkartering uitgevoerd waarbij de volgende bodemtypen
binnen de bodemserie „schorgronden" zijn onderscheiden (zie AHI. bldz. 29 en 30):
1.
2.
3.
4.

zwarekleigrond (MNsl).
kleigrond
(MNs2).
zwarezavelgrond (MNs3).
lichtezavelgrond(MNs4).

Zoals reeds in de eerste paragraaf werd opgemerkt is deze polder een der eerste
bedijkingen in het oostelijkste deel van het eiland. Slechts de westelijke dijk is een „oude
dijk", d.w.z. bestond reeds voor de bedijking van deze polder. Alle andere dijken in
het noorden, zuiden en oosten zijn „nieuwe dijken", d.w.z. zijn opgeworpen bij de bedijkingen van de besproken polder. Doordat deze polder in hoofdzaak als opwas is ontstaan, heeft dit gevolgen voor de verbreiding van de bodemseries.
In het centrum van de polder, op de plaats waar het dorp Rilland ligt, vinden we de
zwaarste grond en bevindt de zandige ondergrond zich het diepste (bodemserie MNs1).
Daaromheen ligt een grote oppervlakte kleigrond (MNs2),die in het noorden en zuiden
vrijwel aan de dijken grenst, maar in het oosten en westen wordt onderbroken door het
complex van gronden onstaan onder invloed van het Batse en het Vinkenisse Gat. In
het westen vinden we tegen de oude dijk nog een kleine oppervlakte zware kleigrond
(MNs 1) en in het oosten nog een strook zware zavelgrond (MNs 3). De bedding van
de kreekrelicten bestaat uit zand. Gedeeltelijk vallen ze 'szomers droog. Voor een ander
deel liggen ze zo laag, dat ze zomer en winter water bevatten. Vooral is dit het geval
bij het Vinkenisse Gat. Plaatselijk bestaat de oever van de kreekrelicten uit zandgrond.
Deze strook is echter zeer smal en is eerder te rekenen tot het kreekbed en daarom niet
apart op de kaart vermeld. Zoals uit de kaart blijkt, vinden we vanaf de kreek een opeenvolging van stroken lichte zavel- en zware zavelgrond, waarop dan het grote complex
van kleigronden volgt. Verder is het uit het kaartbeeld ook wel duidelijk, dat de afstand
waarover deze kreken hun invloed uitoefenen op de sedimentatie betrekkelijk gering is.
Dit is vooral sprekend bij de Oostkil en het Batse Gat en bij de kleinere kreekrelicten in
de polder. Het Vinkenisse Gat heeft naar het oosten toe tot op een grotere afstand.invloed gehad, gezien de vrij grote oppervlakte zware zavelgronden. die hier ligt. Uit het
kaartbeeld kan worden afgeleid dat er in dit geval drie belangrijke tendenzen zijn die
de verbreiding van de bodemtypen hebben bepaald.

15
1°. De opslibbing van de grondenop en rondom een hoge plaat in de schor, waaruiteen opwas
ontstaat. Op de hoogste plaats die aanvankelijk uit zand zal hebben bestaan is het eerst plantengroei
ontstaan en zal daarna een fijner kleirijk sediment zijn afgezet. Hieromheen is de opslibbing voortgegaan. De randen van de hoge kop, die steeds verder aangroeien, waren het meest zandig. Dit verklaart
het voorkomen van de zware zavel in het noord-westen, noorden en oosten van de polder. Men heeft
de opslibbing zolang door laten gaan en de dijk zodanig gelegd, dat de lichte zavel en het zand, dat
de rand van de opwas vormde, buitendijks zijn blijven liggen.
2°. De aanwezigheid van zware kreken, die het regelmatige opslibbingsbeeld verstoren. Afdalend
van de hoge opwas naar de kreken, wordt een opeenvolging aangetroffen van klei, zware zavel, lichte
zavel en tenslotte, langs het kreekbed: zand. Door een zekere egalisatie na de inpoldering zijn de
hoogteverschillen enigermate genivelieerd en door verplaatsing van kleigrond naar de afhellende kreek
is de strook met lichte zavel en zand versmald.
3°. De groei van de schor vanaf de „oude dijk" (de „aanwas,t) i.e. in het westen tegen de
Mairepolder. Tegen deze dijk aan liggen gewoonlijk reeds bij eb droogvallende gronden, als voorland
bij het leggen van de „oude dijk*'. Hier begint de groei van de schor waaruit de „nieuwe" polder
ontstaat het eerst. De afzetting van een kleihoudend sediment kan hier het langst geschieden. Daardoor
ontstaat de tendenz dat de gronden bij de „oude dijk" het zwaarst zijn en van hier uit naar de jonge
dijk steeds lichter worden. In dit geval is deze tendenz niet zo duidelijk omdat de Vinkenisse Kreek
deze aanwas doorsnijdt. In de hierachter te bespreken Stroodorpepolder is dit beeld veel duidelijker.

De overgang tussen de verschillende op de kaart aangeduide bodemseries is in de
meeste gevallen zeer geleidelijk. Het leggen van de bodemgrenzen is daardoor moeilijker
dan in de oude polders, waar de grenzen tussen bijv. de kreekgronden en poelgronden
vaak zeer scherp zijn. Men ondervindt in het terrein vrijwel geen steun van landschapskenmerken. Een raaienkartering is daarom noodzakeiijk. Daarbij liggen de waarnemingspunten op de raaien loodrecht op de kreken en in de nabijheid daarvan dichter bijeen,
dan in het zeer gelijkmatige kleigebied in het midden. Ook in de nabijheid van de dijken
zijn meer waarnemingen verricht.
Teneinde een indruk te krijgen of de in het veld getrokken grenzen, die o.a. berusten
op verschillen in afslibbaar gehalte van de bouwvoor, enigermate overeenkomen met
laboratoriumanalyses van de granulaire samenstelling, is een aantal monsters van de
bovengrond genomen en op lutum en afslibbaar gehalte onderzocht in het laboratorium
van de Bodemkundige Afdeling van de Noordoostpolder te Goes. De plaats van deze
monsters is aangegeven op de cultuurkaart (kaart 7),terwijl het afslibbaar gehalte ernaast
gedrukt is. Men kan uit deze cijfers afleiden, dat de grenzen alien getrokken zijn over
plaatsen die een afslibbaar gehalte bezitten, dat dichtbij de overgang ligt van de gedefinieerde zwaafteverschillen tussen de ene en de andere bodemserie.
Op de met een Q gemerkte plekken zijn profielen bemonsterd die nader zijn besproken in AIII, biz. 36—39.
Op enkele plaatsen zijn diepere boringen verricht teneinde na te gaan of er nog
sporen waren terug te vinden van de oude bovengrond, die in 1530 werd overstroomd
en later is afgedekt met een dikke laag jonge kalkrijke grond. Er werd geboord tot
circa 2,80 m onder het maaiveld. Tot die diepte bleef het profiel onveranderlijk min of
meer grofzandig en werden geen resten van de oude grond aangetroffen. Boringen, door
andere instanties uitgevoerd, hebben echter uitgewezen, dat de veenlaag ook hier aanwezig is. De diepte varieert van 3—4 meter.
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VII. DETAILKARTERING VAN DE STROODORPEPOLDER (43 ha)
1. INLEIDING

De aanleiding tot de kartering van dit poldertje is gelegen in het feit dat de eigenaar
ervan het voornemen heeft de gehele oppervlakte in de loop der jaren te beplanten
met vruchtbomen. Hiermee was reeds een begin gemaakt bij de aanvang van de kartering in het jaar 1944.De eerste percelen werden beplant in het seizoen 1942—1943. Het
was de eigenaar bekend, dat er op deze kleine oppervlakte zesr verschillende gronden
voorkwamen.
In verband met de keuze van de vruchtsoorten en onderstammen en het bepalen van
de plantafstand stelde hij er prijs op te beschikken over een gedetailleerde bodemkaart,
om daardoor geleid een beter gefundeerd plantschema te kunnen opzetten.
2. GESCHIEDENIS

De polder grenst in het noorden aan de Oosterschelde, in het westen aan de oudere
Oostpolder, in het zuiden aan de oudere Mairepolder en Reigersbergse polder en in het
oosten aan de jongere Tweede Bathpolder. Hij is opgeslibd uit het westen en zuidwesten.
De bedijking geschiedde in het jaar 1808 door de eigenaar van de schor Jacob
Rottier, landbouwer in de Oostpolder. Bij stormvloeden op 4 Februari 1825 en 12 Maart
1906 is hij ingelopen en overstroomd met zout water. Deze dijkdoorbraken hebben evenwel geen blijvende ernstige gevolgen voor de bodem gehad.
In verband met deze doorbraken is de zeedijk enkele malen verzwaard. Het was
daarvoor klaarblijkelijk nodig binnendijks grond te halen, waardoor er langs de zeedijken afgravingen hebben plaats gehad. Deze zijn vooral omvangrijk geweest in de
noordwesthoek van de polder. Dit werk is met veel zorg uitgevoerd. De bovengrond is
steeds terzijde gelegd en de diepere ondergrond gebruikt voor de dijkverzwaring. Da
grondgesteldheid is daardoor vrijwel niet verslechterd. De afgegraven gronden liggen
natuurlijk veel lager. Op de bodemkaart staan de afgegraven gronden vermeld.
Ook het dempen van de bij de bedijking nog aanwezige kreek is met zorg geschied.
Dit is af te leiden uit de geringe niveauverschillen die thans nog aanwezig zijn. De naastliggende gronden zijn niet in kwaliteit achteruit gegaan, zoals uit de boorpuntenkaart
kan blijken.
Door het zuidelijk deel van de polder is eerst de spoorlijn gelegd en veel later is de
hoofdverkeersweg door Zuidbeveland vlak langs de spoorlijn getraceerd. De polder is
daardoor in twee stukken gesneden.
3. LANDBOUWKUNDIGE TOESTAND

De percelering in deze jonge polder is modern en efficient en voldoet aan de eisen,
die men aan een rationele verkaveling kan stellen. De overblijfselen van de kreek in
het oostelijk deel van de polder vormen de enige kromme lijn.
De gronden zijn gedraineerd. De lozing van het overtollige water geschiedt via de
Maire- en de Valkenissepolder met een sluis op de Wester-Schelde. De ontwatering
isgoed in orde. Het merendeel van de gronden is van prima kwaliteit. De resultaten met
akkerbouwgewassen waren dan ook zeer goed. Men verwacht dat de boomgaarden, die
thans worden aangelegd eveneens aan de hoogste eisen zullen kunnen beantwoorden. De
groei op de reeds aangelegde boomgaarden beantwoordt trouwens ten voile aan deze
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verwachtingen. Slechts de lichtste zavelgronden in het noorden baren enige zorg. Deze
hebben enige last van verstuiving, hoewel niet in erge mate.
4. BODEMGESTELDHEID(kaart 9)

Teneinde de bodemgesteldheid grondig te Ieren kennen werd een raaienkartering
uitgevoerd, waarbij de afstand tussen de raaien 30 m en op de raaien 30 m bedroeg,
zodat circa 11 boringen per ha werden verricht. De boringen geschiedden tot een diepte
van 1m. Per boring werd genoteerd: de dikte van de klei-, zware zavel-, lichte zavel- en
zandlagen in het profiel, de diepte waarop roest werd waargenomen, de aard van deze
roest en de diepte waarop duidelijk grijze of blauwe reductiekleuren optraden.
Door het nemen van controlemonsters werd de juistheid van de schattingen van de
zwaarte van de grond nagegaan. Van deze monsters werd in het laboratorium van de
Noordoostpolder te Goes het afslibbaar gehalte vastgesteld. Bij de schattingen werden de
volgende grenzen aangehouden:
klei
: meer dan 35 % afslibbaar
zwarezavel: van
35—25 % afslibbaar
lichte zavel: van
25—15 % afslibbaar
zand
: minderdan 15% afslibbaar.

De resultaten van de zwaartekartering werden per boorpunt als volgt genoteerd. Aan
klei werd het symbool A toegekend, aan zware zavel B, lichte zavel C, zand D. De
grootste diepte waarop de betreffende laag werd aangetroffen werd, afgerond op decimeters, achter de betreffende letter geplaatst met weglating van de 0. Zo bestaat bijvoorbeeld een profiel aangeduid met A,, B6,C8,D van boven naar beneden uit 40cm klei,
van 40—60 cm zware zavel, van 60—80 cm lichte zavel en van 80—100 cm zand (zie
ook tabel 14).
Om een indruk te geven van de aidus verkregen waarnemingen zijn op fig..19, }van
het totale aantal boringen ingevuld, n.l. om de andere raai en om het andere boorpunt
op de getekende raai.
Men krijgt uit deze kaart een indruk van het verloop van de granulaire samenstelling
in onder- en bovengrond.
In alleprofielen met een kleibovengrond bleek donkerbruine, enigszins korrelige roest
aanwezig te zijn op een diepte van circa 30 cm. In de zavelprofielen komt een ander
soort roest voor, n.l. meer geelbruine tot bruingele, niet in concretievorm, maar verspreid
in vlammen en aders door het profiel. Gewoonlijk treedt deze vorm van roest op een
diepte van circa 40 cm op.
In de profielen met een zeer dikke kleilaag van 60 cm of meer, komen regelmatig
op een diepte van circa 50—60 cm grijze reductiekleuren voor in en op kluiten, die
glanzende breukvlakken hebben. Tegen de zeedijk, op de afgegraven percelen met
zandige ondergrond werd herhaaldelijk geconstateerd dat de permanent gereduceerde
ondergrond boven 1 m voorkomt. Dit zand is grijsblauw van kleur. Ook in de zomer
daalt het grondwater niet dieper dan tot circa 1 m onder het maaiveld. Zoals uit de
boorpuntenkaart en deze beschrijving biijkt, zijn de belangrijkste bodemkundige verschillen gelegen in de grote variatie van de zwaarte van de grond en de dikte van de
klei- of zavellagen. De bovengrond varieert in zwaarte uitgedrukt in afslibbaar gehalte
van circa 60 % afslibbaar tegen de oude dijk tot ongeveer 15—20 % afslibbaar tegen de
zeedijk. Ook de variaties in de ondergrond zijn zeer aanzienlijk. Plaatselijk zware klei
tot een meter diepte, elders een dun zaveldek op zand.

78

Alle profielen stemmen in zoverre met elkaar overeen, dat steeds de grond van boven
naar onder toe lichter wordt, zonder dat zwaardere Iagen optreden. Bovendien zijn alle
profielen zeer kalkrijk.
Na bestudering van de beschikbare gegevens werden nu de volgende bodemtypen,
gebaseerd op variatie in zwaarte van de bovengrond en dikte van het zavel- of kleidek,
opgesteld.
Alle bodemtypen behoren tot de Mariene gronden uit de Nieuwland-poldergroep in
de bodemserie: schorgronden (symbool: MNs).
1.
2.
3.
4.

Zware kleigrond (MNsl).
Kleigrond
(MNs2).
Zware zavelgrond (MNs3).
Zavelgrond
(MNs4).

Langs de zeedijk in het noorden is een strook grond gebruikt voor dijkverzwaring.
Nadat de bovengrond terzijde was gelegd, zijn enkele steken grond verwijderd, waarna
de bovengrond weer hierover werd verspreid. Daardoor is vooral in het bodemtype
MNs4 de zandige ondergrond dichter bij het maaiveld gekomen. Dit zand is soms
boven 1m duidelijk grover dan op de niet afgegraven terreinen boven 1m. Doordat het
maaiveld dichter bij het grondwater is gekomen, behoeft voor droogteschade niet te
worden gevreesd.
De ter controle van de zwaarteschattingen onderzochte profielmonsters bleken de
volgende lutum- en slibcijfers te hebben (de nummers verwijzen naar de op de boorpuntenkaart aangeduide monsterplekken).
De monsters zijn genomen op verschillende diepten, omdat vaak het schatten van
het percentage moeilijker is dan in de bovengrond, waarmee de meeste ervaring is
opgedaan.
TABEI, 14. Percentage afslibbaar van de monsterplekken in figuur 4.
Monster no.
1
2
3
4
5
6
7
* 8
9
10
11
12
13

Laag

% afslibbaar

Profielannotatie

90—100
90—100
30—40
50— 70
0— 30
30— 40
0— 30
80—100
0— 25
0— 23
90—100
40— 50
50— 60

54,9
46,0
33,2
35,9
57,4
33,5
51,0
15,2
30,1
30,1
14,0
10,5
14,3

A
A
A3B5C
A7B8C
A3B4C
A3B5C
A4B7C
A3B4C
B4C
C
C
C6D
C6D

5. BESPREKING VAN DE BODEMKAART (kaart 9)

Zoals reeds in de tweede paragraaf werd meegedeeld is deze polder opgeslibd vanuit
het zuidwesten, waar het schor grensde aan de Oostpolder, Mairepolder en Reigersbergse polder.
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AFB. 19. Kaart van de Stroodorpepolder met de bodemgrenzen (zie ook kaart nr. 9) en demet
symbolen aangeduide zwaarte vande grond tot 1m diepte. (A6B8C9D betekent: 0—60cm
zware klei; 60—80 cmklei; 80—90 cmzware zavel; 90—100 cm lichte zavel). Zie ookde
V,/
tekst p.77.
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Ondanks de kleine oppervlakte van de Stroodorpepolder blijken er grote bodemverschillen in op te treden. Deze kunnen geheel worden verklaard uit de groei van de
schor vanaf de „oude dijken", i.e. die van de Oostpolder, Mairepolder en Reigersbergsepolder. In de stille bocht, die door deze dijken wordt gevormd, is de sedimentatie van fijne kleidelen begonnen om, naarmate de schor hoger opslibde, langzamerhand voort te schrijden in noordoostelijke richting. Hierdoor ontstaat de tendenz dat
vanaf de „oude" naar de „jonge dijk", het kleidek steeds dunner en het dek zelf steeds
zandiger wordt. Dit bekende verschijnsel wordt door deze kaart fraai geadstrueerd. Dat
deze schor „rijp" was voor bedijking blijkt uit het feit, dat de noord-zuid verlopende
kreek geen zichtbare invloed meer heeft op de aangrenzende grond. Klaarblijkelijk was
hij nog slechts van geringe betekenis en reeds met kleirijk materiaal dichtgeslibd.
De veranderingen in de bodemgesteldheid zijn nog veel geleidelijker dan de opeenvolging van de bodemtypen op de kaart aangeeft. Dit valt trouwens gedeeltelijk uit de
boorpuntenkaart wel af te lezen. Geleidelijk wordt de grond naar het noordoosten
lichter en het klei- of zaveldek dunner. Het enigszins grillige verloop van de grenzen
tussen de bodemtypen wijst er echter ook op, dat er naast systematische factoren bij de
groei van een schor ook „toevallige" factoren werkzaam zijn, zoais ontstaan en verdwijnen van kleine ebkreekjes, verschil in aard en dichtheid van de schorre-vegetatie, enz.
Voor de bespreking van de waarde van deze gronden voor de fruitteelt zij verwezen
naar hoofdstuk BV.

81
VII. ENKELE CONCLUSIES VAN DEEL A
^

/"

1. HET ONTSTAAN VAN DE OUDELAND-POLDER

De resultaten van de hiervoor besproken bodemkartering verschaften de gegevens
voor de hierna volgende reconstructie van het ontstaan der oude poldergrond.
Nadat vele jaren de veengroei achter het oude duinlandschap was voortgegaan, kwam
de tijd dat deze beschermende duinengordel door het stijgen van de zeewaterspiegel ging
verzwakken en tenslotte op enkele punten doorbrak. Het zoute, met slib en zand bezwangerde water drong het veengebied binnen. Bij hoog water werd het overstroomd,
terwijl het bij eb weer droogviel. Dit water maakte voor zichzelf een afwateringsmogelijkheid: de kreken ontstonden. Naarmate de gaten in het duinlandschap groter werden,
wonhen deze vloedkreken aan betekenis. Ze werden breder en dieper en gingen zich
vertakken. De erosie van het veenlandschap schreed steeds verder voort.
Aanvankelijk zal in het hiervoor besproken gebied van de Breede Watering ternauwernood enig zeewater zijn doorgedrongen. Langzamerhand werd de invloed van het
zeewater merkbaar en werd in smalle kreekjes een weinig water aangevoerd. Het zand
dat dit bij het binnenstromen van het gat bevatte, was reeds in het voorliggende gebied
gesedimenteerd. In de smalle kreekjes en op het veen konden de kleidelen tot bezinking
komen. We veronderstellen dat aanvankelijk overal op het veen de met verslagen veenresten gemengde zware klei werd afgezet; althans op het veen dat verafgelegen was van
de ontstane zeegaten. Dit laagje vinden we thans terug in de poelgrondprofielen als de
violetgrijze, zachte, stopverfachtige kleilaag op het veen.
Bij het voortschrijden van de erosie werden grotere en kleinere kreken uitgeschuurd
in dit met klei bedekte veen. Het dichterbij komen van het sneller stromende water is er
tevens de oorzaak van, dat in de poelgronden vaak de tendenz wordt opgemerkt, dat de
profielen van beneden naar boven zandiger worden. Hoe dichterbij de kreek, hoe sterker
dit verschijnsel zich voordeed. Vandaar de opeenvolging, vanaf de kreek gerekend, van
overgangsgrond, hoge poelgrond en lage poelgrond, en het steeds dunner worden van
het kleidek op het veen. Doordat de kreken zich regelmatig verlegden en steeds weer
nieuwe ontstonden, wijzigde zich dit beeld herhaaldelijk. Dit verklaart de zandige
horizonten in de kleiprofielen en de kleibanken in de zand- en zavelprofielen. Naast
erosie had dus tevens sedimentatie plaats.
Dit laatste niet alleen naast de kreken, maar ook er in. In het sneller stromende water
werd aanvankelijk zand afgezet. Naarmate het bed verzandde en het water langzamer
ging stromen werd het sediment fijnzandiger en slibhoudender. Op enkele plaatsen, waar
zandbanken waren opgeworpen, duurde het langer voordat de zavel tot afzetting kwam.
In stille kreken kan zelfs klei tot afzetting komen: de kleibanken in het kreekgrondprofiel
ontstonden.
Ongetwijfeld zal ook het zoete regen- en rivierwater naast het zoute zeewater zijn
invloed hebben doen gelden. Dit zal aanleiding geweest zijn tot een verschillende en, bij
de wisselende verhoudingen tussen zout- en zoet water, variabele plantengroei.
Zoet- en zoutwaterminnende kruidachtige planten, struiken en bomen zullen te vinden
zijn geweest. Aan deze zeer verschillende plantengroei, ook verschillend in dichtheid,
zal het thans te constateren verschil in kalkgehalte van de ondergrond zeker voor een
deel kunnen worden toegeschreven. We vinden immers overal een kalkloze bovengrond,
in de kreekgronden kalkrijk zand en in de poelgronden kalkloze klei in de ondergrond.
De bovengronden kunnen door uitspoeling ontkalkt zijn. Voor de ondergronden is dit

82

oaaannemelijk, zeker als we bedenken dat deze tot voor kort steeds in het grondwater
lagen. We vinden daar trouwens plaatselijk kalkhoudende zandlagen tussen kalkloze klei.
Ook het ontstaan van de katteklei kan aan de menging van zoet- en zout water en
de daarmee verband houdende rietgroei worden toegeschreven (v. D. SPEK (1934)). Hiermee is echter nog niet het basisch reageren van deze katteklei verklaard.
De eerste bewoners hebben zich ongetwijfeld gevestigd op de zandige oevers van de
nog niet geheel dichtgeslibde kreken. Daar vinden we dan ook herhaalde malen oude
cultuurgronden. Ten einde ook bewoning in de wintermaanden mogelijk te maken zal
men begonnen zijn met het afdammen van de nog fungerende kreken en later met het
aanleggen van nog slechts onbetekenende dijkjes. De inversie van het landschap, voor
de bedijking reeds begonnen, ging in versneld tempo voort. Het verkeer tussen de verspreide vestigingen was slechts mogelijk over de zandige oevers van de kreken. De
hoogste plaatsen zal men gereserveerd hebben voor het bouwland en het vee. Vandaar
dat de wegen ontstaan zijn langs of in de voormalige beddingen van de kreken. Wellicht
kon men hierin 'swinters de communicatie onderhouden met boten.
Om zich te beschermen tegen stormvloeden legde men de vluchtbergen aan op de
hoogste punten langs de oever van de kreken. Deze verklaring voor het voorkomen van
deze typische „bergjes" lijkt mij aannemelijker dan andere (offerplaatsen, versterkte
hoogten).
De herhaalde overstromingen zullen een dichte bewoning en intensieve exploitatie van
de grond onmogelijk hebben gemaakt. Bovendien zullen er onder invloed hiervan nog
AFB. 20. Schematische verdeling van de bodemtypen in een Nieuwland-polder, hoofdzakelijk ontstaan
als „opwas".

New dike

CLAY
ZWARE KLEI

KLEI

Fio. 20. Schematical division of the soil types in a Nieuwland-polder, chiefly silted up at some
distance of the coast (..accretion").
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geregeld nieuwe gronden zijn afgezet en op andere plaatsen stukken zijn weggeslagen en
nieuwe kreken in het bestaande land uitgeschuurd. Het op pag. 31 besproken verschijnsel
van cie inspoeling van de kleidelen in de tweede laag vindt hierin zijn verklaring.
Ook deopvulling van deveenputten met kalkhoudend materiaal, dat op enkele
plaatsen werd geconstateerd, vindt zijn verklaring in overstromingen, die plaats hadden
nadat de veensleuven waren gegraven.
Eerst in recente tijd is men er met de moderne hulpmiddelen in gesiaagd de dijken
zo te verstevigen dat dijkbreuken ten gevolge van stormvloeden niet meer voorkomen.
De dijkvallen komen ondanks alle voorzorgen toch nog regelmatig voor op door stroomverleggingen bedreigde punten.
2. HET ONTSTAAN VAN DE NIEUWLAND-POLDER

In tegenstelling tot de oude polder is de nieuwe polder ontstaan door sedimentatie in
steeds ondieper wordend water. Van afzetting op een eroderend landschap is hier geen
sprake. De afzettingen zijn dientengevolge veel regelmatiger dan in de oude polder.
In de meeste gevallen is de jonge polder gegroeid tegen een oude aan.
Gewoonlijk bevindt zich buiten de dijk van de laatst ingedijkte polder een „onrijp"
slik, d.i. uit zandige afzettingen bestaande, onbegroeide buitendijkse grond, die met eb
droogvalt. Geleidelijk belt de oppervlakte van dit slik vanaf de dijk naar het diepere water
af. Zijn de stromingen gunstig, dan gaat de groei van dit slik door. Het slibt langzamer-

AFB. 21. Schematische verdeling van de bodemtypen in een Nieuwland-polder, ontstaan als „aanwas"
aan een oudere polder.
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hand hoger op, zodat de gronden langs de dijk hoe langer hoe korter onder water komen
en de plantengroei kan beginnen. Deze begint met lagere planten, waarop de hogere planten, zoals zeekraal, zoute spurrie, lamsoor en slijkgras (Spartina stricta) volgen. Deze
houden het gesedimenteerde slib vast. Het slik is overgegaan in een schor. Verder van de
dijk groeit het slik aan. De oppervlakte bij eb droogvallende grond wordt steeds groter.
Onder water wordt zand afgezet. Hoe langer het slik boven water komt des te fijnzandiger wordt de afzetting. In een verder stadium wordt de afzetting steeds slibhoudender. Hoe langer de sedimentatie doorgaat des te dikker wordt het kleidek. Uit deze
groei vanaf de „oude" dijk volgt, dat in principe de gronden in de Nieuwland-polders
toenemen inzwaarte van de „nieuwe" naar de „oude" dijk, terwijl in dezelfde richting het
zavel- resp. kleidek steeds dikker wordt en de gronden hoger liggen. Er zijn vrijwel steeds
factoren, die deze tendenz verstoren. De belangrijkste is het voorkomen van zware kreken
in de schor. Aan weerszijden van de kreek treffen we dezelfde opeenvolging in bodemtyp"enaan als van de „nieuwe"naar de „oude" dijk. Vaak loopt er een zware kreek langs
de j,-eude"dijk, zodat niet steeds de zwaarste gronden daar worden gevonden. Verlegging
van een kreek kan eveneens het klassieke beeld verstoren. Een derde storende factor kan
de opslibbing rondom een „opwas" op enige afstand van de bestaande dijk zijn, zoals
bijv. in de Reigersbergse polder het geval is geweest.
Het is duidelijk dat ten gevolge van een verschillend optreden van deze vier factoren,
die het ontstaan van de jonge poldergrond beheersen, een grote variatie in de verbreiding
van bodemtypen in de Nieuwland-polders mogelijk is. In de afb. 20 en 21 is een schematische voorstelling gegeven van twee typen jonge polders.
3. ENKELE ANDERE GEVOLGTREKKINGEN

a. Cultuurtechnisch
Cultuurtechnische werken, zoals inpolderingen, ontginningen en herontginningen, ruilverkaveling en ontwatering eisen voor een juiste en doelmatige uitvoering grondige kennis van de bodemgesteldheid.
Veel gegevens op dit gebied kunnen worden verschaft door een bodemkartering. De
grootste problemen doen zich in Zeeland voor in de Oudeland-polders. In par. 3 van
hoofdstuk V werd reeds gewezen o p d e a f w a t e r i n g s m o g e l i j k h e d e n i n verband
met de grote verschillen in hoogteligging tussen de kreekgronden en poelgronden. Er zal
moeten worden gestreefd naar meerdere peilen binnen den waterschap of polder. Voor
de verwezenlijking hiervan zal vooraf een studie moeten worden verricht van de doorlatendheid van de bodemtypen en van de ondergrondse waterbeweging van kreek- naar
poelgrond.
Een andere veelbesproken kwestie betreft de e g a l i s a t i e v a n d e g e m o e r d e
wei1anden. Dit is mijns inziens alleen verantwoord in de gevallen, — die overigens
vrij veel voorkomen — dat behalve poelgronden ook bodemtype MOk 3, de roestige
kreekgrond, aanwezig is op het te egaliseren perceel. De oppervlakte hiervan moet van
dien aard zijn dat voldoende zavel uit de ondergrond beschikbaar kan komen om de lage
plekken op te hogen. Is dit niet het geval of bevindt zich het veen zeer hoog, dan zal men
weinig heil van egalisatie moeten verwachten.
Het grote voordeel van egalisatie is gelegen in een meer gelijkmatige grasmat en een
betere mogelijkheid om de detailontwatering in orde te brengen. Om hier echter volledig
van te profiteren, zal de egalisatie moeten worden gevolgd door een betere verzorging
van de weilanden.
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Het woe1 en van de zware poelgronden heeft in dit gebied geen zin, omdat in de
ondergrond geen kalkrijke zavel aanwezig is. De gronden bij Westkapelle op Walcheren,
waar veel gewoeld is, hebben een geheel ander profiel, dat zich hiertoe wel leent.
Bij de opstelling van r u i l v e r k a v e l i n g s - en o n t w a t e r i n g s u l a n n e n zal men
met het rechttrekken van bestaande watergangen en het verbeteren van perceelsvormen
voorzichtigheid moetcn betrachten. Vaak zijn de kromme perceelsgrenzen tevens bodemgrenzen. Bij het rechttrekken hiervan bestaat het gevaar dat op een perceel geheel verschillende bodemtypen worden bijeengebracht, die landbouwkundig moeilijk of niet als
66n geheel kunnen worden geexploiteerd. Ook bij het graven van nieuwe watergangen
is voorzichtigheid geboden. Zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat deze de hoge
ruggen droogtrekken.
Overigens kan de bodemkaart bij de ruilverkavelingsprocedure steun bieden bij de
schatting van de gronden, bij de verwerking van de uitkomende grond, bij de vaststelling
van de taluds van de sloten of van de plaatsen, die betuind moeten worden, bij de vaststelling van de diepte en de afstand van de drainreeksen, kortom bij vrijwel alle te nemen
maatregelen.
b. Landbouwkundig
Enkele algemene opmerkingen over het landbouwkundig gebruik van de bodemkaart
zijn de volgende.
Een goede bodemkaart moet als onmisbaar worden beschouwd voor alien, die zich in
een of ander verband bezig houden met de bevordering van de welvaart in de landbouw.
Met name de land- en t u i n b o u w v o o r l i c h t i n g s d i e n s t zullen hiervan kunnen
profiteren. Met een goede bodemkaart wordt het mogelijk het advieswerk op het gebied
van bemesting, de grondbewerking, de gewassenkeuze en de invoering van nieuwe gewassen op een hoger peil te brengen. Men kan immers de bodemgesteldheid van het bedrijf,
waaraan advies moet worden uitgebracht, beter beoordelen en andere plaatsen met vergelijkbare bodemgesteldheid, waar reeds eerder werd geadviseerd, ter vergelijking in de
overweging betrekken.
Ook voor het p r o e f v e l d w e z e n is de kennis omtrent de verbreiding van de
bodemtypen belangrijk. Bij de aanleg kan met meer overleg de plaats van het proefveld
worden gekozen, terwijl bij de verwerking proefvelden met overeenkomstige bodemgesteldheid zonder risico tezamen kunnen worden beschouwd.
Het o n d e r w i j s profiteert van de bodemkaarten, omdat de behandeling van het vak
„kennis van de grond" in hoge mate kan worden verlevendigd door bespreking van de
typische eigenschappen van de gronden, die de leerlingen uit ervaring kennen.
Voor gedetaOleerde adviezen, b.v. voor aanleg van boomgaarden, uitvoering
van grondverbeteringswerkzaamheden e.d. zal het noodzakelijk zijn een nauwkeuriger bedrijfskartering uit te voeren. De grote vlucht, die de bedrijfskartering in de
fruitteelt onder glas en in de voile grond reeds heeft genomen, bewijst wel dat men ook
van de kant van de praktijk de betekenis hiervan isgaan beseffen.
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B. DE GESCHIKTHEID
VAN DE BESCHREVEN BODEMTYPEN
VOOR DE FRUITTEELT
I. LITERATUUROVERZICHT OMTRENT HET VERBAND TUSSEN
DE BODEM ENDETEELT VANHET FRUIT
1. HET VERBAND TUSSEN HET BODEMPROFIEL ENDEFRUITTEELT

Dit onderzoek draagt eensynthetisch karakter, omdat hierbij verband gezocht wordt
met een complex van eigenschappen, waarbij ernaar wordt gestreefd de verzamelde gegevens te rangschikken volgens de variaties in het meest op de voorgrond
tredende complex van groeifactoren.
Vooral deAmerikaanse onderzoekers hebben hieraan veel aandacht besteed. Aan de
Cornell University, Ithaca, New York, hebben OSKAMP en SWEET methunmedewerkers
BATJER, BRADFIELD, PEECH, BOYNTON, CUMMINGS en SAVAGE een uitvoerig onderzoek

verricht in boomgaarden, gebaseerd opdezo juist uiteengezette principes. De resultaten
van hun onderzoek zijn gepubliceerd inde Bulletins vande Cornell University Agricultural Experiment Station. Vanaf 1932—1938 iser een serie van 14deeltjes uitgekomen
onder dehoofdtitel „Soils in relation to Fruitgowing in New York". Als aparte publicaties verschenen SWEET (1933, 1935) en HEINECKE en BATJER (1930, 1940b).
Deze onderzoekingen zijn alle uitgevoerd in appelboomgaarden. Aangezien bijna al
deze onderzoekingen volgens hetzelfde schema zijn opgezet, openkele uitzonderingen na,
die zich speciaal richten op de betekenis vande Redox-potentiaal (Part IV en X), het
organische stofgehalte (part XI)en de vochthuishouding (part XIII) voor boomgaarden
zal eenenkel representatief onderzoek uitvoeriger worden behandeld enzullen de andere
onbesproken blijven. Het lijkt mij dat men zo het werk van deze onderzoekers meer
recht laat wedervaren dan door een meer oppervlakkige bespreking van al hun publicaties. Dit is zonder bezwaar mogelijk, omdat de resultaten in de verschillende onderzochte gebieden, waarop de andere publicaties betrekking hebben, steeds met kleine
variaties dezelfde zijn.
Er wordt over deze onderzoekingen ookwatuitvoeriger gesproken, omdat deklimatologische enbodemkundige toestand vandeonderzochte gronden veel gelijkenis vertoont
met onsland. Hetlijkt medatwehier eenvoorbeeld hebben datin onsland zeker navolging verdient en goede resultaten voor de practisch fruitteelt zal afwerpen.
De in onsland aandegang zijnde bodemkarteringen uitgaande vande „Stichting voor
Bodemkartering" leggen hiervoor een goede grondslag.
Voor deze bespreking kiezen weparts no. I, II enIII,dieeensamenhangend geheel
vormen.
In part I wordt begonnen met hetgeven vaneenbodemclassificatie vanhette onderzoeken district (SWEET en OSKAMP (1932)). De classificatie wordt aangepast aanhet
doeldatmethetonderzoek beoogd wordt. Hierover wordt hetvolgende gezegd: Met het
zwaarder worden vandeeconomische depressie,ishetduidelijk, daterboomgaarden zijn,
die vroeger rendabel waren ennudoor hetdalen derprijzen metverliezen werken.Men
tracht dit te verbeteren door deproductiekosten te verlagen. Nuisde opbrengst, ookal
verlaagt men deproductiekosten, bepalend voor hetrendement. Voor eenhoge opbrengst
is een goede grond nodig. Het is gebleken dat de bodem de oorzaak kan zijn van
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50—^-iCK) % verschil in de opbrengsten. Het is daarom wenselijk dat de fruittelers worden
voorgelicht over de geschiktheid van de gronden-voor fruitteeltdoeleinden. Nieuwe aanplantingen moeten alleen verschijnen op de goede gronden. Om deze te leren kennen
werd deze classificatie uitgevoerd.
De kartering heeft zich voornamelijk gericht op de voor de fruitteelt geschikte gronden. Er isdaarom een vrij grof onderscheid gemaakt in de grondtypen. Men heeft slechts
onderscheiden: Loamy sands;loams en silt loams en clay.Er isveel aandacht geschonken
aan het ontwikkelingsstadium van de grond, aan het karakter van de ondergrond en aan
de afwateringsomstandigheden.
De verschillen in afwateringsomstandigheden zijn het voornaamste principe, waarop
een onderverdeling is gebaseerd. Dit is gesehied, omdat de voornaamste factor, die de
geschiktheid voor de fruitteelt bepaalt, de ontwatering is. De voornaamste factoren, die
in verband met ontwateringsomstandigheden staan, zijn:
a. De graad en uitbreiding van vlekken in de ondergrond; duidelijke „vlekkerigheid" en ijzerconcreties worden vaak waargenomen op plaatsen, waar de waterbeweging langzaam is.
b. De aanwezigheid van een zogenaamde „grijze laag" die in het profiel zeer scherp contrasteert
met de donkere bovengrond, waar de afwatering slecht is.
c. Een ondoorlatende laag van klel, dicht bij de oppervlakte, die de nederwaartse beweging van
het water geheel belemmert. Deze plekken gaan samen met het ontbreken van bomen; de exemplaren,
die er nog zijn, zien er slecht uit.

In verband met deze drie factoren worden onderscheiden:
1. Een best-drained serie, met zeer weinig vlekken in het profiel, zonder duidelijk afgetekende
horizonten.
2. Een well-drained serie, met vrij veel vlekken in de subsurface en de uppersubsoil, maar zonder
duidelijk ontwikkelde grijze laag.
3. Een imperfectly-drained serie, met een duidelijk ontwikkelde grijze laag en met een uitgesproken
gevlekt profiel en gewoonlijk een zware ondergrond.

De tweede publicatie van OSKAMP en BATJER (1932), geeft een overzicht van de
grootte, productie en beworteling van appels op de verschillende bodemtypen in het gekarteerde district.
Ze laten zien, dat het inderdaad vaak voorkomt dat boomgaarden worden aangelegd
op ongeschikte gronden.
Na een globaal onderzoek van de 92 boomgaarden werden er bepaalde plaatsen
uitgezocht, die typisch waren voor de bodem en de bomen op een bepaald bodemtype.
Hier werd volgens een standaardmethode op een afstand van 10 voet van de stam een
profielkuil gegraven; voor de jongere bomen werd de afstand op 7 voet genomen. De
afmetingen waren: 10 voet lang, 2 voet breed en zo diep, tot geen wortels meer werden
gevonden. De grond werd uitgegraven in lagen van 8 inches dikte. Uit elk van deze lagen
werden de wortels gezocht, gesorteerd naar dikte en gewogen. De verkregen cijfers geven
aan dat 60 % (gewichtsprocenten) of meer van de wortels gevonden wordt in de eerste
16 inches, bij alle bestudeerde bodemtypen. Hoewel de diepere wortels in de best ontwaterde gronden slechts een gering percentage van het totaai wortelgewicht uitmaken,
blijken ze toch een belangrijke stabiliserende invloed te hebben op de boomgaard. Dit
blijkt wel uit de grootte van de bomen en de opbrengst. Bij de sleehtst ontwaterde gronden komen wortels op die diepte niet voor. De bomen zijn daar minder en dragen
slechter.
Bij het opmeten van de grondwaterstand in het voorjaar Week,dat de goed ontwaterde gronden zeer weinig water bevatten in de eerste vier voet, terwijl de onvoldoende ontwaterde gronden overmaat water bevatten op een diepte van een tot drie voet.

De slechtst ontwaterde waren reeds op 9-18 inches onder de oppervlakte met water
doordrenkt. Tenslotte volgt het profielonderzoek in verband met de beworteling. Zij
vonden vier tamelijk duidelijk gescheiden profieltypen, die klaarblijkelijk nauw in verband stonden met de afwateringsmogelijkheden en de stand van de boomgaard. Ze kunnen als volgt worden omschreven:
1. Het uniforme. bruine profiel. Tamelijk uniform van klcur, textuur en structuur tot op verschillende voeten diepte met slechts een onduidelijke ontwikkeling van horizonten.
2. Het profiel met geringe vlekken. Duidelijker horizonten met matig veel vlekken en enige verdichting in de upper subsoil, maar de verschillen in kleur zijn nog niet sprekend; een duidelijk ontwikkelde grijze laag ontbreekt. De grond wordt naar de diepte zwaarder.
3. Het profiel met een grijze horizont. Scherp gescheiden horizonten met een goed ontwikkelde
grijze laag {gray layer); veel vlekken en een zware ondergrond zijn karakteristiek.
4. Het zwart-grijs profiel. Het profiel met de duidelijkste horizonten van allemaal. De grijze
laag gewoonlijk dik en zonder onderbrekingen. De bovengrond veel zwarter dan in de andere verwante
series. Dit is het profiel dat voorkomt op plaatsen met een topografie, die een kom vormt (a basinlike
area).

Tenslotte geven zij in part III van de serie de resultaten van het onderzoek van enige
chemische en physische eigenschappen van de besproken bodemtypen. Zij menen dat
laboratoriumonderzoek voor de twijfelachtige gronden en voor de grensgevallen aanvullende inlichtingen kan geven, wanneer het profielonderzoek niet voldoende gegevens verschaft. Uit het onderzoek naar de granulaire samenstelling blijkt dat de lage ligging van
de grond vaak esn profiel met een gunstige granulaire samenstelling kan verslechteren en
ongeschikt maken voor fruitteelt. Bepaling van het vochtgehalte leerde, dat in de meeste
gevallen te hoge of lage vochtgehalten, voortvloeiende uit de aard van het profiel en de
ligging, beslissen over de kwaliteit van de grond.
Het gehele onderzoek werd zo uitvoerig besproken om een indruk te geven van de
grote en veelzijdige opzet ervan.
Nu men in Nederland aan het begin staat van een onderzoek omtrent de geschiktheid
van gronden voor de fruitteelt, zal men hier zeer veel van kunnen leren Er valt hierop
vrijwel geen critiek uit te brengen. Uit de hierna volgende hoofdstukken zal blijken dat
ook in Nederland dergelijke grote verschillen op korte afstand aanwezig kunnen zijn.
De enige critiek, die mijns inziens op hun onderzoekingen is uit te oefenen, kan zijn
dat ze te weinig mededelen over de cultuurtoestand van de door hen onderzochte bedrijven, zodat niet te beoordelen is, of er soms behalve de bodem, ook andere factoren in
het minimum zijn, die de waarde van de gevonden resultaten afbreuk kunnen doen.
Het bezwaar dat ze klaarblijkelijk werkten in boomgaarden, waar zaailingsnonderstammen gebruikt zijn, wordt verkleind door de uitgebreidheid van hun onderzoek.
Ook in Engeland is er onderzoek gedaan naar de waarde van verschillende gronden
voor de fruitteelt (WRIGHT and WARD (1929)en WARD (1933)). De indeling in bodemtypen
is daar hoofdzakelijk gebaseerd op geologische verschillen. Binnen deze typen kunnen
nog aanmerkelijke verschillen in kwaliteit voorkomen.
De resultaten hiervan zijn dan ook veel minder sprekend dan die van de Amerikaanse
onderzoekers. Zij hebben vooral hun kracht gezocht in het nemen en onderzoeken van
veel grondmonsters en minder in een gedetailleerd veldbodemkundig onderzoek. De belangrijkste opmerkingen, die zij maken slaan meer op de in de derde paragraaf te bespreken geschiktheid van zekere gronden voor fruitsoorten en rassen.
In ons land is op deze kwesties vroeger reeds gewezen o.a. door OOSTING (1939). Hij
legt een verband tussenagrogeologischefactoren enhetoptreden vanziektenin boomgaarden. Hij wijst er op dat soms ziekte en sterfte onder de bomen optreedt, zonder dat men
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de oorzaken met laboratoriummethoden kan opsporen. Meermalen treden zieke of dode
bomen streeks- of pleksgewijze op. Door hem verricht onderzoek wijst erop dat in de
regel in dergelijke gevallen op geringe diepte in de bodem een kniklaag voorkomt. De
luchttoetreding wordt daar geremd en reductieverschijnselen treden op. Het gevolg is dat
de boom verzwakt. Toediening van verse stalmest verergert de kwaal, daar dan de
reductietoestand verergert. Door middei van luchtfoto's was de schrijver in staat de
vroegere waterlopen en lage plekken, waar de beschreven bodemtoestand geregeld optrad, op te sporen. Op de luchtfoto zijn dit donkere strepen en bandjes of plekken. De
schrijver raadt aan, alvorens een boomgaard aan te leggen, eerst de luchtfoto te raadplegen!
In het Jaarverslag van het Centrale Bemestingsproefveld voor de fruitteelt „De Lange
Ossekampen" over 1943 komt een rapport voor over de bodem van dit proefveld van
de hand van LAMAN TRIP (1944), waarin esn gedetailleerde bodemkundige beschrijving
wordt gegeven van de grond van dit proefveld, en tevens een verband gelegd wordt met
de hoogteligging, de fruitopbrengst en de ontwikkeling der bomen.
Het terrein helt van zuid naar noord af van circa 7.50 m + N.A.P. tot 6.85 m +
N.A.P., terwijl er enkele slenken in voorkomen, die vooral in vak A zeer duidelijk zijn.
Door dit verschil in hoogteligging is de waterhuishouding over het proefveld zeer ongelijk, wat een grote invioed heeft op de groei en vruchtbaarheid der bomen. Het hoogstgelegen vak Bhad een opbrengst van 915 kg, tegenover de twee laagste vakken D en C
respectievelijk 575 en 385kg.
De grond over het gehele proefveld kan volgens de door EDELMAN (1943) gegeven
indeling van de rivierkleigronden gerekend worden tot de „bruine komklei". Hoewel er
wel verschiilen tussen de profielen aanwezig zijn, zijn deze toch zo gering, dat daarmee
de grote groeiverschillen niet verklaard kunnen worden. De ongunstige waterhuishouding
is in eerste instantie verantwoordelijk voor de slechte groei op vele plaatsen. Het aantal
slechte veldjes is het grootst in de vakken A, D en E. Een hoge kalibemesting vermindert het aantal slechte veldjes bij Cox's Orange Pippin tot 2/3 en bij Jonathan tot
op 1/2. Louise Bonne d'Avranches stoort er zich niet aan. Stikstof heeft eveneens een
duidelijke invioed. De middelste trap is de beste.
Het kaligebrek dat zich op dit proefveld openbaart bij de appels treedt vooral aan
de dag bij de laaggelegen vakken met slechte waterhuishouding.
Uit dit onderzoek zijn twee belangrijke conclusies te trekken en wel:
1°. De waterhuishouding is van overwegende betekenis voor het welslagen van een
fhiitaanplant
2°. Het optreden van minerale gebreksverschijnselen is in hoge mate afhankelijk
van het bodemprofiel.
Een zeer interessante studie over de verbreiding van de fruitteelt in verband met de
bodemgesteldheid in de Lijmers is gepubiiceerd door PULS, (1944). Deze verhandeling toont wel op overtuigende wijze aan, hoe overheersend de betekenis is van de
bodemgesteldheid voor het slagen van een fruitteeltbedrijf. Bovendien is deze publicatie
belangrijk, omdat naast de constatering van de gebondenheid van de fruitteelt aan zekere
bodemtypen, ook de verklaring hiervan wordt gegeven.
Het bestudeerde gebied leent zich bij uitstek voor deze studie, omdat hier geologisch
en bodemkundig zeer verschillende gronden naast elkaar voorkomen en wel het gestuwd
praeglaciaal, het laagterras en holocene rivierafzettingen. Op het gestuwd praeglaciaal
en het laagterraszand komt bijna geen fruitteelt voor.
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De kwaliteit van de eerste gronden is slecht. Deze gronden zijn te droog. Op het
laagterras zou plaatselijk nog wel fruitteelt mogelijk zijn. PULS meent dat het vooral
psychologische factoren zijn, die de uitbreiding van de fruitteelt hier geremd hebben.
De rivierafzettingen worden onderscheiden in stroomruggronden en komgronden,
waarvan de eerste zeer geschikt zijn en veel worden gebruikt voor fruitteelt en de Iaatste
ongeschikt. Dit verschil berust op de hoogteligging, de granulaire samenstelling en het
kalkgehalte. Behalve deze twee belangrijkste groepen komen nog voor:
1°. overslaggronden, ontstaan tengevolge van dijkdoorbraken, gekenmerkt door een
zandig profiel van variabele dikte, gelegen op de oude overdekte grond, die een
stroom- of komgrond karakter kan hebben.
2°. moorgronden, gekenmerkt door een tot op grote diepte zwarte grond en een zeer
grote fosforzuurvoorraad.
Afgezien van de hei- en kwelbanen zijn de stroomgronden de gunstigste voor de
fruitteelt, omdat ze een zavelig, naar onderen toe lichter wordend profie! hebben (waardoor de waterhuishouding gunstig is), kalkhoudend zijn en hoog liggen, waardoor ze
niet spoedig wateroverlast hebben.
Op de overslaggronden voldoen appels en kersen slechts in het geval dat de ondergrond bestaat uit stroomgrond. Vindt men onder het overslagdek komgrond, dan voldoen
pruimen en bessen beter, omdat deze minder spoedig last hebben van stagnerend water.
Op de moorgronden hebben appels vaak last van kaligebrek, ondanks vrij goede
kalicijfers in de grond, vermoedelijk tengevolge van het verstoorde evenwicht tussen kali
en fosforzuur, dat in overmaat aanwezig is.
Tenslotte merkt PULS op, dat de komgronden door een diepere ontwatering en flinke
bekalking misschien wel matig geschikt zijn te maken voor fruitteelt, maar dat de vraag
is, of de teelt hierop rendabel zal zijn.
In zijn publicatie over de gronden van Didam verschaft PULS (1948) enkele waarnemingen over het gedrag van boomgaarden op enkele zand-bodemtypen.
2. DE SPECIFIEKE EISEN, DIE DOOR FRUITSOORTEN EN -RASSEN
AAN DE BODEM GESTELD WORDEN
OSKAMP (1932) deelt hierover het 6£n en ander mee naar aanleiding van een onderzoek in appel-, kers-, perzik-, peer- en pruimeboomgaarden op verschillende gronden in
New York State. Hij maakt daar dezelfde op de waterhuishouding gebaseerde indeling
in bodemtypen als bij het in de vorige paragraaf besproken onderzoek. Als uitersten
vond hij gronden met een bruin, uniform profiel, dat tot op behoorlijke diepte een goede
structuur had, daartegenover stelt hij gronden met grote verschillen in de horizonten
van het profiel. De B-laag is sterk gevlekt en dooraderd met daarboven soms een
duidelijk ontwikkelde asgrauwe laag. Het water stijgt hier in het voorjaar tot minder
dan twee voet onder de oppervlakte. De B-horizont is verdicht. Het blijkt dat de bomen
in deze laag niet willen wortelen, terwijl ze in het eerste soort profiel tot op grote diepte
te vinden zijn. Dit geldt niet voor de pruim. Deze dringt wel door in de ongunstige
verharde laag. De opbrengsten van de bomen, die ondieper beworteld zijn door de storing
in het profiel, zijn lager dan die van de andere bomen, ook van de pruim. Dit blijkt uit
de volgende gegevens.
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TABEL

15. De opbrengst van verschiHende fruitsoorten op gunsdge (a) en ongunstige (b) piofielen
(OSKAMP).

Soon
Kers . .
Cherry
Perzik .
Peach. .
Appel .
Apple
Pruim .
Plum .
Fruit
TABLE

Profiel

Leeftijd

Aantal
boomg.

a
b
a
b
a
b
a
b

12—25
do.
10—20
do.
45—65
do.
15—25
do.

14
24
11
16
25
12
5
9

Profile

Age

Waargen. Gem. opbr.
bomen
per boom
2 586
6215
6318
9 553
3466
1445
1 142
4 258

Gem. worteldiepte
in inches

108 lbs.
63 lbs.
2,9 bush.
1,7 bush.
7,4 bush.
2,6 bush.
2,2 bush.
1,0 bush.

Number Number Averageyield
oforchards of trees
per tree

55
27
61
40
71
43
73
74
Average root-depth
in inches

15. Yield of different fruits on good (a) and poor (b) profiles (OSKAMPJ.

In de reeds genoemde Engelse publicities van WARD en WRIGHT (1929) en van WARD
(1933) wordt eveneens e^n en ander meegedeeld over de mogelijkheden voor fruitsoorten
en rassen op de onderzochte gronden.
K e u k e n a p p e l s voldoen het beste op lichte tot zware kleigronden.
D e s s e r t a p p e l s voldoen beter op de lichtere zavelgronden en de gronden met
een kalksteenondergrond. De laatsten leveren gewoonlijk goed gekleurd fruit. De waterhuishouding is de beheersende factor voor de groei. Op de zeer lichte grinthoudende
gronden is de ontwikkeling der bomen slechts zeer matig. Vaak komt hier bij appels
randjesziekte voor. Het fruit van de lichte grond is goed gekleurd, rijpt goed, maar is
niet land houdbaar en gevoelig voor „stip".
Op de zavelgronden worden de bomen groter, is de opbrengst uiteindelijk beter,
hoewel de vruchtbaarheid later intreedt. De houdbaarheid van de vruchten staat in
tussen die van de lichte en zware gronden. Op de zware klei is de groei aanvankelijk
minder, maar de boom wordt vrij spoedig vruchtbaar, terwijl ook later een regelmatige
opbrengst gewaarborgd is. Het fruit is klein, tamelijk hard, groen en goed houdbaar.
WRIGHT en WARD geven de volgende tabel over de houdbaarheid van Brantley's
Seedling in het koelhuis van het Low Temperature Research Station te Cambridge:
TABEL

16. De bewaarbaarheid van Bromley's Seedling van verschillende gronden (WARD en WRIGHT).

Aantal weken vanaf inbreng tot
de uitval 10 % bedraagt

Groedsoort
Lichte zandgrond
Klei
TABLE

. . . .

16
20
21
34

16. The keepability of Bramley's Seedling from different soiltypes (WARD and WRIGHT).

92
Op kalkgrond lijden de bomen hevig aan chlorose.
P r u i m e n blijken het best te groeien op middelmatig zware en zware gronden.
Victoria voldoet het beste op de zware vochthoudende gronden. Het heeft geen kalkhoudende grond nodig zoals veel andere pruimenrassen. The Char daarentegen voldoet
nog goed op veel Iichtere gronden dan Victoria en heeft evenmin kalkhoudende grond
nodig. Dit ras groeit goed op allerlei bodemtypen. Een derde groep pruimen slaagt
vooral goed op gronden met esn hoog kalkgehalte. Enkele ons bekende rassen in deze
groep zijn: Early Rivers, Pond's Seedling en Reine Claude Verte.
Op de lichtste gronden is het fruit vroeg rijp, maar is dikwijls klein van stuk en
slecht van kwaliteit.
Voor peren wordt in de eerste plaats waarde gehecht aan een warme standplaats
Verband met het bodemtype bleek niet te constateren, omdat er slechts weinig pereboomgaarden voorkwamen.
A a r d b e i e n komen voor op alle bodemtypen, mits maar voldoende vocht aanwezig is. Gronden, die wegens wateroverlast ongeschikt zijn voor andere teelten, lenen
zich nog wel voor de aardbeienteelt, in verband met de hoge grondwaterstand, die een
voldoende watervoorziening waarborgt.
Op lichte gronden met een lage grondwaterstand zijn de aardbeien spoedig versleten
en moeten na enkele jaren worden opgeruimd, terwijl de opbrengsten slechts laag zijn
geweest. Op de zware gronden die gewoonlijk laag liggen, is de groei wel goed, maar
treden vaak nachtvorsten op die de bloesem vernietigen.
K r u i s b e s s e n voldoen het beste op de lichte en zware zavelgronden, die voldoende vochthoudend zijn. Op zware klei lijden ze spoedig van wateroverlast, waarvoor
ze zeer gevoelig zijn.
F r a m b o z e n stellen vrijwel dezelfde eisen aan de grond als kruisbessen. Ze verlangen echter een nog betere regelmatige watervoorziening, vooral in de periode van
de rijping der vruchten.
Z w a r t e b e s s e n daarentegen hebben weinig hinder van een teveel aan water.
Ze worden daarom vaak op gronden geplant, die te zwaar en nat zijn voor kruisbessen
en frambozen. Hun eisen komen wel overeen met die van aardbeien. Ze zijn meer dan
ander klein fruit dankbaar voor stalmest. Ze lijden zeer spoedig van droogte. Zwarte
bessen lijden niet spoedig aan chlorose op kalkrijke grond.
R o d e b e s s e n stellen minder eisen aan de grond dan de andere klein fruit
soorten. Ze lijden minder spoedig van droogte. Ook op de zwaardere, rijke gronden
voldoen ze goed.
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II. METHODIEK VAN HET FRUITTEELTKUNDIG ONDERZOEK
1. ALGEMEEN

Uit vorige hoofdstukken is duidelijk gebleken, dat binnen het beperkte onderzochte
gebied zeer verschillende bodemgesteldheden voorkomen, zelfs op zeer korte afstand
van eikaar. Nadat thans deze bodemtypen zijti gedefinieerd, kan een onderzoek vofgen
naar aanleiding van het derde gestelde probleem: Hoe staat het met de geschiktheid van
de onderzochte bodemtypen voor de uitoefening van defruitteelt, waaraan dan ook eerst
een literatuurstudie is gewijd.
In principe zal dit onderzoek ten doel hebben na te gaan, hoe het gesteld is met de
groei en vmchtbaarheid van vruchtsoorten in alle verscheidenheden op de voorkomende
bodemtypen bij een overigens normale verzorging van bodem en gewas.
Hierbif zal dus de op economisch terrein liggende vraag: „Op welke bodemtypen is
de fruitteelt uit het oogpunt van rendabiliteit geheel, nauwelijks of niet verantwoord",
slechts in de slotbeschouwing ter sprake komen, omdat deze vraag niet op het
natuurwetenschappelijk terrein ligt, maar afhankelijk is van andere invloeden, zoals de
conjunctuur en het doel, dat met de aanplant en exploitatie van de boomgaard wordt
beoogd. Het ligt buiten het kader van dit onderzoek om aan deze vraag een uitvoerige
bespreking te wijden.
Theoretisch zou het beste zijn op zorgvuldig uitgezochte percelen met verschillend
bodemtype proefboomgaarden aan te planten met een gevarieerde soorten-, rassen- en
onderstammenkeuze en deze alle op dezelfde wijze te behandelen. Langjarige observatie
van deze percelen zou het antwoord op de gestelde vraag moeten geven. In verband met
het meerjarig karakter van vruchtbomen is deze opzet bij de hier geldende omstandigheden niet te verwezenlijken.
Een tweede methode om de oplossing van de gestelde vraag.te vinden zou de volgende
kunnen zijn:
In bestaande boomgaarden wordt een onderzoek ingesteld naar het bodemtype,
waarop is aangeplant. Door vergelijking van een aantal, overigens overeenkomende
boomgaarden op uiteenlopende bodemtypen, zouden voldoende gegevens kunnen worden
verzameld over de geschiktheid van de in het onderzoek betrokken bodemtypen voor
de betreffende vruchtsoorten.
Bij een onderzoek naar de mogelijkheden van verwezenlijking van deze methode
bleek, dat er een onoverkomenlijke moeilijkheid schuilt in de gestelde voorwaarde:
overigens overeenkomende boomgaarden. Er zijn veel omstandigheden, die naast de
bodemgesteidheid de groei en vruchtbaarheid bei'nvloeden, met name de ouderdom van
de boom, het ras, de onderstam, de grondbewerking en bemesting, de snoei, de ziektenbestrijding, het dunnen der vruchten, de boomvorm en de plantafstand. Bovendien blijkt,
dat variaties in deze omstandigheden een zeer beiangrijke invloed hebben op de stand
van de boomgaard en in staat zijn de invloed van bodemverschillen te verdoezelen of
zelfs geheel te overdekken. Het is niet mogelijk gebleken voldoende vergelijkbare objecten
te vinden, waarbij zowel het plantsysteem als de behandeling in een mate overeenstemmen, die het toelaat conclusies te trekken over een verband tussen de bodemgesteidheid en de stand van de boomgaard. Dit geldt te meer omdat de verkregen resultaten
niet zozeer een demonstratief dan wel een bewijzend karakter zullen moeten dragen.
Bovendien is ook de orde van grootte van de verschillen niet bekend.
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Hieruit volgt, dat in eerste instantie gezocht moet worden naar een opzet, waarbij
het ceteris-paribus-principe zoveel mogelijk benaderd wordt. Dit is alleen te verwezenlijken, indien de vergelijkingsobjecten gezocht worden binnen de grenzen van e'en uniform
beplant en behandeld perceel. Daartoe moet dus gezocht worden naar boomgaarden,
waarin zich op korte afstand grote bodemverschillen voordoen. Naast elkaar gelegen
zeer verschillende bodemtypen kunnen aanleiding geven tot grote groeiverschillen, goede
naast slechte stand. We komen hiermee dus in boomgaarden met goede of behoorlijke
groei, waarin zich duidelijke, slechte plekken bevinden. Gewoonlijk zijn dit plekken van
beperkte omvang, bijv. van e'en of twee are.
Teneinde tegemoet te komen aan de eis van vergelijkbaarheid van de niet-bodemkundige omstandigheden, is iets opgeofferd aan de eis een behoorlijk aantal bomen op
de beide aan een onderzoek onderworpen bodemtypen ter plaatse te kunnen vergelijken.
De eerste eis weegt echter zwaarder dan de tweed, omdat in de onderzochte gevallen
zowel de verschillen in bodemtypen als in stand van de bomen zeer sprekend zijn.
De opzet, waartoe aldus besloten moest worden, is in het volgende hoofdstuk
beschreven als het „slechteplekken-onderzoek" (hoofdstuk BIII).
Van elk van de zeven op deze wijze onderzochte „plekken" is een gedetailleerde
bodemkaart vervaardigd, aangevuld met profielbeschrijvingen en chemisch en mechanisch
onderzoek van grondmonsters. Bovendien werd een waterpassing verricht, teneinde exact
met de optredende hoogteverschillen te kunnen rekenen. Deze waterpassing bleek noodzakelijk, omdat bovendien op deze plekken d.m.v. grondwaterstandsbuizen de diepte,
waarop de grondwaterstand zich bevond, gedurende een aantal maanden wekelijks is
opgenomen.
Naast dit bodemkundig onderzoek werden metingen aangaande de groei, bloei en
vruchtbaarheid verricht bij een aantal bomen van e'en of meer rijen, die van de goede
plek naar de slechte plek lopen.
De meeste waarde moet hierbij worden toegekend aan de metingen aangaande de
groei, omdat hierin de geaccumuleerde verschillen vanaf de aanplant tot heden tot uitdrukking komen en de invloed van de toevallige groeiomstandigheden van het jaar,
waarin het onderzoek werd verricht, is geelimineerd. Helaas is dit niet het geval bij de
metingen en wegingen aangaande bloei en opbrengst. De toevallige omstandigheden van
het jaar van onderzoek zijn hier overwegend. Zou men hierover enigermate betrouwbare
inlichtingen willen krijgen, dan zouden toch tenminste gedurende vijf jaar nauwkeurig
bloei- en opbrengstgegevens gespecificeerd per boom moeten worden verzameld. De
verzamelde gegevens dienaangaande hebben dan ook slechts enige waarde als demonstratiemateriaal. In par. 2 wordt de gevolgde werkwijze nauwkeuriger besproken.
Nadat de resultaten van deze slechte plekken bekend zijn geworden en men exact
is ingelicht over de verschillen in stand, die zich in bepaalde concrete gevallen voordoen,
wordt het mogelijk een meer globaal onderzoek te gaan instellen in een groter aantal
boomgaarden naar de invloed van het bodemtype op de stand van het fruit. Bij de keuze
van deze boomgaarden heb ik mij laten leiden door de bodem en is er naar gestreefd
een serie van zeer uiteenlopende bodemtypen samen te stellen, teneinde daarmee te
kunnen aantonen, dat hetgeen naast elkaar kan voorkomen in een boomgaard, waar de
slechte plek enkele aren beslaat, ook wel degelijk voorkomt over grotere oppervlakten.
Verder is de variatie in een dergelijke grote serie bodemtypen groter dan bij het slechte
plekkenonderzoek het geval was.
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Zoveel mogelijk zijn boomgaarden uitgezocht uit dezelfde leeftijdsgroep n.l. van
8—20 jaar, d.i. dus de eerste periode van voile productie van de struikvorm, waarin de
bomen slechts weinig meer in grootte toenemen.
Uit de gegevens van een vruchtboomtelling, die vanwege het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes gehouden werd in 1944, werd geput voor het samenstellen van een
cultuurkaart, waaruit kan worden afgeleid, wat het verband is tussen bodemtype en de
plaats, waar in de achterliggende decennia boomgaarden zijn gesticht (kaart 3 en 4).
Uit de keuze van de grond voor de vestiging van fruitteelt, valt in grote trekken de
geschiktheid daarvan af te leiden, omdat men globaal gezien wel vertrouwen kan hebben
in het oordeel van de practische fruitteler aangaande de mogelijkheden, die een zekere
bodemgesteldheid biedt voor de uitoefening van een bepaalde teelt.
Evenals bij het bodemkundig onderzoek is dus ook hier het systeem gevolgd, dat
opgeklommen wordt van zorgvuldig uitgekozen detailopnamen tot globaler onderzoek
van grotere en meerdere objecten. De gevolgtrekkingen, die uit dit onderzoek te maken
zijn, worden besproken in hoofdstuk BV.
2. METHODIEK VAN HET SLECHTEPLEKKEN ONDERZOEK.

Onderzocht werden zeven boomgaarden, waarin slechte plekken voorkomen (genummerd 1t/m 7).In elke boomgaard werd een onderzoek ingesteld naar:
a. Debodemgesteldheid.
b. De vruchtbomen.
c. Het verband tussen de bodemgesteldheid en de vruchtbomen.

a. De bodemgesteldheid.
In dit onderzoek is aandacht besteed aan:
1. D e h o o g t e l i g g i n g v a n h e t t e r r e i n . Hiervoor werd gebruik gemaaktvan de gegevens van dewaterpassing vermeld op de Topografische kaart 1:25(XX).
Deze gegevens werden aangevuld met de resultaten van waterpassingen op de betreffende
percelen verricht door een technisch ambtenaar van de Nederlandse Heide Mij. Hierbij
werd de hoogteligging van verschillende terreinpunten bepaald t.o.v. een bepaald punt
in de boomgaard, dat als nulpunt fungeerde.
De resultaten van de waterpassingen zijn voor elke plek vermeld in een tabel.
2. P r o f i e l b e s c h r i j v i n g e n . Van elke boomgaard werden een aantal karakteristieke profielen uitvoerig beschreven. Enkele van deze beschrijvingen werden in de
tekst opgenomen (3 tot 5 per boomgaard).
3. G r o n d m o n s t e r o n d e r z o e k . Van de beschreven profielen werden verschillende lagen, resp. horizonten bemonsterd. Deze monsters werden door het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Groningen onderzocht op pH, CaC03, humus en
granulaire samenstelling. Van de bovengrond werd eveneens het P-citr. cijfer en het
K % bepaald.
De analyse-resultaten werden in tabelvorm opgenomen (tabel a op de bijlagen), de
monster aanduiding stemt overeen met de nummering van de profielbeschrijvingen.
De verschillende fracties werden voor elk monster in een staafgrafiek (fig. b op de
bijlagen) weergegeven, terwijl eveneens voor elk monster de ligging in een driehoeksgrafiek (fig. c op de bijlagen) werd bepaald. Als hoekpunten van deze grafiek werden
genomen de grenzen 2 mu en 58 mu. Gebruik makende van het Amerikaanse indelings-
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schema komen wij tot de volgende benamingen, waarvan de afkortingen in de driehoeksgrafieken zijn vermeld:
SC: sandy clay
C: clay
SiC: silly clay
SCL: sandy clay loam
CL: clay loam
SiCL: silly clay loam

S: sand
SL: sandy loam
L : loam
SiL: silly loam
Si: sill

^w~

4. B o d e m k a r t e r i n g . Hiervoor werden een groot aantal boringen verricht,
meestal tot een diepte van 1 m. Tussen elke twee bomen in een rij werd geboord. Uit
de aard der zaak moesten bij deze kartering, die opgevat kan worden als esn bedrijfskartering, meer bodemtypen worden onderscheiden dan bij de detailkartering. Daarnaast
zijn verschillende overgangen tussen de bodemtypen vaak geleidelijk, zodat de grenzen
in sommige gevallen niet scherp zijn vast te stellen.
Het resultaat werd vermeld op zeer gedetailleerde bodemkaartjes op grote schaal
(fig c op de bijlagen).
5. G r o n d w a t e r s t a n d . Voor de beoordeling van de grond is de kennis van
de grondwaterstand van veel belang. Daarom werden in elke boomgaard enige waterstandsbuizen geplaatst. Deze buizen waren 3 m lang, de doorsnede bedroeg 2,5 cm.
Zij waren van onderen geperforeerd, terwijl de perforaties waren afgedekt met jute.
De grondwaterstand werd wekelijks opgenomen in de periode 20 Mei 1946 tot 21 Mei
1947, met een onderbreking tijdens de vorstperiode van December 1946 tot Maart 1947.
De diepte van de waterstand werd bepaald t.o.v. het maaiveld. Het resultaat van de
metingen werd voor elk perceel vastgelegd in een grafiek. In een staafdiagram werd de
wekelijkse neerslag, gemeten in het naastbijgelegen regenstation, weergegeven (fig. d
op de bijlagen). In een hierna te bespreken schematische profieldoorsnede (fig. g op de
bijlagen) werden de hoogste en laagste grondwaterstanden in het jaar van de meting
genoteerd.
b. De vruchtbomen
Hierbij werd aandacht besteed aan:
1. A l g e m e n e s t a n d v a n d e b o m e n . De observatie strekte zich in het
bijzonder uit tot de slechte plek met omgeving. Van elke boom werden de bijzonderheden
genoteerd.
2. D e g r o e i k r a c h t d e r b o m e n . De volgende metingen werden verricht.
le de stamomtrek (op ca 25 cm boven de veredeling);
2e de kroondoorsnede (als gemiddelde van vier loodrecht op elkaar staande straalmetingen);
3e de kroonhoogte (vanaf het maaiveld tot de top).
De resultaten van deze metingen werden vastgelegd in tabellen en in beeldgrafieken
(fig. e, f en g op de bijlagen), welke op schaal getekend zijn. Men lette op het verschil
in schaal voor de drie metingen in de beeldgrafieken!
De groeikracht in het jaar 1946 werd geschat door een waarderingscijfer toe te
kennen in verband met de ontwikkeling van de eenjarige scheuten (aantal en lengte).
De resultaten van de schattingen zijn met die van de metingen per boom in tabelvorm opgegeven.
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De krooninhoud van de bomen werd berekend door de kroon gemakshalve als een
bol voor te stellen, waarbij als straal van de bol werd aangenomen de helft van het
rekenkundig gemiddelde van hoogte en doorsnede.
Eveneens werden de gemiddelde resultaten van de metingen en berekeningen van de
goede, matige en slechte bomen van elke varieteit in een tabel vermeld.
3. D e v r u c h t z e t t i n g en d e f r u i t o p b r e n g s t . Reeds werd uiteengezet,
dat aan de resultaten van deze eenjarige onderzoekingen weinig waarde mag worden
gehecht. De oogst is behalve van de eigenschappen van de boom en de grond ook in
zeer sterke mate van allerlei uitwendige omstandigheden afhankelijk, b.v. klimaat (nachtvorst, storm), ziekten, plagen, cultuurzorgen, enz.
Men zou minstens moeten beschikken over nauwkeurige opbrengstgegevens van vijf
jaar om met enige zekerheid verschillen in opbrengst te kunnen vaststellen. Er moet
aan de cijfers over de ontwikkeling van de bomen een veel grotere waarde worden
toegekend dan aan de opbrengstcijfers van een jaar, omdat de eerste als het ware een
sommatie zijn van de groeiomstandigheden vanaf het tijdstip van het planten van
de bomen.
De totaalopbrengsten in het jaar 1946 (IA + A + B + kroet + val) zijn van elke
boom in kg vermeld in een tabel.
c. Het verband tussen de bodemgesteldheid en de vruchtbomen.
Dit verband kan worden nagegaan aan de hand van de verkregen resultaten, welke
in de tabellen zijn vermeld. Veel instructiever zijn echter de tekeningen, die voor elke
onderzochte boomgaard zijn gemaakt (fig. e, f en g op de bijlagen).
Op het bodemkaartje werd de kroondoorsnede met een cirkel aangegeven. Deze
tekening kan eveneens worden vergeleken met de beeldgrafieken van de bomen. Tevens
werd een dwarsdoorsnede van elke slechte plek langs een bepaalde rij bomen getekend
(fig. g op de bijlagen). De hoogteschaal verschilt echter aanmerkelijk van de lengteschaal.
De schalen van de stamomtrek, kroondoorsnede en kroonhoogte zijn eveneens verschillend.
Teneinde de beschrijvingen bij de resultaten van het slechte plekken onderzoek in
de zeven boomgaarden niet onnodig lang te maken, heb ik er de voorkeur aan gegeven
bij plek 1, 3 en 6 een volledige beschrijving te geven. Bij de plekken 2, 4, 5 en 7 is de
beschrijving aanzienlijk korter. Eveneens zijn een aantal foto's van profielen en bomen
opgenomen, die beter nog dan woorden de verschillen doen uitkomen.
De mechanische en chemische samenstelling van de grondmonsters en de versehillende tekeningen en grafieken werden per slechte plek op iin bijlage-vel gedrukt, de
overige tabellen zijn in hoofdstuk BIII in de tekst opgenomen.
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III. HET SLECHTE PLEKKEN ONDERZOEK IN ENIGE BOOMGAARDEN
1. DE SLECHTE PLEK IN BOOMGAARD 1'

Deze boomgaard ligt in de polder de Breede Watering bewesten Yerseke, welke
vermoedelijk reeds vddr het jaar 1000 werd bedijkt Het perceel ligt geheel op kreekruggrond en is gedraineerd. De grond wordt zwart gehouden. De slechte plek omvat een
deelvan de rijen 2t/m 5.Langs de eerste en zesde rij liggen gedempte sloten (zie bijl. 10).
A. DE BODEMGESTELDHEID

a. De hoogteligging
Het perceel ligt ± 80 cm + N.A.P. Voor de waterpassing werd boom nr. 3 als
nulpunt gekozen. De metingsresultaten waren:
boom nr. 9 rij 3
0 cm
boom nr. 13 rij 3
+ 6 cm
boom nr. 18 rij 3 . . ... . . —1 cm
boom nr. 21 rij 4
—5 cm
Hieruit blijkt dat dit perceel nagenoeg geen relief heeft. Het hoogste punt bevindt
zich ter hoogte van de opduikende zandkop in de ondergrond bij boom 13. In fig. g
van bijlage 10 is de hoogteligging op schaal getekend. Uit deze figuur blijkt tevens het
verband met andere bodemkundige factoren.
b. Profielbeschrijvingen
Teneinde de bodem van de plek zo goed mogelijk te leren kennen, werden op 7 plaatsen profielkuilen gegraven. Van de eerste drie profielen werden de lagen, die op het oog te onderscheiden waren
apart bemonsterd.
PROFIEL NK I (rij 5, tussen 9e en lOeboom).
NK 1 0— 29 cm
Donkergrijze, fijnzandige zavel; enkele wortels, (22 % afsl.).
NK 2 29— 67 cm
Lichtbruingrijze zavel met lichte tot donkerbruine roestvlammen vooral naar
beneden optredend; wat stijf, niet bepaald vast; matig doorworteld,
(29 % afsl.).
NK 3 67— 85 cm
Grijze zavel, enkele geelbruine roestvlekken, overigens weinig roest; witte
kalkvlokjes (optimising begint op 70 cm); matig doorworteld, (33 % afsl.).
NK 4 85—100 cm
Grijze, lichte fijnzandige zavel; veel gele tot lichtbruine roest; bruist op met
zoutzuur, enkele wortelvezels, (17 % afsl.).
Dit profiel beantwoordt aan de omschrijving, die gegeven is aan zavelige kreekgrond (bodemtype
(MOk2). Het blijft tot op 1 m zavelig, hoewel het naar de diepte toe wel zandiger wordt. Het is
echter voldoende fijnzandig en slibhoudend, waardoor ernstige storingen in de waterhuishouding niet
te verwachten zijn. Tot 70 cm is het profiel kalkarm (geen opbruising met verdund zoutzuur). Dit is
een normaal verschijnsel bij deze gronden. Naar de diepte neemt het kalkgehalte snel toe, vooral naarmate de bodem zandiger wordt.
Het optreden van veel roest op 85 cm wijst op een gley-zone. Dit klopt met de waarnemingen
over de waterstand, die uitwijzen dat het water 'swinters tot 80 cm onder het maaiveld stijgt.
PROFIEL NK II (rij 5, tussen 14e en 15e boom).
NK 5 0— 28 cm
Donkergrijze lichte zavel; goed van structuur; weinig wortels, (17% afsl.).
NK 6 28— 45 cm
Lichtbruingrijze, lichte zavel, zonder roest;. matig doorworteld, (9 % afsl.).
NK 7 45— 61 cm
lets meer grijs getinte lichte zavel, (15 % afsl.), enige roest; weinig doorworteld.
NK 8 61—100 cm
Lichtgrijs matig fijn zand met horizontale, geelbruine roeststreepies; zeer
losse structuur; begint op 61 cm te bruisen; geen wortels, (6% afsl.).
Dit profiel vormt een overgang tussen een zavelige kreekgrond met grover zand boven 60 cm en
grover zand tussen 60 en 100 cm (bodemtype MOk2z).
1
Het is noodzakelijk, bij de tekst van de „slechte plekken" de er op betrekking hebbende bijlagen
10 t/m 16 te raadplegen.
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De „grove" zandlaag treedt hier oppervlakkiger op dan in het vorige profiel, terwijl ook het zand
iets grover is. De overgangslaag begint evcneens op geringere diepte (45 cm), hoewel deze laag nog
wel wat slibhoudender is dan bij profiel NK III (15 % tegen 13% afsl.). In de zomer is het grijze
zand vrijwel Iuchtdroog en volkomen onsamenhangend. Wortels zijn in dit zand practisch afwezig.
Duidelijke gleyverschijnselen ontbreken in dit zeer goed geaereerde zand.
PROFIEL NK III (rij 2, tussen 16een 17eboom).

NK 9

0— 30 cm

NK 10 30— 59 cm
NK 11 59— 76 cm
NK 12 76—100 cm

Donkergrijze, lichte zavel, goed van structuur; matig doorworteld,
(21 % afsl.).
Geleidelijk iets zandiger wordende, lichte zavel, geelgrijs met donkerder
vlekken, geen roest; vaste structuur; matig doorworteld, (23 % afsl.).
Grijsgeel, slibhoudend zand, onderin lichtbruine roest; opbruising begint op
59 cm; weinig wortels, (13 % afsl.).
Lichtgrijs, matig fijn zand met geelbruine roestvlekken; zeer losse structuur;
bruist sterk op; geen wortels, (7 % afsl.).

Dit profiel beantwoordt aan de omschrijving van een zavelige kreekgrond met grof zand tussen
60—100cm (bodemtype MOk2z).
Reeds op 59 cm wordt de bodem veel zandiger, maar is toch nog slibhoudend. Ook de kalk treedt
op deze diepte voor het eerst op.
Op 76 cm volgt een zandlaag met een typische lichtgrijze kleur, die steeds eigen is aan dit iets
grovere zand. Er komen nog enkele geelbruine roestvlekken voor. In droge toestand heeft dit zand
elke samenhang verloren. Het zand is kalkrijk. Er bevinden zich practisch geen wortels in dit zand.
De gleyverschijnselen beginnen op 80 cm.

c. De profielbemonstering leverde de volgende resultaten (tabel, zie bijlage plek 1)
1. K a l k g e h a l t e e n pH. De bovengrond is kalkloos of kalkarm ( < 1% CaCO,). Hiermee
gaat gepaard een pH van circa 6,5. De ondergrond is kalkrijk hetgeen gepaard gaat met een pH van
ongeveer 7,5. Zoals duidelijk uit de profieldoorsnede in fig. g en ook uit de cijfers blijkt, bevindt de
kalkgrens zich in de zavelige ondergrond dieper (op ± 70 cm) dan in de zandige grond (op 60 cm).
De welving in de profieldoorsnede is nog duidelijker door de hogere ligging van het maaiveld ter
plaatse van de zandkop.
2. H u m u s g e h a l t e . Het verloop van het humusgehalte vertoont een volkomen normaal beeld
voor dit bodemtype. In de bovengrond is het gehalte circa 2,5 %, terwijl het in de ondergrond daalt,
en wel meer naarmate de grond lichter wordt. De laagste waarde is 0,2 % bij een afslibbaar gehalte
van 7 %.
3. A f s l i b b a r e delen en totaal z a n d . Het eerste profiel vertoont aanvankelijk een toename van het afslibbaar gehalte van 22 % in de bovengrond tot 30 % in de laag van 67—85 cm. Hieronder volgt een veel zandiger laag van 17% afslibbaar. Dit is een verschijnsel, dat veelvuldig wordt
waargenomen in de kreekgronden rondom Kapelle. De zwaardere laag vertoont hier nog geen storende
eigenschappen, maar draagt integendeel bij tot de betere vochthoudendheid van dit profiel. De zandige
ondergrond bevordert een goede doorlatendheid. De beide andere profielen worden beide aanvankelijk
onder de bouwvoor wel iets zwaarder, maar daarna snel zandiger, waarbij het afslibbaar gehalte daalt
tot 6 %. De watercapaciteit van deze gronden is dientengevolge onvoldoende.
Het zandgehalte schommelt tegengesteld aan het percentage afslibbaar.
4. S u b f r a c t i e s van a f s l i b b a r e delen en z a n d (zie fig. b). De lutum-slib-verhouding
vertoont in de drie profielen naar de diepte hetzelfde verloop. De tweede bemonsterde laag bevat
steeds ongeveer 10—15% meer lutum dan de bovengrond. De derde laag heeft weer een lagere lutumverhouding, hoewel in twee van de drie gevallen hoger dan in de bovengrond. Deze cijfers ondersteunen de hypothese van de verspoeling van lutumdelen uit de bovengrond naar de ondergrond.
De voornaamste zandfracties zijn in deze grond die van 58—75 mu en van 75—105mu, terwijl
daar in de beide zandige profielen die van 105—150 mu nog bijkomt. In het eerste, zwaardere profiel
daarentegen is de fractie 40—58 mu even belangrijk als de 105—150 mu fractie in de zandige profielen.
Deze drie fracties maken 50 % of meer uit van de totale minerale delen. Van de fracties > 150 mu
komen hoogstens tiende delen van procenten of sporen voor. De verschillen in de fractieverdeling bij
het eerste profiel vergeleken met de beide andere zijn sprekend. Ook wanneer lagen met ongeveer
hetzelfde percentage afslibbaar met elkaar vergeleken worden, blijken in het eerste profiel de grovere
fracties met een duidelijk lager percentage aanwezig dan in de twee andere. Het zand uit de ondergrond
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van de twee laatste profielen verschilt weinig in grofheid. De samenstelling van het zand in de zandbank is nogal homogeen.
De fracties < 58 mu maken 1/3 tot 4/5 deel van alle minerale delen uit. In de driehoeksgrafiek
(fig. c), liggen de monsters nogal verspreid in de linker onderhelft van de graflek. Volgens de Amerikaanse nomenclatuur in de gebieden: Sand, Sandy loam en Clay loam.
V,
5. F o s f o r - en k a l i c i j f e r s van de bovengrond. Het P-citr.cijfer van monster NK 1 is
goed, dat van de monsters NK 5 en 9 matig. De kalipercentages zijn vrijwel gelijk. Ze zijn als matig
goed te beschouwen. Deze cijfers zullen geen aanleiding geven tot het ontstaan van verschillen in groei
tussen de bomen onderling.

d. De kartering
Uit de bestudering van de profielen bleek, dat de afwijkende bodemgesteldheid hier
wordt veroorzaakt door een zandlaag, die vrij plotseling opduikt, steeds ondieper
optreedt en daarmede gepaard gaand, slibarmer wordt.
Teneinde een nauwkeurig inzicht te krijgen in het verloop van deze laag, zijn met
een grondboor boringen verricht tot 1 m diepte tussen elke twee bomen in de rijen
2 t/m 5.
Het resultaat daarvan is weergegeven op kaartje e. De grenzen op dit kaartje zijn
echter min of meer globaal, omdat ook op korte afstand zich steeds variaties voordoen
in bet profiel.
e. De grondwaterstand
Voor de beoordeling van de grond is het van veel betekenis een inzicht te hebben in
de waterhuishouding. Een belangrijke factor hierbij is de grondwaterstand. Vooral in
zandige grond is deze belangrijk. Het is bovendien bij de interpretatie van de groeiverschillen gewenst deze te kennen naast de waarnemingen aan de bodemprofielen.
Daartoe zijn op deze plek vier waterstandsbuizen geplaatst (zie fig. f).
De neerslag in de betreffende waarnemingsperiode werd geregistreerd op het dichtstbijzijnde regen-station (Wilhelminadorp).
Om de schommelingen gemakkelijker te kunnen overzien, zijn de resultaten grafisch
voorgesteld (grafiek d).
De lijnen op deze grafiek lopen goed parallel. De verschillen zijn vermoedelijk als
onbelangrijk te beschouwen. De verschillen tussen de zomer- en winter-waterstand zijn
zeer groot De hoogste waterstand, bereikt half December, bedraagt 80 a 90 cm terwijl
de laagste stand, bereikt in de maand September, 2 m a 2,20 m onder het maaiveld ligt
Het is wel opmerkelijk, dat ondanks de grote regenval in de voorzomer en zomer van
1946 de dating van de grondwaterspiegel doorgaat tot in September, om dan pas vanaf
eind October duidelijk en snel te gaan stijgen. De daling zet in de maand April weer in.
Gedurende 4 maanden (Dec. t/m Maart) moet gerekend worden op een zeer hoge
waterstand en gedurende eveneens 4 maanden (Juli t/m October) op een zeer lage
waterstand. De kleine schommelingen in de waterstand houden duidelijk verband met
de regenval. Let bijv. op de stijgingen in de maanden Juni en September.
Het is uit vergelijking van de neerslag met het waterpeil echter duidelijk, dat niet
de hoeveelheid neerslag beslissend is voor de hoogte van de waterstand, maar het bedrag
waarmee de neerslag de verdamping overtreft. In de zomer is dit bedrag klaarblijkelijk
negatief en in de winter positief.
Dat niet de langdurige vorst en sneeuwperiode de oorzaak is van een abnormaal
hoge waterstand, zoals wel vaak gemeend wordt, blijkt duidelijk uit het feit, dat de
hoogste waterstand reeds bereikt was op 10 December, v66r de vorstperiode.
In fig. g zijn de hoogste en laagste waterstand met een lijn aangegeven.
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B. DE VRUCHTBOMEN

a. Algemeen
De boomgaard is thans negen jaar oud en bestaat uit struikvorm appels. geplant op
een afstand van 4 m in het vierkant. De cultuurzorgen (snoeien, bemesting, ziektebestrijding) worden matig goed uitgevoerd.
De observaties zijn beperkt tot de slechte plek met een randstrook van goed ontwikkelde bomen in rij 2 t/m 5 (bijlage 10).
Rij 2 is beplant met Cox's Orange Pippin op M II (de meest gebruikte onderstam
voor dit ras).
De stand van de nrs. 8 t/m 11, 19 en 20 is voor bomen van deze leeftijd behoorlijk.
De nrs. 1t/m 7 hebben dezelfde ontwikkeling en zijn daarom niet speeiaal geobserveerd;
De nrs. 13, 14, 16 en 17 zijn boetbomen, ter vervanging van gestorven exemplaren.
De groei hiervan is slecht evenals van de nrs. 12, 15en 18.
Rij 3 is beplant met Schone van Boskoop afwisselend op M XIII (blijvers) en M I
of II (wijkers).
Het is niet bekend welke bomen op M I en welke op M II veredeld zijn. De oneven
nummers zijn wijkers, de even nummers blijvers. De stand van de nrs. 9, 10, 11, 20 en 21
is behoorlijk; van de nrs. 13, 14, 15, 16, 17 slecht, evenals van de boetboom 12; van de
nrs. 18 en 19 matig.
Rij 4 is beplant met Manks Codlin op Zaailing (onderstammen verkregen door
zaaiing; in verband hiermee een ongelijke groeikracht).
De stand van de nrs. 9 en 10 is behoorlijk, van de nrs. 11 en 17 t/m 21 matig en
van de nrs. 12 t/m 16 slecht.
Rij 5 is beplant met afwisselend Manks Codlin op Zaailing (oneven nrs.) en Zoete
Ermgaard op M II (even nummers). De stand van de Manks Codlin is in de gehele rij
matig tot slecht. De nummers 9, 11 en 21 zijn matig, de overige zijn slecht. De nrs. 15
en 17 zijn boetbomen.
Op de slechte plek zijn totaal zeven boetbomen aanwezig, daarbuiten op het overige
deel van dit perceel slechts iin boom (boom 6 in rij 2).
b. Be groeikracht der bomen
In fig. e is met een cirkel de kroondoorsnee der bomen weergegeven. Het is in &n oogopslag
duidelijk dat de doorsnee van de kroon in de meeste gevallen afneemt, naarmate het profiel zandiger
wordt. Ook het meermalen voorkonien van boetbomen trekt de aandacht. Teneiiide deze groeiversehiilen in cijfers te kunnen vastleggen zijn de stamomtrek, de kroondoorsnede en de kroonhoogte
gemeten. Deze ciifers geven de geaocumuleerde groei gedurende negen par weer. Mierinis de toevattige
invloed,die in eenbepmaldjaargroeiverschitten kan teweegroepem, gewiveiieerd.
De resiiitaten van de metingea en schattingen zijn weergegeven in tabel 17 (pag. 102).
In fig. / zijn de metingen van stamomtrek, kroondoorsnede en -hoogte grafisch afgebeeld.
In rij twee (Cox's Orange Pippin) 4|n de nrs. 8 t/m 11, 19en 20 normaal ontwikkeld. De variaties,
die zieh voordoen, zijn als normaal te besehouwen. De geniiddelde cijfers voor deze bomen zijn:
stamomtrek: 34 cm, kroondoorsnede: 365 cm, kroonhoogte: 355 cm. De kroonhoogte is het meest
variabel. Dit is te begrijpen, omdat hierbij een enkele tiitschietende tak tot een hoog cijfer kon leiden,
zonder dat dit gecompenseerd wordt door een meting in een andere richting, zoals dit het geval is bij
de kroondoorsnede, die bepaald is als gemiddelde van straalmetin§en in vier richtingen.
Boom no. 18 is minder uitgegroeid dan de voorgaande. Geen der metingen van deze boom
verschilt echter meer dan 50 % van het hoogste cijfer uit de betreffende reeks. Dit is wel het geval
met boom no. 12. De kroonhoogte is hier going (225 cm). Ook de beide eerste cijfers zijn duidelijk
lager dan het gemiddelde. We zouden dit een zwak exemplaar kunnen noemen. loom no. 15 blijft
geheel achter in ontwikkeling bij de eerstgenoemde. Kroondoorsnede en -hoogte M^en meer dan 50%
lager. Ook met de stamomtrek is dit bijna het geval. Het duidehjkst spreekt dit verschil als de inhoud
van de gemiddelde goede boom vergeleken wordt met die van de laatste twee. Stellen we de kroon
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TABEL 17. Groeikracht van de bomen, uitgedrukt in stamomtrek, kroondoorsnede, kroonhoogte en
schalting van 1-jarige scheutgroei.
De cursieve cijfers verschillen meer dan 50 %
tussen ( ) hebben beirekking op boetbomen.

met het hoogste cijfi :r in de betreflende reeks.
V..'

Boom no.
8

9

10

11

De cijfers

,

12 (13)

14

15

(16) (17)

18

19

20

21

31 34,5 32 35 28 (13) (14) 26 (17) (13) 32,5 36 37
375 335 380 390 270 (95) (120) 252 (190) (107) 322 370 355
375 350 315 325 225 (130) (145) 250 (190) (150) 315 385 375
7
7
6
7
6
(6) (3)
6
(7) (6)
7
8
8

Rij 2 Cox II

a.
b.
c.
d.

Rij 3 Goudr. I
of II

a.
b.
c.
d.

Rij 3 Goudr.
XIII

a.
b.
c.
d.

Rij 4 Manks C.Z

a.
b.
c.
d.

34,5 30,5 22 21 20 20 19,5 24,5 17 30 27,5 24 29,5
250 282 187 165 160 140 145 197 217 230 255 205 220
345 240 250 160 190 140 175 200 245 245 230 240 250
7
7
6
5
5
4
5
5
6
6
7
6
8

Rij 5 Manks C.Z

a.
b.
c.
d.

25,5
202
255
7

Rij 5 Z. Ermgaard II

a.
b.
c.
d.

40
310
395
6

46,5
345
400
7
49
405
395
6

(23)
(192)
(160)
(0)

24
202
200
6
35,5
377
300
7

30
280
240
6

32
285
220
6
37
282
250
6

(18,5)
(110)
(120)
(3)
27,5
327
270
4

24
170
135
5
46
337
375
7

38
302
205
6

19
155
165
4

(13)
(80)
(130)
(7)
32
317
290
5

30,5
315
285
6

30,5
352
300
6

42
322
330
8
52
450
490
8

20
140
205
5
31
350
290
6

30
222
245
7
31
330
295
7

a =- stamomtrek in cm (trunk-girth); b = kroondoorsnede in cm (diameter of the crown); c —kroonhoogte in cm (heigth of the crown): d — groeikracht (1—10) (growth).
TABLE 17. Growth of the trees, expressed in trunk-girth, diameter and height of the crown and
estimated growth of 1 year shoot.
Thefiguresin Italics differ more than SO% ascompared with the highestfiguresinthe seriesconcerned. Figures between
brackets areof replanted trees.
gemakshalve als een bol voor en nemen we als straal bet rekenkundig gemiddelde van boogte en
doorsnee, gedeeld door 2, dan is de inhoud van de gemiddelde „goede" boom: 4/3 I X 1,8' = 24,4 m*
en van de slechte: 4/3 % x 1,25' = 8,2 m \ De inhoud van de boom, die bepalend is voor de
productiecapaciteit, is in het laatste geval rond 1/3 van de gemiddelde goede bomen. De nrs. 13, 14,
16 en 17 zijn niet met de andere bomen te vergelijken, omdat ze later geplant zijn ter vervanging van
gestorven bomen.
In rij 3 (Schone van Boskoop) is het verschil in groeikracht tussen de blijver op de sterke onderstam (XIII) en de wijker op de matig sterke onderstam (I of II) zeer duidelijk bij de nrs. 19 (wijker),
20 (blijver) en 21 (wijker); minder duidelijk, maar toch nog waarneembaar bij de nrs. 9 (wijker),
10 (blijver) en 11 (wijker). Bij de nrs. 13 t/m 16 is het verschil niet meer waarneembaar; deze zijn
vrijwel even groot.
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In de reeks van de wijkers zijn de bomen 13 en 15 belangrijk kleiner dan de nrs. 9, 11 en 21;
no. 17is zeer belangrijk kleiner.
Boom no. 19 heeft een belangrijk dunnere stam, terwijl de kroondoorsnee en -hoogte niet belangrijk afwijken.
In de reeks van de blijvers zijn de bomen 14 en 16 zeer belangrijk kleiner dan de nrs. 10 en 20.
Boom 18 is wel duidelijk kleiner, maar wijkt minder dan 50% af van de grootste in de rij. Boom 12
is een boetboom.
Het is opvallend dat de bomen op M XIII eveneens sterk reageren op de slechte plek, ondanks
de zoveel sterkere onderstam.
In rij 4 staat een van de zwakst groeiende appelrassen, nl. Manks Codlin op zaailingonderstam.
De ongelijkvormigheid van deze onderstam blijkt hier duidelijk uit de variatie in de groei (vergelijk
nrs. 9 en 10, nrs. 15 en 16, nrs. 17 en 18). De nrs. 12, 13, 14 en 15 zijn zeer belangrijk kleiner dan
de nrs. 9, 10, 18, 19, 20 en 21 (afwijking van meer dan 50 % voor meer dan 66n der gemeten grootheden). De nrs. 11, 16 en 17 zijn belangrijk kleiner (afwijking van meer dan 50 % voor 66n der gemeten grootheden).
Vergelijken we hier de inhoud van de gemiddelde goede boom (9, 10, 18, 19, 20 en 21) met die
van de gemiddelde slechte boom (12, 13, 14, 15) dan krijgen we de volgende cijfers:
gemiddeld goed : 4/3 f X 1,25' = 8,2 m1
gemiddeld slecht: 4/3 % X0,8s = 2 , 1 ms
Het verschil in inhoud bedraagt in dit geval dus het viervoudige! Dit verschil is sprekender en geeft
beter de werkelijkheid weer dan de verschillen in hoogte en doorsnee van kroon en stam.
Dat een zwakgroeiende varieteit als Manks Codlin nog sterker reageert op bodemverschijlen dan
de sterkere Cox's Orange Pippin is niet verwonderlijk.
In rij 5 zijn om de andere Manks Codlin op Zaailing en Zoete Ermgaard op M II geplant. Het
valt direct op, dat de Zoete Ermgaard een gelijkmatige stand vertoont, terwijl de buitenste bomen
van de Manks een duidelijke betere stand vertonen dan de middelste. De nrs. 13 en 15 zijn bovendien
boetbomen ter vervanging van gestorven bomen.
De ontwikkeling van de Manks Codlin is op deze rij in doorsnee minder goed dan in rij 4. De
oorzaak hiervan is onbekend.
De nrs. 17en 19zijn belangrijk kleiner dan de nrs. 9, 11en21.
TABEL 18. Samenvatting groeikracht metingen.

Ras

Groep Gemiddelde
stamomtrek

Gemiddelde
kroondoorsnee

Gemiddelde
kroonhoogte

Gemiddelde inhoud

Cox's

a.
b.

34 cm
27 cm

367 cm
260 cm

354 cm
238 cm

4

Boskoop I
of II

a.
b.

43 cm
29 cm

326 cm
245 cm

375 cm
198 cm

*UTZ x 1,75 = 22,5 m
A
IZJI x 0,63 = 0,9 m3

Boskoop
XIII

a.
b.

50,5cm
37,5cm

427 cm
292 cm

445 cm
227 cm

*/zn x 2,23s = 44 m33
*l%nx 1,3 = 9,2 m

5
1

Manks C.

a.
b.

29 cm
20 cm

240 cm
152 cm

260 cm
166 cm

3
3
*Un X 1,25
=
8,2
m
*lzyi x 0,83 = 2,1 m3

4
1

Group Average
trunkgirth

Average
crown
diameter

Variety

Average
crownheight

/37i x 1,8s = 24,4 ra3
*l37i x 1,253= 8,2 m3

Verhouding

3

3

Average cubic capacity

a — goed (good); b = slecht (poor).
TABLE 18. Summaryof the tree growth.

Hoewel in de groeikracht van de eenjarige scheuten minder sprekende verschillen zijn op te merken,
is de algemene tendenz van afnemende ontwikkeling der scheuten in het midden van de rijen duidelijk

3
1
25
1

Ratio
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waarneembaar. Dat de verschillen in het waarnemingsjaar op deze plek niet zo groot zijn, zal o.a.
kunnen worden toegeschreven aan het zeer natte zomerseizoen.

c. De vruchtzetting en fruitopbrengst
^J
In de hierna volgende tabel zijn de opbrengsten in kg per boom vermeld.
TABEL 19. De totaalopbrengsten in kg (IA + A + B + kroet + val).
( ) is de opbrengst van een boetboom.

Rij no.

2

3

3

4

5

5

Boom no.

Cox's II

Boskoop I
of II

Boskoop
XIII

Manks Z.

Manks Z.

Z. Ermgaard
II

38
33
23,5
19

24,5

26

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

14
28,5
33
50
26
(0,5)
1
8
(0,52)
(0,5)
23
29,5
26

23,5
22,5
(2,5)
1

52
16,5
30
(2)

1,5
14,5
0,5
0,5
38,5
20
11
33

4,5
14
20
28
22,5
27,5
14
32,5

47
(2)
44
7,5
43
14
37
34

TABLE 19. Total yields, waste and droppings included.
( )figuresof a replaced tree.

Wat betreft de sortering, kan worden opgemerkt, dat deze bij de hogere opbrengsten
een lager percentage grote vmchten opleverde dan bij de laagste opbrengsten. De weinige
vruchten kregen beter de gelegenheid goed uit te groeien dan de vruchten aan de
zwaarder beladen bomen. De opbrengsten per boom varieren sterk. Het voorkomen
van beurtjaren moet als de belangrijkste oorzaak hiervan beschouwd worden.
De opbrengsten in de tweede rij (Cox's) schommelen sterk (van 8—50 kg).
De laagste opbrengsten komen midden in de rij voor bij de 15e boom. Dit is de
kleinste boom uit de rij. De hoogste opbrengst treedt op bij boom 11, die de grootste
uit deze rij is. Voor het overige is er weinig verband tussen de opbrengst en de grootte
der bomen.
De opbrengsten in de derde rij schommelen sterker. Bij de bomen op M I of II
van 33tot 0,5 kg en bij die op MXIII van 38,5 tot 0,5kg.
De laagste opbrengsten komen voor bij de middelste bomen in de rij. Gezien de
opbrengsten van boom 13, 15 en 17 resp. 1, 14,5 en 0,5 kg is het zeer waarschijnlijk,
dat deze veel sterker dan normale bomen aan beurtjaren onderhevig zijn, waarbij echter
in het draagjaar toch geen hoge opbrengsten worden verkregen (0,5 tegen 14,5 kg).
De verschillen in opbrengst tussen boom 18 en 20 resp. met 38,5 en 11 kg zijn
vermoedelijk eveneens veroorzaakt door alternatieve dracht
Met uitzondering van boom 14, komen de lage opbrengsten in rij 4 (Manks Codlin)
uitsluitend voor bij de middelste bomen (nrs. 12 t/m 16) en de hoogste bij de buitenste
bomen (nrs. 9 en 21). Het verband tussen opbrengst en grootte der bomen is hier
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duidelijker dan in de andere rijen. Dit is ook het geval met de Manks in rij 5. De laagste
opbrengst komt voor bij de middelste boom (nr. 17), de hoogste bij de buitenste bomen
(nr. 9 en 21).
De Zoete Ermgaard in rij 5 is de enige varieteit, waarbij de opbrengstverschillen
betrekkelijk gering zijn.
Hoge opbrengsten komen zowel in het midden als bij de buitenste bomen voor.
C. HET VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE VRUCHTBOMEN

Hoewel het in het voorgaande niet te vermijden was reeds terloops op dit verband
te wijzen, is toch een aparte bespreking wel op zijn plaats. Uit fig. e blijkt duidelijk,
dat er een sprekend verband bestaat tussen het optreden van ondiep zand in de ondergrond en de groeikracht der bomen.
Vergelijkt men hiermee grafiek (f), dan wordt dit nog sprekender. Neemt men in
aanmerking, dat hier gewerkt wordt met levend materiaal, dat behalve door de bodem,
ook door allerlei milieu factoren wordt bei'nvloed, dan kan, heenstappende over enkele
onverklaarbare gevallen, van een sterke relatie tussen bodemgesteldheid en groeikracht
van de bomen gesproken worden.
We zullen thans nog op enkele opvallende relaties wijzen. Allereerst kan hier nogmaals de aandacht gevestigd worden op het grote aantal boetbomen. Van deze 7 bomen
zijn er vier Cox's, een Goudreinette en 2 Manks Codlin. Dit bevestigt wel de algemene
opinie, dat Cox' Orange Pippin in alle opzichten een zeer gevoelig ras is.
Het is verder duidelijk, dat de groeikracht nog niet merkbaar wordt belnvloed door
een zandige laag tussen 80 en 100 cm, waarbij tevens bedacht moet worden, dat dit
zand minder grof is, dan op de plaats waar het ondieper optreedt.
Om dit overtuigend aan te tonen, was het beter geweest ook metingen te verrichten
buiten de omgrenzing van de slechte plek. Bij de omgrenzing heb ik mij evenwel laten
leiden door de overweging, dat het noodzakelijk was in elke rij aan weerszijden van de
slecht ontwikkelde bomen circa 3 a 4 goed groeiende in het onderzoek te betrekken.
Bij het vorderen van het onderzoek bleek echter, dat van deze 3 of 4 goede bomen er
slechts 66n of twee op een ongestoord profiel groeiden. Het was toen echter niet meer
mogelijk de plek ruimer te omgrenzen. Het optreden van slibarm zand tussen 60 en
80 cm blijkt echter voor alle varieteiten met uitzondering van de Zoete Ermgaard
ernstige gevolgen te hebben, althans bij de huidige grondwaterstand. Cox's op II reageert
zeer duidelijk, zelfs met afsterven van bomen. In de derde rij is het opvailend, dat de
vermindering in groei van de Goudreinette weinig minder is op M XIII dan van de
Goudreinette op MI of II, hoewel XIII een veel sterkere onderstam is. De enige
boetboom in deze rij is een Boskoop op M XIII. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit
moet worden toegeschreven aan de eigenschap van M XIII om ondiep te wortelen,
waardoor de wateropname op deze droge grond sterker zal worden bemoeilijkt dan bij
de dieper wortelende onderstammen I en II. Dat de Manks Codlin als zwakke, zeer
vruchtbare varieteit te lijden zou hebben van de droge, zandige plek wekt geen verwondering. Op de plek, waar het grove zand boven 60cm optreedt, zijn de bomen het zwakst.
In rij 5 zijn de beide Manks op deze plek reeds gestorven en vervangen door nieuwe
bomen.
Het is opvailend, dat de Zoete Ermgaard niet reageert op de slechte grond, ondanks
het feit, dat als onderstam M II is gebruikt.
We kunnen wat betreft de gevoeligheid van de rassen voor droogte het volgende uit
de gegevens van deze plek afleiden:

106
Zoete Ermgaard is zeer droogte-resistent.
Cox's OrangePippin reageert zeer sterk; de bomen gaan spoedig dood.
Manks Codlin, van nature reeds een zwakke groeier, blijft zeer sterk achter in ontwikkeling. De bomen worden op droge grand zeer klein.
Schone van Boskoop reageert volgensde metingen het sterkst van alle rassen, hoewel
de sterke groeikracht van dit ras veroorzaakt, dat de bomen niet zo klein worden als
die van Cox's of Manks.
De practijk iser reeds lang van overtuigd, dat dit ras het best voldoet op zware grond.
De oorzaak van het achterwege blijven van de groei op de zandige plek moet ongetwijfeld worden toegeschreven aan een onvoldoende waterhuishouding. De watercapaciteit van de bovengrond is onvoldoende om een voldoende waterreservoir te vormen
voor de droge tijd. De ondergrond heeft op de goede plek een voldoende watercapaciteit
en capillariteit om een regelmatige watervoorziening in de droge tijd te waarborgen.
Dit is op de plek met grofzandige ondergrond niet het geval bij de huidige grondwaterstand. Deze zou in het droge seizoen aanzienlijk hoger moeten zijn om het watertekort
te kunnen opheffen. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit de ontwikkeling van de bomen
op de „goede" plek eveneens nog ten goede zou komen. Hoeveel hoger de waterstand
zou moeten zijn, kan alleen door nader onderzoek worden uitgemaakt. Een schatting
mijnerzijds, die op geen exacte gegevens is gebaseerd, is dat het gewenste waterpeil op
het zandige profiel circa 80 cm onder het maaiveld zou moeten liggen, terwijl het in de
wintermaanden hier niet bovenkzou moeten komen.
Het huidige grote verschil tussen zomer- en winterpeil verhindert de bomen om
dieper te wortelen dan de gemiddelde winterwaterstand. De wortels die in de zomer
worden gevormd beneden 1m en die in belangrijke mate in het tekort aan vocht zouden
kunnen voorzien, worden in de winter door het hoge grondwater gedood of ernstig
verzwakt.
Ondanks het feit dat de hoge waterstand optreedt in de rustperiode van de bomen,
doet hij toch veel schade. Het is zeker niet uitgesloten, dat een verlaging van de winterwaterstand tot bijv. 1.50 m de bomen in de gelegenheid zou stellen in de diepere lagen
te wortelen, waardoor de droogteschade in de zomer geringer zou kunnen worden.
Diepere ontwatering zou dan een verbetering brengen aan bomen die lijden aan droogte!
2. DE SLECHTE PLEK IN BOOMGAARD 2
De boomgaard ligt in 's-Gravenpolder, die bedijkt is tussen 1317 en 1340 en het
karakter heeft van een aanwas tegen de Breede Watering bewesten Yerseke. Het merendeel der gronden bestaat uit zavel op zand.
Het perceel is gedraineerd met buizen, de grond wordt zwart gehouden. De slechte
plek omvat een deel van de rijen 6 en 7. In de naastliggende rijen vertonen de bomen
onregelmatigheden, doordat ze op gedempte sloten zijn geplant.
(Voor de tekeningen zie men „Bijlage slechte plek 2").
A. DE BODEMGESTELDHEID
, a. De hoogteligging
Volgens de topografische kaart ligt dit perceel boven N.A.P. Het resultaat van de
waterpassing was:
boom nr. 20 : 0 cm
boom nr. 16 : + 9 cm
boom nr. 11 : + 8 cm
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Ook op deze plek zijn de niveauverschillen zeer gering.
De plaats waar het zand ondieper optreedt, ligt iets lager. Dit is in jongere polders
vaak het geval. De zandige plek is een overblijfsel van een bij de bedijking niet geheel
dichtgeslibde kreek, die nog iets lager gelegen was dan de naast de kreek liggende grond.
De inversie van het landschap is hier niet opgetreden.
In fig. g is de hoogte van het terrein op schaal weergegeven. De samenhang met
de andere bodemkundige factoren kan uit deze figuur worden afgeleid.
b. Profielbeschrijvingen
Een beschrijving van de karakteristieke profielen volgt hieronder:
PROFIEL BG I (rij 6tussen lie en 12ebcom).

BG 1

0—22 cm

Donkergrijze, lichte zavel, humusarm; goed doorworteld, kalkhoudend,
(afsl. 18 %).
BG 2 22—44 cm
Geelgrijze, lichte zavel, weinig roest; kalkhoudend; matig doorworteld,
(afsl. 17 %).
BG 3 44—68 cm
Bruingeel-grijze, zeer lichte zavel, zonder roest; een deel van de zandfractie
bestaat uit vrij grof zand, dat naar onderen toe iets grover wordt; veel
schelpen; weinig doorworteld, (afsl. 14 %).
BG 4 68—meer
Grijs tamelijk roestig, slibhoudend zand; schelpresten; matig doorworteld,
dan 100cm
(afsl. 8 %).
Dit profiel is gekarakteriseerd door de lichte zavelige bovengrond, die geleidelijk naar de diepte
toe zandiger wordt en overgaat in een zandige slibhoudende ondergrond. Het gehele profiel bevat kalk.
De roestigheid van de onderste horizont zou kunnen wijzen op een periode van tijdelijke wateroverlast in de winter (gley), (zie ook de waterstandsmetingen).
PROFIEL BG II (rij 6 tussen (15e)en 16eboom).
Donkergrijze, lichte zavel, met losse structuur; kalkrijk, schelpfragmenten;
BG 5 0— 33 cm
matig doorworteld, (afsl. 16%).
BG 6 33— 48 cm
Geelgrijs slibhoudend zand met bruingeleroest; veel schelpen; weinig wortels,
(afsl. 8 %).
BG 7 48— 74 cm
Grijs zand met bruingele roest, meer grove fractie aanwezig; veel schelpresten; geen wortels, (afsl. 3 %).
BG 8 74—180 cm
Lichtgrijze zandige zavel, fijnzandig met bruine roest, (afsl. 18 %).
> 180 cm
Fijnzandige lichte zavel, blauwgrijs; schelprijk.
Dit profiel verschilt van het vorige, doordat hier duidelijk een grovere zandlaag optreedt, die
minder slibhoudend is en minder fijn zand bevat. Op 74 cm begint de zavelige fijnzandige ondergrond.
PROFIELBG III (rij 6 tussen 18een 19eboom).
BG 9
0—35 cm
Donkergrijze, matig grofzandige lichte zavel, (afsl. 18 %); enkele schelpfragmenten; goed doorworteld.
Lichter gekleurde vrij grofzandige laag, (afsl. 2%); zwak roestig; kalkrijk;
BG 10 35—53 cm
slecht doorworteld.
BG 11
53—67 cm
Geelgrijs tamelijk grof zand, (4 %afsl.), slibarm met zwakke bruine roest en
schelpen; geen wortels.
BG 12
> 67 cm
Grijze fijnzandige lichte zavel, (21 % afsl.) met veel lichtbruine roest;
schelpen.
Dit profiel is over het algemeen zandiger dan de beide voorgaande. Het gehele profiel is kalkhoudend.

c. De profielbemonstering
De resultaten van het grondmonsteronderzoek zijn vastgelegd in de tabel a en de fig. b en c van
de bijlage.

d. De kartering
De bodemtypen op de legenda van fig. e zijn niet geclassificeerd volgens een der
besproken legenda's, omdat de gronden van de vroeg-middeleeuwse polders nog niet
zijn bestudeerd.
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e. De grondwaterstand
De weergegeven figuren van grondwaterstanden en neerslag spreken voor zich zelf.
De regenmetingen werden verricht te Wilhelminadorp (fig. d). ^JOok hier kunnen verschillen in zomer- en wintergrondwaterstanden worden geconstateerd van 1—1,5 m. De winterstand is hoger en de zomerstand lager dan gewoonlijk
door kwekers en boeren wordt aangenomen.
De gleyverschijnselen, die tot vrij dicht onder de oppervlakte zijn opgemerkt, blijken
veroorzaakt te worden door het jaarlijks in de winter hoog opstijgende grondwater en
niet door de abnormale hoge waterstand in de winter 1944—1945, toen tengevolge van
gebrek aan brandstoffen de gemalen niet konden werken. Gley op een diepte van 50 cm
moet als een normaal verschijnsel worden beschouwd, ook in de hooggelegen gronden
van de „goed" ontwaterde polders.
B. DE VRUCHTBOMEN

a. Algemeen
Het perceel is beplant met struikvorm appels op een afstand van 4 x 4 m met een
tussenbeplanting van zwarte bessen. De onderstam van de rassen, waarbij deze niet is
vermeld, is onbekend. De beplanting geschiedde in de winter '37—'38. De boomgaard
is dus thans 9 jaar oud. De cultuurzorgen (snoeien, bemesting, ziektebestrijding) worden
matig tot goed uitgevoerd.
Het was in dit geval moeilijk om de slechte plek af te grenzen, omdat de grofzandige
laag bijna over het gehele perceel voorkomt, al is het dan in wisselende dikte en op
varierende hoogte.
Ik heb me daarom beperkt tot de rijen 6 en 7. De bodemgesteldheid varieert sterk
in deze rij. Ook zijn er grote verschillen in ontwikkeling tussen de bomen, al beperkt
zich de duidelijke reactie tot enkele exemplaren. Boom nr. 15 in rij 6 is buiten beschouwing gelaten omdat deze in hevige mate van kanker te lijden had en daardoor in
ontwikkeling was achtergekomen.
De overige bomen in deze twee rijen zijn gelijkmatig ontwikkeld en hebben dezelfde
grootte als de beste bomen. Ze zijn in elk geval niet beter.
Rij 6 is beplant met Glorie van Holland afwisselend op M II (blijvers) — de even
nummers — en op M IV (wijkers) — de oneven nummers.
Rij 7 is beplant met Early Victoria op Zaailing.
Tussen de appels zijn zwarte bessen geplant. De ontwikkeling van deze zwarte
bessen is eveneens op de slechte plek aanzienlijk minder dan op het overige deel van
het perceel. Een en ander heeft tot gevolg dat bij een bezoek aan het perceel de slechte
plek onmiddellijk opvalL
Wat betreft de stand der bomen kan nog worden opgemerkt, dat afgezien van de
grootte der bomen er ook verschillen zijn geconstateerd in de bladstand. De goed ontwikkelde bomen droegen normale groene bladeren, terwijl op de slechte plek vooral
bij de Glorie van Holland zich duidelijke gebreksverschijnselen voordeden. Tussen de
nerven ontstonden bruine, afgestorven plekken, die sterke overeenkomst vertoonden met
de symptomen, die beschreven zijn als magnesiumgebrek. De scheuten ontbladerden
vroegtijdig, te beginnen aan de basis.
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Het komt vreemd voor dat zich op kalkhoudende zeeklei magnesiumgebrek zou
voordoen. Een nader onderzoek hieromtrent zal worden ingesteld.1
b, De groeikracht der bomen
Ook op dczc pick zijn metingen verricht aangaande de stamomtrek, de gemiddelde kroondoorsnede
en de kroonhoogte.
TABEL 20.

Metingen van de stamomtrek, kroondoorsnede en kroonhoogte in cm.
De cursieve cijfers verschitlen meer dan 50 % niet het hoogste cijfer in de betreffende reeks.

Boom no.
10
Rij 6 Glorie II

a.
b.
c.

Rij 6 Glorie IV

a.
b.
c.

Rij 7 E. Vict. Z.

a.
b.
c.

12

11

13

34
265
305

39
302
320
37
330
305

14
30
285
295

36
310
300

•

•

•

•

•

•

•

•

•

15

40
332
280

16

18

36
352
260
•

•

32
260
210

37
267
255

20

19

19
165
150
31
265
265

•

40
297
265

17

26
202
185

23

22
30
227
230

21
212
185
15
102
120

39
275
245

21

35
295
295

19
105
110

25
187
170

37
267
250

40
295
260

39
297
255

a = stamomtrek in cm (trunk-girth); b — kroondoorsnede in cm (diameter of the crown); c = kroonhoogte in cm (height of the crown).

Measurements of trunk-girth,diameterandheightof thecrown.

TABLE 20.

The figures in italics differ more than 50 % as compared with the highest figures in the series concerned.
TABEL 21.

Samenvatting groeikrachtmetingen.
Gemiddelde
Groep
stamomtrek

Ras

Gemiddelde
kroondoorsnee

Gemiddelde
kroonhoogte

Gemiddelde inhoud

Glorie v. H.
op II

a.
b.

35 cm
20 cm

300 cm
188 cm

295 cm
168 cm

l3n x 1,5s = 14,1 m3
4
/3nj X 0,93 = 3 m3

Glorie v. H.
op IV

a.
b.

36 cm
17 cm

310 cm
104 cm

300 cm
115 cm

4
/a*
4

E. Victoria
op Z.

a.
b.

38 cm
25,5 cm

283 cm
195 cm

255 cm
178 cm

Vs* x 1,353= 10 m3

Average
Group
trunk-girth

Average
crown
diameter

Variety

Average
crown height

Verhouding

l

4,5
1

x 1,53 3= 14,1 m33
Un X 0,54 = 0,7 m

*/3TI x 0,9

3

=

3

m

20
1
3tt
1

3

Average cubic capacity

Ratio

a =» goed (good); b — slecht (poor).
TABLE 21.
1

Summaryof the treegrowth measurements.

Later onderzoek van Dr D. MULDER te Wiihelminadorp, phytopatholoog bij het Instituut voor
Plantenziektenkundig onderzoek, heeft uitgewezen, dat de K-Mg verhouding verstoord is, waardoor
Mg-gebreksverschijnselen kunnen optreden.

•
•
•
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c. De fruitopbrengst
Ook op deze plek is de opbrengst bepaald van de geobserveerde bomen. Dezelfde
reserves, die hieromtrent gemaakt zijn bij de bespreking van dit onderwerp op de
eerste plek, gelden natuurlijk ook hier en eveneens voor de hierna te bespreken plekken.
De totaal opbrengsten zijn als volgt:
TABEL 22. Opbrengst in kg per boom.

Ras
Boom no.
Glorie II
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Glorie IV

E. Victoria Z.

62
56
62
44
49
61
51
22
1
13,5
2
40
56

43
45
15
17
23,5
1
6
38
17,5
37
16,5

TABLE 22. Yield in kg per tree.

De vruchten zijn naar grootte gesorteerd. Deze cijfers zijn echter achterwege gelaten,
omdat hierbij geen verschillen aan de dag traden.
De opbrengsten van de Glorie van Holland op II schommelen tussen 62 en 135 kg.
Bij de Glorie op IV zijn de verschillen veel groter. De opbrengst van de zwakste bomen
(nrs. 19 en 21) is in dit jaar slechts 1 en 2 kg, terwijl de andere bomen circa 50 kg
voortbrengen.
De opbrengsten van de Early Victoria varieren sterk. Hier zal de zaailingonderstam
wel niet vreemd aan zijn. Toch lopen de twee kleine bomen (nrs. 18 en 19) met een
opbrengst van 1 en 6 kg er duidelijk uit.
C. HET VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE VRUCHTBOMEN

In de figuren f en g is dit verband weergegeven. Allereerst moet erop worden
gewezen dat op dit perceel meestal een grove zandlaag in de ondergrond voorkomt.
Dit feit, gepaard aan een lage grondwaterstand, brengt met zich mee dat de groei der
bomen niet optimaal is. Tevens zal dit wel de verklaring zijn van het feit, dat er geen
duidelijk verschil in groei valt waar te nemen op en naast de waarnemingsplek, hoewel
er zeker variaties zijn in de hoogte, waarop het grove zand voorkomt. Slechts op de
kleine plek, waar de grove zandlaag circa 30 cm dik is, is de ontwikkeling der bomen
aanzienlijk slechter.
Het is wel onmiskenbaar, dat de afwijkende kleine exemplaren verband houden met
het voorkomen van een dikkere, grove zandlaag op geringe diepte op deze plek. Ook de
veel geringere ontwikkeling van de zwarte bessen wijst in deze richting
Klaarblijkelijk is het voor de ontwikkeling der bomen niet zo belangrijk dat er een
grove zandlaag van 10 a 15 cm dik op circa 75 cm diepte aanwezig is. De wortels zijn
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nog wel in staat hier doorheen te groeien. Daaronder bevindt zich trouwens een goede
vochthoudende zavelgrond. Een dergelijke laag moet echter wel als storend worden
beschouwd, vergeleken met een geheel fijnzandig zavelprofiel. Vergelijkt men de beide
rassen op deze plek, dan kan worden geconstateerd, dat de Glorie van Holland meer
te lijden heeft dan de Early Victoria. Het laatste ras is echter veredeld op een sterkere
onderstam, de zaailing. Vermoedelijk is de verklaring voor dit verschil in reactie zowel
in de eigenschappen van het ras als in die van de onderstam gelegen. Wat betreft het
ras Glorie van Holland kan een duidelijk verschil worden geconstateerd tussen de
onderstammen op de slechte plek. De groeikracht van de struiken op de onderstammen
II en IV tot aan boom nr. 18 is gelijk. Dit komt overeen met de algemene ervaring,
dat de ontwikkeling der eerste tien jaren op deze onderstammen nagenoeg dezelfde is.
Op de grofzandige plek evenwel blijven de struiken op type IV (nrs. 19 en 21)
duidelijk achter bij die op type II (nrs. 18, 20 en 22). Dit beyestigt de opvatting, dat
M IV toch wel als een zwakkere onderstam dan M II moet worden beschouwd, al uit
zich dit dan de eerste 10 k 15 jaar niet op goede grond. Zodra de groeiomstandigheden
minder zijn, krijgt M II een voorsprong.
Ook op deze plek zal de gebrekkige waterhuishouding de directe oorzaak zijn van
het achterblijven in ontwikkeling van de bomen. Dit wordt weer indirect veroorzaakt
door het zandige profiel, de humusarmoede, en de lage grondwaterstand. Een uitvloeisel
van 66nen ander is de verschuiving van het ionenevenwicht in de bodem, waardoor de
gebreksverschijnselen worden te voorschijn geroepen.
3. DE SLECHTE PLEK IN BOOMGAARD3

Deze boomgaard ligt in de Zuiderlandpolder, die em zandig karakter heeft en
ingedijkt is in 1359. Zeer lichte zavelgronden worden afgewisseld door zandgronden.
Het perceel is niet gedraineerd. De grond wordt zwart gehouden.
(Voor de tekeningen zie men „Bijlage slechte plek 3").
Het gehele perceel vormt feitelijk 66n grote slechte plek met variaties in de „slechtheid" .Het noordelijk deel van het perceel is geheel gerooid en opnieuw ingeplant met
sterkere rassen.
Mijn onderzoek heeft zich beperkt tot twee karakteristieke rijen uit de zuidelijke
helft van het perceel nl. rij 5 en 7, resp. beplant met Perzikrode Zomerappel en Yellow
Transparent. De onderstammen hiervan zijn niet bekend. In het noordoostelijk deel
van de onderzochte plek ligt een gedempte drinkput.
A. DE BODEMGESTELDHEID

a. De hoogteligging
Uit een waterpassing van de Topografische Dienst blijkt dat dit perceel circa 1m +
N.A.P. ligt (metingspunt van een naburig perceel). De resultaten van de waterpassing
ten behoeve van het eigen onderzoek zijn de volgende:
boom nr. 15
0 cm
boom nr. 10
+ 2 0 cm
boom nr. 6
+ 23 cm
boom nr. 1
+ 41 cm
Uit deze metingen blijkt, dat het perceel van voor naar achter afhelt. Deze helling
komt duidelijk uit op fig. g.
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b. Profielbeschrijvingen
Op deze plek werden op een viertal plaatsen profielkuilen gegraven (zie!fig. f) en alle lagen
afzonderlijk bemonsterd. Een beschrijving van de profielen volgt hieronder:
PROFIEL DH I (rij 7 tussen 4e en 5e boom).
*
DH 1
ft— 23 cm
Donkerbruingrijs slibhoudend zand, (10% afsl.); kalkloos; matig doorworteld.
Lichtbruingrijs, iets slibhoudend zand, (8 % afsl.); enkele iets donkerder
DH 2 23— 40 cm
vlekken; kalkarm; weinig doorworteld.
DH 3 40— 53 cm
Meer grijs getint middel grof zand met een weinig gele tot lichtbruine roest;
kalkhoudend; geen wortels, (4 % afsl.).
Grof grijs zand; kalkhoudend; geen wortels, (0 % afsl.).
DH 4 53— 84 cm
DH 5 84—100 cm
Slibhoudend fijner iets bruingetint grijs zand; gele tot donkerbruine roest;
kalkhoudend, (5 % afsl.).
De begrenzing der lagen is vrij duidelijk.
Dit profiel verschilt van de volgende door het optreden van een dikke laag (53—84 cm) grof grijs
zand. Het slibhoudend zand reikt in profiel DH II het hoogste nl. tot 53 cm; in profiel DH III
bevindt het zich op 65 cm en dieper en in profiel DH I treedt het eerst op 84 cm op en is bovendien
slibarm en grover.
Er is een duidelijke samenhang van het dorre grove zand met de grijze kleur. Treden bruine kleuren
aan de dag, dan bevat het zand gewoonlijk meer fijne fracties.
PROFIEL DH II (rij 7 tussen 8e en 9e boom).
Donkergrijs, slibhoudend zand; kalkloos; vrij veel wortels, (8 % afsl.).
DH 6
0— 21 cm
Lichtbruingrijs zand, iets roestig; kalkhoudend; matig doorworteld,
DH 7 21— 35 cm
(3 % afsl.).
lets bruin getint, grijs, vrij grof zand; weinig roestig; kalkhoudend; matig
DH 8 35— 53 cm
doorworteld, (4 % afsl.).
Grijs, matig grof slibhoudend zand; zeer weinig roest; kalkhoudend,
DH 9 53— 68 cm
(10% afsl.).
Lichtbruingrijs, slibhoudend zand met gele tot licht- en donkerbruine roest;
DH 10 68—100 cm
kalkrijk, (13 % afsl.).
De begrenzing der lagen is duidelijk.
Deze grond is te rekenen tot de zandgronden. Een dergelijke lichte grond komt weinig voor in
de jonge zeekleipolders. Het gehele profiel bevat veel grove fracties. De derde laag bevat het meeste
grofzand, maar is nog iets bruin getint.
PROFIEL DH III (rij 7 tussen 12e en 13e boom).
DH 11 0— 19 cm
Donkerbruin grijs, slibhoudend zand, (8 % afsl.); kalkloos; vrij veel wortels.
DH 12 19— 35 cm
Lichtbruin-grijs zand, een weinig slibhoudend; weinig roest; kalkloos; weinig
wortels, (6 % afsl.).
DH 13 35— 50 cm
Meer grijs getint, matig grof zand; weinig roest; kalkhoudend; enkele
worteltjes, (7 % afsl.).
DH 14 50— 65 cm
Grof grijs zand; enkele geelbruine en enkele zeer donkerbruine roestnesten;
kalkhoudend; geen wortels, (3 % afsl.).
DH 15 65—100 cm
Slibhoudend, lichtbruin-grijs, fijner zand, (11 % afsl.); kalkrijk; geen wortels.
De begrenzing der lagen is duidelijk.
Dit profiel verschilt van het vorige slechts hierin, dat de vierde laag (50—65) in dit geval grover,
slibarmer en grijzer is dan in het vorige profiel. Daarentegen zijn de tweede en derde laag in dit profiel
beter dan in het voorgaande (minder grof).
PROFIEL DH IV (rij 5 tussen 15e en 16e boom).
Donkerbruingrijs, slibarm zand; kalkloos; tamelijk doorworteld, (5 % afsl.).
DH 16 0— 23cm
Grijs, middelgrof, slibarm zand, met veel lichtbruine roest; kalkarm; geen
DH 17 23—
37cm
wortels, (5 % afsl.).
Grijs, grof zand met enkele gele, tot lichtbruine roestvlekken; kalkhoudend;
DH 18 37—
76cm
geen wortels. Van 45—55 cm is de grond iets donkerder en misschien iets
fijner (1 % afsl.).
DH 19 76—>100cm
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Dit profiel is wel het zandigst. De bovengrond is duidelijk armer. De zeer grove, grijze zandlaag
is 40 cm dik en begint reeds op zeer geringe diepte. De ondergrond is slibhoudend en roestig maar
toch duidelijk zandiger danin het midden van het perceel.

c. De profielbemonstering leverde de volgende resultaten: (Zie tabel op bijlage)
1. K a l k g e h a l t e e n p H . De bovengrond is in alle profielen ontkalkt. De pH is dan ook
aanzienlijk gedaald en schommelt tussen 5 en 6. Vanaf circa 20 a 30 cm is de grond kalkhoudend
tot kalkrijk. De gehalten lopen nog vrijveruiteen.
In de meeste gevallen bevat de grond met het hoogste percentage afslibbare delen het hoogste
kalkgehalte. De pH ligt in al deze gevallen boven 7.
2. Het h u m u s gehalte. Het gehalte in de bovengrond is laag nl. 1,3—1,6%. In de ondergrond
daalt het percentage beneden 1 tot een minimum waarde van 0,3 %. In het slibrijke zand boven
10% afslibbaar wordt het hoogste percentage gevonden (0,7 %).
3. A f s l i b b a a r en totaal z a n d g e h a l t e . Het gehalte aan afslibbare delen is laag in
deze grond. Slechts in de ondergrond worden in twee monsters meer dan 10% aangetroffen. In de
bovengrond, die in vrijwel alle jonge zeekleipolders het zwaarst is, daalt het gehalte van voor naar
achter op het perceel van 10 tot 5 %. De middelste lagen in het profiel hebben de laagste cijfers.
In 66ngeval is het gehalte zelfs 0 %, een cijfer dat slechts zelden in een zeeklei op deze diepte zal
worden aangetroffen. De zand-percentages zijn dienovereenkomstig zeer hoog, tot zelfs 96%.
4. S u b f r a c t i e s van a f s l i b b a r e delen en zand. De lutum-slib-verhouding is in de
meeste monsters laag, hoewel er ook verhoudingen boven de 80 %voorkomen. Aan deze verhoudingen
kan in verband met de lage cijfers, waaruit ze afgeleid zijn, niet te veel waarde worden gehecht.
Het zand in deze grond is, gezien de andere analyses van zandmonsters, zeer grof te noemen.
De fractie 210—300 mu, die in de meeste andere monsters ontbreekt of klein is, bevat hier 10—20 %
van de totale minerale delen. De fracties 105—150 mu en 150—210 mu vormen het belangrijkste deel
van deminerale bestanddelen van de grond.
Deze twee fracties maken in de meeste gevallen 50 % of meer van het geheel uit. Zelfs de fractie
300—420 mu, die in de overige monsters slechts door sporen vertegenwoordigd is, is hier 1 a 2%.
Slechts de monsters DH 5, 10, 15 en 19zijn minder grof en vertonen overeenkomst met de grofzandige
monsters van andere zandige plekken. De fractie < 58 mu en > 2 mu („silt") bevat in de meeste
gevallen niet meer dan 15 % van deminerale delen.
De grofste fracties ontbreken behalve in de bovengrond.
Uit de cijfers kan in het algemeen worden afgeleid, dat het zand van voor naar achter op het
perceel grover wordt.
In de driehoeksgrafiek liggen alle monsters in de linkeronderhoek („sand") met uitzondering van
de twee ondergrondmonsters van profiel II en III.
5. De fo sfor- en ka1icijfers van de bovengrond. De P-citr.cijfers zijn voor een lichte
grond als deze redelijk goed te noemen. De schommeling hierin is niet groot. Dit is wel het geval
met de kalicijfers. Deze varieren van 0,027 % tot 0,019 %. Het eerste cijfer is goed te noemen, vooral
gezien de zwaarte van de grond. Het laagste cijfer waarborgt op deze lichte grond vermoedelijk nog
wel een voldoende kaliverzorging van de plant, hoewel gezien het geringe bufferend vermogen van de
grond aan een regelmatige voorziening met deze voedingsstof zeker aandacht moet worden besteed.

d. De kartering
De bij de profielkuilen waargenomen verschijnselen zijn d.m.v. boringen vervolgd
en de resultaten daarvan in fig. e vastgelegd.
Uit deze boringen op een afstand van 4 m komt duidelijk naar voren, hoe afwisselend
het optreden van de hier waargenomen grove zandlaag verloopt. Zowel variaties in de
dikte van de zandlaag als in de diepte waarop hij voorkomt. Ook kleine variaties in de
grofheid van het zand doen zich voor. Het is echter zeer moeilijk deze met voldoende
zekerheid te constateren.
e. De grondwaterstand
Op deze plek werden 6 huizen geplaatst. De nrs. 1 en 3 zijn echter verloren gegaan.
In fig. f is de plaats van de buizen aangegeven.
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Buis 2 en 5 staan op een hoger stuk van het terrein dan buis 4.
Het hoogteverschil bedraagt ongeveer 20 cm.
t
De hoogteligging bij buis 6 is niet nauwkeurig bekend.
Er werden metingen verricht vanaf 20 Mei 1946 tot 27 Maart 1947.Op verzoek van
de eigenaar moesten daarna de buizen worden verwijderd.
De neerslag van het dichtstbijzijnde regenstation (Ovezande) is vermeld in fig. d.
Het verschil in hoogteligging komt in het waterpeil goed tot uitdrukking. Op de
lagere plek bij buis 4, is de waterstand steeds 20—30 cm lager dan bij de buizen 2 en 5.
De jaarlijkse amplitude is hier veel geringer dan bij de voorgaande twee plekken. Het
verschil tussen de zomer- en winterwaterstand bedraagt hier slechts 50 cm. Dit is een
zeer gunstige toestand vergeleken met de peilverschillen in de polder de Breede Watering
bewesten Yerseke.
Het water zakt indezomer indeze polder niet zodiep weg.Dit isvoor een zandgrond
als gunstig te beschouwen.
De sterke regenval in de zomer weerspiegelt zich in de kleinere schommelingen van
de waterstand. Let bijv. op het gevolg van de regenval in de laatste week van Juli, de
derde week van Augustus en de derde week van September.
Tenslotte kan geconstateerd worden dat de waterstand hier gunstig is vergeleken
met andere zandige plekken.
B. DE VRUCHTBOMEN

a. Algemeen
De beplanting bestaat uit struikvormappels, geplant op een afstand van 4 x 4 m.
De aanplant geschiedde in 1938. De boomgaard is dus thans 9 jaar oud. De tussenbeplanting van zwarte bessen is gerooid in 1946. De cultuurzorgen worden matig
uitgevoerd.
Teneinde de omvang der werkzaamheden binnen redelijke grenzen te houden, werden
op dit perceel twee karakteristieke rijen uitgekozen voor observatie. De overgeslagen
rijen vertonen in principe dezelfde verschijnselen. De stand, ook van de beste bomen,
is slechts matig, die van de bomen op de zandigste profielen zeer slecht.
Deze plek geeft de duidelijkste verschillen te zien van alle zeven slechte plekken,
omdat de oppervlakte slechte grond hier zeer groot is en daarmee verband houdend,
op een groot deel van het perceel de vruchtbomen een armzalige stand vertonen.
Het is zeer opmerkelijk dat het windscherm van elzen aan de zuidzijde een zelfde
duidelijk verschil in ontwikkeling laat zien als de rijen vruchtbomen, die er evenwijdig
aan lopen.
Dit scherm tekent tegen de lucht als het ware een grafiek van de ontwikkeling van
de bomen in o-w richting.
Het verschil in groeikracht van de zwarte bessen was zeer groot. Helaas werden deze
door de eigenaar na de pluk in 1946 gerooid voor hieraan metingen konden worden
gedaan.
Van de bessen bij de bomen 7, 8 en 9 was de stand vrij normaal, verder naar achter,
dichter bij de bomen nrs. 15 en 16, werd de stand slechter. Er verschenen dode toppen
aan de struiken en de omvang werd steeds kleiner. Van boom 14 tot 17 ontbraken de
struiken geheel. Ze hadden daar de extreme droogte niet overleefd.
Wegens de geringe productiviteit zijn de bessenstruiken opgeruimd.
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b. De groeikracht der bomen
De uitslag van de metingen van stamomtrek, kroonhoogte en kroondoorsnee is weergegeven in
onderstaande tabel.
TABEL 23.

Metingen van stamomtrek, doorsnede en hoogte van dekroon.
De cursicve cyfers vcrschillcn meer dan 50% met het hoogste ctffer in de betreffende reeks.

Boom no.
2

1
Rij"5 Perz. Z.
Appel
Rij 7
Y. Transp.

a.
b.
c.

•
•.
•

3

4

5

6

7

8

9 | 10

11 12 13|1-4

15 16 17 18 19

26 18 19 23 28 34 26 40 34 31 31 27 23 22 17
227 150 162 225 275 320 202 355 340 315 302 370 245 757 157
150 145 170 175 220 260 215 250 250 225 245 180 210 170 170

a. 27 28 21 27 22 33 32 44 40 34 36 37 29 31 26
b. 280 265 202 255 235 312 300 357 385 310 330 350 325 313 262
c. 280 285 245 275 210 185 290 360 370 290 345 360 250 255 230

•

•
•

•
•
•

36
340
250

•
•
•

38 38 35
395 332 310
355 270 245

a =» stamomtrek (trunk-girth); b = kroondoorsnede (crown-diameter); c =* kroonhoogte (crown heigth).
TABLE

23. Measurements of trunk-girth, diameter and height of the crown.
Thefiguresin italicsdiffer more than50% as comparedwiththe highestfiguresin the series concerned.

In fig. e zijn de kroondoorsneden op schaal met een cirkel weergegeven tegen de
achtergrond van de bodemkaart. In fig. f zijn de gemeten grootheden grafisch voorgesteld.
In rij 5 bij de Perzikrode Zomerappel zijn de groeiverschillen groot. Hier zijn de
middelste bomen (nrs. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 en 18) het beste. De nrs. 2 en 8 zijn vrij
slecht. Terwijl de overige bomen (nrs. 3,4, 5, 15 en 16) zeer slecht zijn.
Deze van nature zwakgroeiende varieteit reageert sterk op de ongunstige groeiomstandigheden. Boom nr. 18 is geplant op de gedempte drinkput. Het verschil in
groei met de kleine boom nr. 16 is frappant.
TABEL 24.

Samenvatdng groeikrachtmetingen.
Gemiddelde
Groep stamomtrek

Ras

Gemiddelde
kroondoorsnee

Gemiddelde
kroonhoogte

Gemiddelde inhoud

Verhouding
4
1,5
1

Perzikr. Z.A.

a.
b.
c.

33.cm
26 cm
20 cm

315 cm
214 cm
176 cm

255 cm
182 cm
166 cm

'Un x 1,38 3 = 11 m3
*Un x 0,993= 3,8 m3
Vi* X 0,85 3 = 2,5 m3

Yellow Tr.

a.
b.
c.

37 cm
29 cm
23 cm

340 cm
292 cm
233 cm

354 cm
255 cm
228 cm

A

•

Variety

Group

Average
trunk-girth

Average
crown
diameter

Average
crown height

a -= goed (good); b = matig (medium); c = slecht (poor).
TABLE

24. Summary of the tree growth

measurements.

Va* x l,36 = 10,5 m
Vt» x 1,15 s - 6,4 m3

10
5
3

Average cubic capacity

Ratio

UTI x 1,73s= 21,8 m1
s

3
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In rij 7, beplant met Yellow Transparent, zijn de groeiverschillen minder sprekend.
Ook hier zijn de goede bomen te vinden in het midden van de rij (nrs. 7—12)) en op
de gedempte drinkput (nrs. 17, 18 en 19). Vooral deze laatste drie bomen zijn krachtig
ontwikkeld. Vrij slechte groei vertonen de nrs. 1, 2, 4, 6, 13 en 14. Deze vormen een
overgang naar de slechtste exemplaren 3, 5 en 15. Gezien de enigszins ongelijkmatige
groei van naast elkaar staande bomen (4 naast 3en 5; 14naast 15),is te veronderstellen,
dat deze rij op zaailing is veredeld. Dit is trouwens ook voor de vorige niet onwaarschijnlijk.
De conclusie van de groeiwaarnemingen op deze plek kan zijn, dat zich op zeer korte
afstand grote systematische verschillen kunnen voordoen. Bijzondere verschijnselen deden
zich in de regenrijke zomer van 1946 niet voor.
c. De fruitopbrengst
Op deze plek is de opbrengst en grootte-sortering bepaald van alle bomen van de
rijei 5 en 7. De resultaten zijn de volgende:
TABEL 25 . Opbrengst in kg per boom.

Soort
Boom
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Perzikrode Zomerappel
IA

A

B

'l

2

5

—
—
—
4

14

2

—
64

—
—
—
1

7
1
7
3
4

—
—
—
—
—

—
li
—
—
—

—

#

.
2

•

•

24
—
5i
15
18
6
30
26
16
13
14
1
2

—
.
12

•

Kroet

Yellow Transparent
Totaal

1
9
1
5
5
5
21
154
6
28
8
35
12
19
9
46
6
35
6
27
22
35
5 204 (gedund)
22
23
7
9
1
1

.

,

8

22

•

•

IA

—
—
—
—
—
—
7
3

H
li
4
—
—
.

n

4

34

A
1
3

—
1
1

—
—
6
7
1
6

H
1

—
—
.
34
3
2

B
9
13
1
10
74
84
6
5
22
1
9
4
8
12
2

.

7
5
2

Kroet
1
2

—
3

4J
64
5

U

11
1
4
2
4

51
64
#

3
2

4

Totaal
11
18(gedund)
1
14
13
15
11
194
43
44
204
8
13
174

84
.

15
14
8

TABLE 25. Yield in kg per tree.

De cijfers van de Perzikrode Zomerappel staan duidelijk in verband met de ontwikkeling der bomen. De hoogste opbrengst (46 kg) komt van de grootste boom (nr. 9)
en de laagste opbrengsten (resp. 5,5 en 1 kg) van de drie kleinste bomen (resp. nr. 3,
4 en 16). Ook wat de andere bomen betreft is het verband duidelijk. Vergelijk bijv.
de opbrengsten en boomgrootte van de nrs. 7, 8 en 9.
Bij de Yellow Transparent is dit verband veel minder duidelijk. Wei hebben de
slechte bomen vaak een lage opbrengst, maar de goede bomen niet steeds een hoge
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opbrengst. Klaarblijkelijk lijdt dit ras hier aan beurtjaren, een verschijnsel dat zeker
in de hand wordt gewerkt door een slechte watervoorziening.
In tegenstelling met de sortering van de Perzikrode Zomerappel is er bij de Yellow
Transparent wel een correlatie tussen de sortering en de ontwikkeling der bomen. Het
percentage I A 4- A is bij de best ontwikkelde bomen duidelijk hoger dan bij de zwakke
exemplaren, hoewei het vergeleken met percentages verkregen met fruit uit goede boomgaarden nog zeer laag is. Vruchten van I A grootte zijn alleen geplukt van de forse
bomen nrs. 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 en 19.
Klaarblijkelijk wordt de groei der vrucht op de beide slechte plekken links en rechts
van de middelste bomen geremd door de ongunstige omstandigheden zonder dat dit
direct verband houdt met de grootte van de oogst.
De opbrengst, 00k van de goed ontwikkelde bomen, moet, gezien de leeftijd der
bomen, als laag worden beschouwd.
C. HET VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE VRUCHTBOMEN

Bij de bestudering van figuur g kan blijken, dat er een duidelijk verband bestaat.
Dit leert 00k fig. e. Dit gehele perceel moet, gezien het lage humusgehalte en de diepe
grondwaterstand van deze grove zandgrond, als ongeschikt voor de fruitteelt gekwalificeerd worden. Het optreden van het grovere en slibarme zand in de ondergrond maakt
de grond pleksgewijze zeer slecht geschikt voor de uitoefening van de intensieve fruitteelt.
De variaties in de samensteliing van het zand beinvloeden in sterke mate de ontwikkeling der bomen, hoewei de bovengrond in samensteliing veel minder uiteenloopt.
Ook op deze plek blijkt duidelijk het grote belang van de kennis van de toestand van de
ondergrond bij de keuze van de grond bij de aanleg van boomgaarden.
De Perzikrode Zomerappel in rij 5 reageert zeer sterk, hetgeen voor deze zwakgroeiende varieteit niet verwonderlijk is. Vergelijkt men de cijfers over de ontwikkeling
der bomen en de grafieken, waarin deze cijfers zijn uitgebeeld met de bodemkaart
(fig. e), dan is het duidelijk, dat de kaart de bodemverschillen slechts gebrekkig weergeeft. De overgangen tussen de onderscheiden bodemtypen zijn geleidelijker dan de
kaart suggereert. Dit blijkt uit de geleidelijke toe- en afname van de groeikracht met
uitzondering van boom nr. 8. Vanaf boom nr. 9 en 10, die het krachtigst ontwikkeld
zijn, neemt de groeikracht in beide richtingen af tot aan de zwakste exemplaren nr. 3
en nr. 16.De betere groei van nr. 18 op de gedempte drinkput is opvallend. Het is zeer
moeilijk om de kleine nuances in de bodem en de overgangen daartussen waar te nemen
en op een kaart weer te geven. Tevens blijkt bij deze varieteit duidelijk, dat een zeer
geringe verslechtering in de groeiomstandigheden (i.e. van de bodem) een onevenredig
sterke weerslag heeft op de bomen, wanneer, een bepaalde drempelwaarde bereikt is.
Men kan zich voorstellen dat de boom zich onder zeer uiteenlopende omstandigheden
nog behoorlijk kan ontwikkelen. Bij het verslechteren der omstandigheden zal de groei
vrij lange tijd slechts zeer langzaam terug lopen om dan bij het bereiken van een
bepaald punt vrij plotseling te dalen tot een fractie van de oorspronkelijke waarde.
De hier ontwikkelde zienswijze is kwalitatief grafisch aldus voor te stellen: (afb. 22,
pag. 118).
In dit geval zou de groeifactor „bodem" voor de beste bomen nr. 9 en 10 zich
ongeveer bevinden bij 50 % van het optimum (bij punt a in de curve). De relatieve
groeikracht bedraagt dan nog 80. Een nog verder teruglopen van de groeifactor
„bodem" tot bijv. 40 % van het optimum, remtxde ontwikkeling der bomen in sterke
mate en veroorzaakt een snelle daling tot bijv. 20 % van de oorspronkelijke groeikracht.
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Ik veronderstel, dat ongeveer bij punt a de onderhavige groeifactor in het minimum
komt; terwijl er tevoren andere factoren in het minimum waren, waardoor de invloed
van de groeifactor „bodem", ook al loopt hij over een groot traject terug, toch slechts
gering is. Na het punt a treedt een snelle daling in.
AFB. 22. Schematisch verloop van de groeikracht van twee rassen (tas 1
is sterker dan ras 2), bij variatie van £&n groeifactor.
GROEIKRACHT
GROWTH

RAS I — Perzikroda zomarappal
RAS 2 = Yellow transparanc

GROEIFACTOR
GROWING FACTOR
OPTIMUM

FlO. 22. Schemalical graph of the growing vigour of two varieties
(var. 1 is stronger than var. 2), depending on the variation
of one growing factor (the quality of the soil).

Yellow Transparent (rij 7) reageert minder sterk op de bodemverschillen dan de
Perzikrode Zomerappel. Men zou zich kunnen voorstellen dat de curve van dit ras
overeenkomt met die van ras 2 in fig. 22. De sterke daling treedt pas bij een later punt
in dan bij ras 1 en bereikt onder de omstandigheden op deze slechte plek nog niet
zijn minimum.
Bijpunt a van de curve „ras 1" (groeifactor 50 % van het optimum) is de groeikracht
van ras 1 nog 80 %, maar van ras 2 nog 90 % van het maximum (punt a1 in curve
„ras 2"). Wanneer de groeikracht van ras 1 gedaald is tot 20 % van het maximum
(punt b in curve „ras 1"), ligt de groeikracht van ras 2 nog bij 80 % van het maximum
(punt b 1 in curve 2), terwijl voor beide rassen de groeifactor gedaald is tot 40 % van
het optimum.
De hier geponeerde beschouwingswijze houdt dus in principe in, dat niet gerekend
moet worden op een recht evenredige vermindering van de groeikracht van de bomen
met een ongunstiger worden van de groeiomstaniSigheden. Integendeel wordt hier aangenomen, dat de daling eerst langzaam gaat en dan plotseling snel.
De verhouding van de krooninhoud van de beste en slechtste bomen bij de Perzikrode
Zomerappel is 4 : 1en bij de Yellow Transparent 3 : 1 . Ook in deze rij is de opvallend
betere stand van de bomen 17—19op de gedempte drinkput zeer sprekend. De ontwikkeling van de middelste bomen (nrs. 8 en 9) is echter niet minder. Het geleidelijk afnemen
van de stand der bomen vanaf het midden toont ook hier aan, dat de bodem eveneens
geleidelijk slechter wordt.
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Gezien de lage grondwaterstand moet een watertekort in de zomermaanden als de
directe oorzaak van de groeiverslechtering beschouwd worden. Dit watertekort is te
wijten aan de combinatie van het zandige profiel en de lage waterstand. De hogere
waterstand bij de nrs. 15 en 16 kan toch de ongunstige invloed van de dikke grove
zandlaag niet te niet doen. Vermoedelijk zou een verhoging van het waterpeil tot bijv.
80 cm onder het maaiveld alle bezwaren opheffen. Een verbetering van het waterhoudend vermogen van de bouwvoor d.m.v. zware bemestingen met organische stoffen
zal vermoedelijk wel enig effect hebben, maar niet voldoende.
4. DE SLECHTE PLEK IN BOOMGAARD 4

'

Deze boomgaard ligt in een jonge polder, de Wilhelminapolder, welke in 1809 is
bedijkt. De grond bestaat uit zavel met een fijnzandige ondergrond, terwijl er een strook
doorheen loopt op de plaats van een voormalige kreek, waar grofzand in de ondergrond
voorkomt. Het perceel is ruim gedraineerd, de grond wordt zwart gehouden.
(Voor de tekeningen zie men „BiJlage slechte plek 4").
A. DE BODEMGESTELDHEID

a. De hoogteligging
Uit een waterpassing van de Topografische Dienst blijkt, dat de naburige percelen
ongeveer 80 cm. + N.A.P. liggen. Gezien de vlakke ligging van de gronden kan worden
aangenomen, dat het betreffende perceel ongeveer op dezelfde hoogte ligt. De waterpassing ten behoeve van dit onderzoek leverde de volgende resultaten:
bij boom nr. 10
bij boom nr. 15
bij boom nr. 18
bij boom nr. 20
bij boom nr. 23

+ 61 cm
+ 33 cm
0 cm
+ 22 cm
+ 63 cm

b. Profielbeschrijvingen
Op een vijftal plaatsen werden op deze plek profielkuilen gegraven. Volstaan kan worden met
de beschrijving van de drie bemonsterde profielen, omdat de beide andere kuilen geen afwijkende
bijzonderheden te zien gaven.
PROFIEL WP I (rij 4 tussen

16een 17eboom).
WP 1 0— 21 cm
Donkere, iets bruingrijze, zeer lichte zavel; kalkresten; goede structuur;
matig doorworteld, (12 % afsl.).
WP 2 21— 36 cm
Bruingrijze zeer lichte zavel, verwerkte grond; weinig wortels, (11 % afsl.).
WP 3 36— 84 cm
Duidelijk gelaagd, licht tot donkergrijs, matig grof zand; zwakke lichtbruine
roest; kalkrijk; geen wortels, duidelijk afgegrensd van de 2e laag, (3 % afsl.).
WP 4 84—100 cm Meer donkergrijs, iets slibhoudend zand, duidelijk gelaagd, iets minder grofkorrelig dan in de vorige laag; vrij veel lichtbruine roest in nesten; kalkrijk;
geen wortels, (8 % afsl.).
Dit profiel is typisch voor een kreek in een jonge polder. Bij de bedijking voerde zij nog water
en was niet voldoende verzand, om reeds een dek te hebben ontvangen van zwaardere zavel. Ondanks
de lagere ligging, vergeleken met de begrenzende hogere zwaardere zavelgrond, is het als een onvoldoende vochthoudend profiel aan te merken, mede gezien de diepe grondwaterstand.

PROFIEL WP II (rij 4 tussen 20e en 21eboom).

WP 5

0— 19cm

WP 6 19— 49cm

lets bruingetinte, grijze lichte zavel; goede structuur; kalkrijk; weinig wortels, (14 % afsl.).
Lichtbruingrijze zavel, afwisselend lichtere en donkerder vlekken (verwerkt?),
zeer weinig roest; kalkrijk; goed doorworteld, (20 % afsl.).
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WP 7 49—

77cm

Duidelijk gelaagde, afwisselend lichte en donkergrijze bandjes van meer of
minder slibhoudend matig, fijn zand; iets lichtbruine roest; kalkrijk; vrij
goed doorworteld, (9 % afsl.).
WP 8 77—>100cm Duidelijk gelaagd grijs, matig fijn, een weinig slibhoudend zand met lichtbruine roest; kalkrijk; geen wortels waargenomen, (6 % afsl.).
Dit profiel, dat op een afstand van slechts 15 m van net eerste ligt, is duidelijk zwaarder en minder
grofzandig. Deze grond bevindt zich op de helling van de kreek, waar de sedimentatie in de latere
stadia klaarblijkelijk reeds plaats had onder rustiger omstandigheden, waardoor op het zand een
slibhoudend dek is afgezet.
PROFIEL WP III (rij 4 tussen 24e en 25e boom).
WP 9 0— 19cm lets bruingetinte, grijze lichte zavel van goede structuur; kalkrijk; weinig
»
wortels, (7 % afsl.).
WP 10 19— 38cm Licht bruingrijsgetinte, zeer lichte zavel, roestloos; kalkriik; goed doorworteld, (U % afsl.).
WP 11 38— 52cm Meer grijs getint, duidelijk gelaagd, fijn zand met iets bruine roest; kalkrijk;
goed doorworteld, (5 % afsl.).
WP 12 52—>100cm Afwisselend licht en donkergrijs gekleurd, lichte zavel, laagsgewijze opgebouwd. Veel bandjes met grover materiaal, tussen bandjes bestaande uit
goede fijne zavel, matig lichtbruine roest; kalkrijk; goed doorworteld,
(20% afsl.).
Dit profiel ligt 15 m verwijderd van het vorige en vertoont weer een geheel andere opbouw. Het
meest opvallende in vergelijking tot de beide reeds beschreven profielen is het optreden van de goede,
zavelige ondergrond, beginnend op 52 cm. Hoewel gelegen op enige afstand van de kreek, heeft dit
profiel nog wel onder invloed ervan gestaan. De grofzandige bandjes uit de onderste laag zijn daar
zonder twijfel bij hoge waterstanden door de kreek gebracht. Ook de lichte bovengrond wijst op de
nabijheid van snelstromend water.

c. De profielbemonstering: resultaten zijn vermeld op de bijlage.
d. De kartering (zie fig. e)
Deze leverde weinig moeilijkheden op, omdat de verschijnselen regelmatig verlopen,
zoals dit trouwens gewoonlijk in jonge polders het geval is.De zandige slenk (voormalige
kreek) loopt schuin door de bestudeerde slechte plek. Vanzelfsprekend lopen de drie
beschreven bodemtypen in elkaar over en is de lijn op de kaart niet op te vatten als een
duidelijke scheiding tussen elk der profieltypen. Het lijkt in dit geval onnodig de karteringsresultaten nog verder te omschrijven dan van de kaart valt af te lezen.
d. De grondwaterstand
Op deze plek zijn op 4 plaatsen grondwaterstandsbuizen geplaatst (fig. f).
De resultaten van de metingen t.o.v. het maaiveld zijn weergegeven in fig. d.
De neerslag werd gemeten op een naburig regenstation te Wilhelminadorp.
B. DE VRUCHTBOMEN

a. Algemeen
De beplanting bestaat uit struikvorm appel, geplant op een afstand van 4 x 4 m,
volgens het wijker- en blijversysteem. Wegens de slechte groei zijn in de bestudeerde
rijen de wijkers blijven staan. De bomen zijn geplant in het jaar 1921 en zijn dus thans
25 jaar oud. De Golden Delicious (rij 5) is geent op Codlin Keswick. De rij Perzikrode
Zomerappel (rij 4) fungeerde als wijkerrij, maar is tot nu toe gehandhaafd. De cultuurzorgen worden behoorlijk uitgevoerd.
Rij 4 is beplant met Perzikrode Zomerappel op Zaailing. De stand van de nrs. 9,
10, 24, 25 en 26 is voor bomen van deze leeftijd behoorlijk, die van de nrs. 19 t/m 23
matig en van de nrs. 11 t/m 18 slecht tot zeer slecht.
Rij 5isbeplant met afwisselend Cox's Orange Pippin op Zaailing (even nrs) en Golden
Delicious omgeent op Codlin Keswick op Zaailing (oneven nrs). De stand van de
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nrs. 22—25 is behoorlijk, die van de nrs. 8, 9 en 18—21 matig en van de nrs. 10—17
slecht tot zeer slecht.
Bij vrijwel alle bomen op het slechte deel doen zich hevige chlorotische versehijnselen voor, die vermoedelijk voor een deel samenhangen met een ijzer- of mangaantekort
in de boom, maar voor ezn ander deel niet de typische kalkchlorose symptomen vertonen. Mogelijk is hierbij nog een ander element in het spel. Ook op deze plek wordt
dit verschijnsel nader onderzocht door Dr D. MULDER.1
b. De groeikracht der bomen
De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel26.
TABEL 26.

Metingen van stamomtrek, kroondoorsnede en kroonhoogte in cm.
De cursieve cjjfers verschillen mcer dan 50 % met het hoogste cijfer uit de betreffende reeks.

Boomno.
8
Rij4P.R.Z.A.
opZ.
Rij5G.Del.
opZ.
Rij5CoxO.P.
opZ.

a.
b.
c.

•
•
•

9

18 19 20 21 22 23 24 25 26

65 73 31 49 36 37 29 30 38 51 62 59 51 48 50 79 72 79
450 485 200 305 245 255 230 117 210 270 415 415 330 350 415 510 505 527
295 325 175 215 100 105 170 135 205 250 265 235 255 275 265 365 365 355

a. 67
b. 535
c. 380
a.
b.
c.

10 11 12 13 14 15 1617

59
350
325

42
285
295

40
240
225

60
330
320

60
All
340

71

57
375
315

40
347
285

37
267
250

57
365
265

525

360

45
280
235

50

275
290

113
670
530
50
380
355

107
647
545
64
365
370

•
•
•

69
435
410

a •» stamomtrek (trunk-girth); b «• kroondoorsnede (crown diameter); c =•kroonhoogte (crown heigth).
TABLE 26.

Measurements of trunk-girth, diameterand heightof thecrown.
The figures in italics differ more than 50 % compared with the highest figures in the series concerned.

In fig. / zijn deze cijfers grafisch afgebeeld, zodat men een meer overzichtelijke indruk krijgt
van de grote verschillen in ontwikkeling.
Aliereerst vestigen wij de aandacht op de Perzikrode Zomerappel in rij 4. Uit de cijfers valt af
te leiden dat bij benadering de inhoud van de goede, matige en slechte bomen zich verhoudt als
8 : 4 : 1. Deze verschillen moeten ongetwijfeld een zeer grote invloed hebben op de productiecapaciteit van deze bomen. Dit is te meer te verwachten, omdat zoals reeds werd opgemerkt, de
bomen op de slechte plek te lijden hebben van een gebreksziekte.
In rij 5 treffen we aan de Cox's Orange Pippin op zaailingonderstam (even nummers). Ook bij dit
ras doen zich zeer sprekende groeiverschillen voor. De verhoudingscijfers voor de inhoud van de
bomen van de goede,matige en slechte groep bedragen 8 : 3 : 1. Ook dit ras vertoont groeiverschillen
van dezelfde orde van grootte als het vorige ras. De consequenties zullen in dit geval niet minder
fataal zijn.
De Golden Delicious omgeent op Codlin Keswick in rij 5 (oneven nummers) vertoont minder
sterke verschillen. Deze hebben zich nog niet over zo een groot aantal jaren kunnen accumuleren,
omdat ze pas enkele jaren geleden zijn omgeent. Bij dit omenten zijn de eventuele verschillen in
grootte tussen de Codlin Keswick tengevolge van het „a£zetten" van de bomen sterk verkleind. Toch
zijn de verschillen in dit geval nog wel sprekend. De verhouding tussen matig en slecht luidt hier 8 : 3 .

c. De vruchtdracht
Wegens het ontbreken van volledige gegevens is het niet mogelijk een opgaaf te
geven van de opbrengsten per boom op deze plek.
*) Nader onderzoek heeft uitgewezen, dat hier in hevige mate Zn-gebrek optreedt.
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AFB. 23. Profiel in cen lichte zavelgrond uit een
jonge polder. Op de zwartgrijze humushoudende bovengrond volgt via een
overgangslaag ter dikte van circa 20 cm
een sterk gelaagde ondergrond, waarin
klei- en zandbankjes elkaar afwisselen.
Diepte van het profiel 120 cm.
(Foto: Ministerievan Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening.)
FIG. 23. Profile in a light-textured sandy clay in
a young polder. From the black-grey
surface soil, containing humus, there
follows, via a transition layer of a thickness of about 20 cm, a stratified subsoil,
in which clay and sand layers alternate.
Depth of the profile 120 cm.
(Photo: Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food.)
AFB. 24. Profiel in hetzelfde perceel circa 15 m
verder. De zwartgrijze bovengrond is
circa 5 cm dunner, de overgangslaag
10 cm dikker. De ondergrond is echter
aanmerkelijk zandiger dan in het vorige
profiel (minder kleibankjes).

25.

FIG. 24.

FIG.

j| v

'MILS

28.

Profile in the same plot about 15 metres
further on. The black-grey surface soil
is about 5 cm thinner, the transition layer
10 cm thicker. The subsoil is, however,
considerably more sandy than in the
preceding profile (fewer clay-bands).

AFB. 25. Profiel in hetzelfde perceel circa 25 m
verder. De zwartgrijze bovengrond is ongeveer even dik, de overgangslaag echter
veel dunner. Het kleiarme zand begint
reeds op 35 cm diepte.

#*.„,»,

"^ •*>

FIG. 25. Profile in the same plot about 25 metres
further on. The black-grey surface soil
is of about the same thickness, the transition layer, however, is much thinner.
The sandy subsoil begins already at a
depth of 35 cm.
AFB. 26, Struiken van het appelras Perzikrode
27en 28. Zomerappel, gegroeid resp. op de profielen afgebeeld op de foto's 23, 24 en 25
(boom nrs. 25, 21 en 16op de grafieken).
De bomen zijn even oud.
FIG. 26, Bush trees of the apple species Perzik27en 28. rode Zomerappel grown respectively on
the profiles represented on the photos
23, 24 and 25 (trees nrs. 25, 21 and 16
on the graphs). The trees are of the
same age.
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AFB. 29. Overzichtsfoto vanaf het slechtste deel van de plek naar het gedeelte met betere ondergrond
(let op deja(ons).

Flo. 29. General photo from the worst part of the spot to the part having a better subsoil(note
the beacon-sticks).
C. HET VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE VRUCHTBOMEN

Bij vergelijking van het bodemkaartje (fig. e) met de beeldgrafiek van de vruchtbomen (fig. f) blijkt er een onmiskenbaar en sterk verband aanwezig te zijn en wel in
die zin dat de groei op het lager gelegen, zeer zandige kreekprofiel aanmerkelijk minder
is dan naast de kreek.
De Perzikrode Zomerappel, die ook op deze plek zeer ongunstig reageert op de
droge grond, bevestigt de waarnemingen van slechte plek no. 3.
Gezien de lichte bovengrond, het lage humusgehalte en de relatief lage zomer- en
winterwaterstand is de verklaring van de slechte groei te zoeken in een tekort aan water
gedurende het groeiseizoen tengevolge van het optreden van het grove zand op geringe
diepte. De veel betere stand van de bomen met de hoogste nrs in beide rijen zal moeten
worden toegeschreven aan het voorkomen van de goede zavel in de ondergrond.
De twee series foto's van de grond en van de bomen (afb. 23—28) laten nog
duidelijker dan de grafieken de formidabele verschillen zien in groeikracht van de
Perzikrode Zomerappel op het goede, matige en slechte profiel. Op de overzichtsfoto
(afb. 29) komt de slechte plek duidelijk uit tegen de achtergrond van het betere deel
van de boomgaard.
5. DE SLECHTE PLEK IN BOOMGAARD5
Evenals boomgaard 4 ligt boomgaard 5 in de Wilhelminapolder. De grond bestaat
uit zand tot zware zavel met een fijnzandige ondergrond. Er loopt een baan doorheen
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waar de zavel op een zeer zandige ondergrond ligt. Het perceel is met buizen gedraineerd,
de grond wordt zwart gehouden. (Zie Bijlage)
A. DE BODEMGESTELDHEID

a. Dehoogteligging
Uit een waterpassing van de Topografische Dienst blijkt, dat de naburige percelen
ongeveer 80 cm + N.A.P. liggen. Gezien de vlakke ligging van de gronden kan worden
aangenomen dat het betreffende perceel ongeveer op dezelfde hoogte ligt. De waterpassing ten behoeve van dit onderzoek leverde de volgende resultaten:
bij boom nr. 9
0 cm
bij boom nr. 2
+ 9 cm
Hieruit blijkt, dat het terrein vanaf de sloot iets afhelt, echter zo weinig, dat met
hoogteverschillen op deze plek verder geen rekening behoeft te worden gehouden.
b. Profielbeschrijvlngen
Naar aanleiding van de boringen werden op deze rij een drietal profielkuilen gegraven.
PROFIEL ZP I (tussen 9e en lOeboom).
ZP 1 0— 22cm Donkergrijze, lichte zavel van goede structuur met schelpresten; goed doorworteld, (21 % afsl.).
ZP 2 22— 47cm Bruingrijze zavel met iets lichtbruine roest en grijze zandvlekken; goede
structuur; goed doorworteld, (18 % afsl.). Verwerkte grond.
ZP 3 47— 55cm Lichtgrijs, sterk gelaagd zand; lichte en donkere bandjes; kalkrijk; weinig
wortels, (6 % afsl.).
(Is niet in alle wanden van de kuil te vervolgen.)
ZP 4 55— 70cm Overwegend donkergrijs iets grover, slibrijk zand, sterk gelaagd met lichte
en donkere bandjes; zwak egale donkerbruine roest; kalkrijk; zeer weinig
wortels, (10 % afsl.).
ZP 5 70—>100cm Donkergrijs gelaagd zand, iets grover van korrel met egale lichtbruine roest;
kalkrijk; zeer weinig wortels, (7 % afsl.).
Dit profiel is gekenmerkt door een lichte zavel bovengrond, terwijl het naar de diepte snel zandiger
wordt. Het grovere zand begint pas op 70 cm (dieper dan in de volgende twee profielen). Het gehele
profiel is kalkrijk. Bij de aanleg van de boomgaard is er getweediept, hetgeen in de tweede laag
duidelijk zichtbaar is.
PROFIEL ZP II (tussen 6e en 7e boom).

ZP 6

0—

21cm

Donkergrijze zavel met vrij goede structuur, onderin een.weinig prismatisch;
kalkrijk; weinig wortels, (29 % afsl.).
ZP 7 21— 38cm Bruingrijze bonte laag, zware zavel naast zandnesten met lichtbruine roest;
tamelijk goede structuur, plaatselijk iets vast; kalkrijk; goed doorworteld,
(32 % afsl.); verwerkte grond.
ZP 8 38— 49cm Afwisselend donker en lichtgrijs zand; enkele lichtbruine roestvlekken;
kalkrijk; enkele fijnere wortels, (7 % afsl.).
ZP 9 49—>100cm Afwisselend donker- en lichtgrijs gelaagd vrij grof tot vrij fijn zand in
bandjes; zeer weinig roest; kalkrijk; enkele veenbrokjes op 90 cm; geen
wortels, (4 % afsl.).
De begrenzing tussen de 3e en 4e laag is onduidelijk.
Dit profiel bezit een zwaardere bovengrond maar een veel zandiger ondergrond dan het vorige.
In tegenstelling tot de beide andere profielen ontbreken de wortels hier geheel in het zand
beneden 50 cm.
PROFIEL ZP III (tussen 2een 3e boom).
ZP io
0
23cm Donkergrijze zware zavel; matige brokkelige structuur, onderin kleine
prisma's; kalkrijk; weinig wortels, (34% afsl.).
ZP 11 23
51cm Donkergrijze tot bruingrijze bonte zware zavel; in het bruingrijs vrij veel
lichtbruine roest; behoorlijke structuur; kalkrijk; goed doorworteld,
(39 % afsl.).
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IS 12 51— 61cm

Afwisselend donker en lichtgrijs gelaagd zand; vrij veel lichte tot donkerbruineroest; kalkrijk; vrijveelwortels,(10% afsl.).
ZP 13 61—>100cm Afwisselend licht tot donkergrys gelaagd fijn tot matig grof zand in bandjes;
flauwe roest; kalkrijk, enkele wortelvezeltjes, (5% afsl.).
De bovengrond is duidelijk zwaarder dan in het vorige profiel en veel zwaarder dan in het eerste.
Deovergang naar dezandige derde laagis duidelijk en scherp.
Alleprofielen zijn in alle lagen kalkrijk.

c. De profielbemonstering leverde de analysecijfers op, die zijn weergegeven in de
tabel op de bijlage van deze boomgaard.
d. De kartering
Aan de hand van nog enkele aanvullende boringen en de gegevens verkregen op de
plaatsen waar de waterstandsbuizen werden geplaatst, kon een bodemkaartje (fig. e)
worden samengesteld. Hieruit blijkt allereerst, dat de bovengrond van west naar oost
duidelijk zwaarder wordt. Er is opeenvolging te constateren van lichte naar zware zavel.
e. De grondwaterstand
Op deze plek zijn twee grondwaterstandsbuizen geplaatst. De resultaten van de
metingen t.o.v. het maaiveld zijn weergegeven in grafiek figuur d.
B. DE VRUCHTBOMEN

a. Algemeen
De geobserveerde rij is beplant met de peer St. Remy op Zaailing. De beplanting
geschiedde in 1924.De bomen zijn dus thans 23 jaar oud. De plantafstand bedraagt 6m.
De cultuurzorgen worden goed uitgevoerd.
Wegens de zeer gemengde beplanting van deze boomgaard was het niet mogelijk de
observaties over meerdere rijen uit te strekken dan de thans bestudeerde rij St. Remy.
Wei blijkt uit de stand van de ernaast staande bomen, zowel bij appels als peren, dat
de slechte plek zich nog verder uitstrekt
De stand van de nrs 8, 9 en 10 is goed, van de nrs 1—4en 7 matig en van 5 en 6
slecht. In de zomer van 1946 was in deze rij een opmerkelijke bladverbranding waar te
nemen en wel zeer hevig op de slechte bomen, iets minder op de matige bomen en zeer
weinig op de goede. Deze verbranding uitte zich in het zwart worden en afsterven van
delen van de bladschijf, zowel aan de rand als in het midden. De vorm van de vlekken
was onregelmatig. Het verschijnsel trad duidelijk aan de dag na esn bespuiting met
0.5 % Californische pap in de maand Juli. Men zou kunnen spreken van spuitbeschadiging, ware het niet, dat er een duidelijk verband was tussen de ernst van de beschadiging
en de standplaats der bomen. Vermoedelijk heeft de voedingstoestand van de boom
een grote invloed op het optreden van spuitbeschadiging. Uit de literatuur is bekend,
dat vooral Mg-gebrek de bomen zeer gevoelig maakt voor bespuitingen. Door Dr.
MULDER zijn op naburige appelbomen waarschijnlijk Mg-gebreksverschijnselen geconstateerd. Het zeer hoge kaligehalte kan de opname van magnesium bemoeilijken.
Uit £en en ander blijkt wel, dat het bodemprofiel een belangrijke invloed kan hebben
op het optreden van physiologische ziekten. Bij de studie van gebreksverschijnselen zal
men er daarom zeker goed aan doen niet alleen de voedselrijkdommen van de bovengrond te bestuderen, maar zeker ook op de geaardheid van het bodemprofiel te letten.
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b. De groeikracht der bomen
De metingen gaven de volgende resultaten:
TABEL 27.

Metingen van stamomtrek,kroondoorsnede enkroonhoogte.
Boom no.

Rij St. Remy op Z.

5
a. stamomtrek . .
b. kroondoorsnede
c. kroonhoogte . .
TABLE 27.

6

7

10

8

86 91 67 82 77 68 94 98 110 106 a. trunkgirth
547 555 500 523 468 457 585 615 623 647 b. diam. crown
540 525 445 465 380 400 485 575 630 680 c. crown height

Measurements of trunk-girth,crown diameterand crown-height.

In fig. / zijn deze grafisch voorgesteld.
Hoewel in dit geval de relatieve verschillen niet zo groot zijn als op de tot nu toe besproken
plekken het geval was, zijn de absolute verschillen toch zeer aanzienlijk. Vergelijken we bijv. boom
no. 10 met no. 6 dan springt dit wel duidelijk in het oog. De kroondoorsnede bedraagt 6,5 m tegen
4,5 m bijno. 6!
Geven we thans nog de gemiddelde cijfers voor de genoemde drie groepen van bomen (goed,
matig, slecht).
Goede bomen (nrs 8 ± 10) stamomtrek 106 cm, kroonhoogte 630 cm, kroondoorsnede 630 cm.
Gemiddelde inhoud: 130 m*.
Matige bomen (nrs. 1 ± 4 en 7) stamomtrek 84 cm, kroonhoogte 542 cm, kroondoorsnede 490 cm.
Gemiddelde inhoud: 73\5m\
Slechte bomen (nrs. 5 en 6) stamomtrek 73 cm, kroonhoogte 462 cm, kroondoorsnede 390 cm.
Gemiddelde inhoud: 38J m*.
De verhouding tussen deze drie groepen is 130 : 73,5 : 38,5. Deze verschillen zijn zo groot, dat
over de betrouwbaarheid ervan wel geen verschil van mening zal bestaan.

c. De bloei-en vruchtdracht
Helaas hebben de hieronder volgende cijfers weinig waarde om vergelijkingen te
maken met de andere gegevens, omdat in 1946 de bloei zeer onvoldoende was tengevolge
van het verschijnsel van beurtjaren. Het jaar daarvoor was er een overvloedige oogst
geweest.
De cijfers worden daarom zonder commentaar gegeven.
TABEL 28.

Vergelijking van de schattingen van bloeisterkte en vruchtzetting met de opbrengst in kg.

Boomnc
1 2
Bloeisterkte (1—10) .
Vruchtzetting (1—10).
Opbrengst in kg . . .
TABLE 28.

3

4

5

6

•.

7

8

9 10

n
n

4 2i 0 2
3 2i 1 4 2
3 1 0 1
2} U 1 2}
64 27 0 18 15 33 28 14 67 26

n

Blossom strength
Setting
Yield in kg

Yieldscompared withestimatesof blossomstrengthandsetting.

C. HET VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE VRUCHTBOMEN

Allereerst kan worden vastgesteld, dat er geen verband aanwezig is met de zwaarte
van de bovengrond, hoewel het gehalte aan kleidelen van west naar oost regelmatig en
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sterk toeneemt. De ontwikkeling van de bomen wordt beheerst door de gesteldheid
van de ondergrond. Naarmate deze zandiger is en de bovenste zavellaag dunner, is de
groei minder. De oorzaak van de slechte stand zal ook hier moeten worden gezocht in
de droogte van het zand in de zomermaanden, tengevolge van de lage grondwaterstand.
De wortels zijn niet in staat in deze maanden naar het grondwater toe te groeien en
zich daar te handhaven, omdat in de winter en het voorjaar de waterstand bijna 1 m
hoger is en de wortels op grotere diepte tengevolge van zuurstofarmoede sterven.
Het is opmerkelijk, dat de toenemende zwaarte van de grond, die gewoonlijk
gepaard gaat met een groter waterhoudend vermogen, niet in staat is het watertekort
in de ondergrond te compenseren.
Een zavellaag van 40 cm bevat klaarblijkelijk nog niet voldoende water in het
voorjaar om het gehele seizoen een voldoende wateropname door de bomen te waarborgen. De verdamping wordt in dit geval zo laag mogelijk gehouden door een regelmatige grondbewerking toe te passen, waardoor onkruidgroei wordt voorkomen en de
bovengrond nil blijft
Tenslotte kunnen we constateren, dat een sterk groeiend pereras als St. Remy op
Zaailing onderstam een onvoldoende wortelstelsel bezit om een voldoende wateropname
mogelijk te maken op een dergelijk droog profiel. Vermoedelijk behoort in het algemeen
de peer op kwee of zaailing niet thuis op een droge grond.
6. DE SLECHTE PLEK IN BOOMGAARD 6

Deze boomgaard ligt evenals de eerste in de polder de Breede Watering bewesten
Yerseke. Vooraan is het perceel hooggelegen en bestaat uit kreekruggrond. Het loopt
dan relatief steil naar beneden en gaat via een overgangszone over in zware poelgrond
met veen in de ondergrond. Middenin ligt het perceel het laagst. Oorspronkelijk is het
in gebmik geweest als weiland. Hoogstwaarschijnlijk is het gemoerd, gezien de veensporen in de profielen en het onregelmatig optreden van veen in de ondergrond.
A. DE BODEMGESTELDHEID .

a. De hoogteligging.
Uit hoogtecijfers van de Topografische Dienst blijkt, dat de naburige percelen ongeveer 50 cm — N.A.P. liggen.
Een eigen waterpassing in rij 3 leverde de volgende resultaten:
bij boom nr. 2
bij boom nr. 4
bij boom nr. 6
bij boom nr. 9
bij boom nr. 13
bij boom nr. 16
bij boom nr. 20

+ 111 cm
+ 80 cm
+ 23 cm
+ 11 cm
+ 6 cm
0 cm
+ 6 cm

Uit fig. g blijkt duidelijk het grote hoogteverschil tussen de hoge kreekgrond en de
poelgrond.
b. Profielbeschrijvingen
Op deze plek werden profielen gemaakt, beschreven en bemonsterd op 4 plaatsen en wel:
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PROFIELJK I (tussen 2e en 3e boom in rij4).

JK 1

0— 16cm

Bruingrijze, lichte klei van goede structuur; kalkloos; weinig wortels,
(afsl. 45 %).
JK 2 16— 36cm Donkergrijze lichte klei met lichtbruine tot bruine roest; structuur vast,
enigszins prismatisch; kalkloos; goed doorworteld, (afsl. 49%).
JK 3 36— 57cm Geelgrijze zavel met weinig roest; stugge structuur; kalkarm; vrii goed
doorworteld, (afsl. 27 %).
JK 4 57— 95cm Grijze zavel met veel bruine roest in nesten; bandjes met meer of minder
zand; kalkhoudend; behoorlijk doorworteld met hoofdzakelijk fijne wortels,
(afsl. 26 %).
JK 5 95—>100cm Donkergrijze lichte klei met veel bruine roest; kalkhoudend; enkele fijne
wortels, (afsl. 47 %).
op 170cm Veen.
Dit profiel is karakteristiek voor het bodemtype dat voor kan komen in een kleine tertiaire kreek
in het poelgebied. Het zeer sprekende hoogteverschil met de naar achteren liggende poelgrond wijst
op een dieper uitgeslepen bed in het veen, dat echter nog niet geheel in de ondergrond ontbreekt.
Een bovengrond, bestaande uit zware zavel of lichte klei rustend op kalkhoudend fijnzandige
zavel, die behoorlijk gleyverschijnselen vertoont en naar de diepte toe eerder zwaarder dan lichter wordt,
is karakteristiek voor bodemtype MOt6 uit de oude polder (overgangsgrond).
PROFIELJK II (tussen 9e en lOeboom in rij2).
JK 6 0— 14cm Bruingrijze lichte klei met donkere vlekken; goede structuur; kalkloos;
(enkele resten van een bekalking zijn zichtbaar); weinig wortels, (afsl. 48 %).
JK 7 14— 41cm Donkergrijze klei met donkere vlekken; lichtbruine tot bruine roest; stugge
prismatische structuur; kalkloos; enkele fijnere wortels, (afsl. 51 %).
JK 8 41— 75cm Donkergrijze klei met enige vuilbruine roestvlekken en veel harde donker.bruine ijzerconcreties; slechte structuur; zeer vast, kalkloos; slechts enkele
wortelvezels, (afsl. 64 %).
JK 9 75—>100cm- Donkergrijze natte klei; zeer slechte structuur; een korrelige pasta met geelgroene korrels; veensporen; kalkloos; geen wortels, (afsl. 61 %).
Dit is een typisch poelgrondprofiel met een matig zware bovengrond, die naar beneden overgaat
in een zware klei van zeer slechte structuur met veel ijzerconcreties. Zoals uit de waterpassing bleek
ligt het maaiveld hier meer dan een meter lager dan bij het vorige profiel.
Het voorkomen van veensporen is een aanwijzing, dat hier vroeger de moernering (het veen
delven) is bedreven. In tegenstelling tot het vorige profiel is dit geheel kalkloos.
Het kan gekarakteriseerd worden als bodemtype MOp 11 (lage poelgrond).
PROFIELJK III (tussen 15een 16e boom inrij3).

JK 10

0— 23cm

Bruingrijze, zware klei met vrij veel veensporen; onderste 15 cm bruin
roestig; kalkloos; goed doorworteld, (afsl. 62%).
JK 11 23— 55cm Grijze zware klei; in de bovenste 20 cm bruine ijzerconcreties, onderste deel
minder roestig; pilaarstructuur, brokken uiteenvallend in scherpkantige
prisma's; hier en daar veenrestjes; kalkloos; zeer weinig wortels, (afsl. 62 %).
JK 12 55— 92cm Donkergrijze zware klei iets humeus; veenbrokken; plaatselijk veel donkerbruine roest; onderste 10 cm blauwgrijs; structuur zeer slecht; plastisch,
(afsl. 68 %).
92—>100cm Veen.
Ook dit profiel is kenmerkend voor de poelgrond. Het verschilt van het vorige door de iets lagere
ligging, de nog zwaardere bovengrond en het voorkomen van veen binnen £en meter onder het maaiveld. Het is te typeren als bodemtype MOp llv. De blauwgrijze laag op 82 cm wijst op een reductietoestand onder invloed van het grondwater, dat ook in de zomer niet dieper wegzakt.
PROFIELJK IV (tussen 6e en 7e boom inrij4).

JK 13

0— 14 cm

JK 14

14— 38 cm

JK 15

38— 62 cm

Bruingrijze lichte klei van behoorlijke structuur; kalkloos; geen wortels,
(afsl. 44 %).
Lichtbruingrijze lichte klei met veel bruine roestvlekken in nesten en op
breukvlakken; vrij goede structuur; kalkloos; beworteling vrij goed,
(afsl. 45 %).
Lichter grijze klei met donkere vlekken; lichte en donkerbruine roest; vaste,
prismatische structuur; kalkarm; enkele grotere wortels, (afsl. 45 %).
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JK 16

\
.J

62—100 cm

Grijze zware zavel met bruine roestvlekken en ijzerconcreties; schelpen;
kalkhoudend; geen wortels,(afsl. 39 %).
Duiddijke begrenzing van 3een 4elaag.
Dit profiel ligt op de rand van een gedichte drinkput op de overgang van bodemtype MOt6 naar
bodemtype MOp II. De kalkrijkere, iets lichtere ondergrond wijst op de invloed van een kreekje.
De vele roestvlekken en ijzerconcreties duiden op een ongunstige waterhuishouding tengevolge van
delage ligging.Het maaiveld ligt reeds 80cmlager dan bij profiel I.
Dit profiel is als zodanig niet ongunstig. De lage ligging doet hier veel schade en degradeert
het profiel.
Het profiel isgekarakteriseerd alsbodemtype MOt6.

c. De profielbemonstering Ieverde de volgende resultaten (zie tabel op bijlage):
1. K a l k g e h a l t e e n p H . Het kalkgehalte is slechts van betekenis in de lichtere ondergrond
van bodemtype MOt6(Profiel I enIV).
De pH ligt in dezemonsters boven 7.
Dat de hoogteligging in verband met de uitspoeling hierop niet van invloed is, blijkt uit de zeer
verschillende ligging van profiel JK I en JK IV. De bovengrond van dit profiel is kalkloos of kalkarm.
In de beide poelgrondprofielen is wel de pH gaan dalen beneden 7, maar er komen toch nog sporen
koolzure kalk voor.
Uit deze profielen kan worden afgeleid dat er een zeker verband bestaat tussen de aard van de
afzetting en het koolzure kalkgehalte. Bodemtype MOt6 is kalkhoudend in de ondergrond en bodemtype MOp II kalkarm.
2. H u m u s g e h a l t e . Het humusgehalte van de bovengrond is hoog. Voor een deel zal dit
moeten worden toegeschreven aan het feit, dat dit perceel eertijds grasland is geweest.
De zoveel hogere gehalten in de laagste delen (8 %) zullen toegeschreven moeten worden aan de
slechte vertering van de organische stof tengevolge van de slechte aeratie door de hoge grondwaterstand. De vrij hoge gehalten in de ondergrond bij de profielen JK III en JK IV wijzen op het voorkomen van veenresten in het profiel.
3. A f s l i b b a r e delen en totaal zand. Er is een duidelijk verschil in afslibbaar gehalte in
de profielen JK I en IV tegenover II en III. De cijfers van de eerste profielen zijn typerend voor
een overgangsgrond (bodemtype MOt6) en van de laatste profielen voor een poelgrond (bodemtype
MOp 11en 1lv). Profiel JK III behoort tot de zwaarste, die in de Zeeuwse poelgronden voorkomen.
4. S u b f r a c t i e s van de a f s l i b b a r e delen en z a n d (zie ook fig. a en b). De lutumslib-verhouding is in deze profielen vrij constant. Zij schommelt tussen 60—70%.
De fractieverdeling valt in deze zware grond wel geheel anders uit dan in de tot nu toe besproken
zandige plekken. Overigens blijkt wel uit de monsters JK 3 en 4, de twee meer zandige lagen uit het
eerste profiel, dat in dit geval de fractieverdeling zeer veel gelijkt op die van de gronden van dezelfde
zwaarte op de zandige plekken.
Vergelijk hiermee bijv. de monsters NK 2 en 10. Er blijkt een zeker vast sedimentatiebeeld op te
treden in de vorm van een bepaalde verdeling van de subfracties, wanneer men gronden met een zelfde
gehalte aan afslibbaar met elkaar vergelijkt, althans onder vergelijkbare omstandigheden bijv. in deomgeving van Kapelle.
Bij de monsters met een hoog percentage afslibbaar ligt het zwaartepunt bij de fracties < 2 mu,
25—40muen 40—58mu. Bijdezwaarste grond komen daar nog bij de fracties 8—16 mu en 16—25mu
en bij de iets lichtere, de fractie 58—75 mu. De fracties < 58 mu overwegen in deze gronden. Met
uitzondering van de zandiger lagen JK 3 en 4 maken ze in alle gevallen meer dan 80% van alle
fracties uit.
Het is opvallend, dat alle fracties tussen 210—1700 mu door sporen of tiende delen van procenten
vertegenwoordigd zijn, ondanks het feit, dat men deze gronden als zeer fijnzandig kan karakteriseren
en ze kennelijk onder zeer rustige omstandigheden zijn afgezet. De grofste fracties komen zelfs nog
regelmatiger voor dan bij de veel grofkorreliger gronden van de eerder besproken plekken.
5. F o s f o r - e n k a l i c i j f e r s van de bovengrond. De P-citr.cijfers van de profielen JK I,
II en III zijn behoorlijk te noemen, die van JK IV zelfs hoog. De kalipercentages zijn zelfs in alle
gevallen hoog. Een verband met het bodemtype is niet aanwezig. Dit wijst er nog weer eens op,
dat men niet altijd kan verwachten, dat op plaatsen met slechte groei een gebrek aan voedingsstoffen
de oorzaak zal zijn. Op ondoorlatende gronden ziet men vaak hoge cijfers, omdat in die gevallen
de uitspoeling van,geen betekenis is.
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d. De kartering
Deze heeft weinig moeite gekost omdat het verschil tussen de bodemtypen MOk 3 en
MOt 6 enerzijds en bodemtype MOp 11 en 11 v anderzijds zowel in de topografie als in
de profielen zeer gemakkelijk was waar te nemen.
Om alle gradaties weer te geven, die zich binnen bodemtype MOp 11 nog voordeden,
wat betreft structuurverschillen, mate en soort van roestigheid, diepte van de gleyzone,
diepte van de blauwgrijze laag, die permanent gereduceerd is, enz. bleek niet mogelijk
te zijn. Het is zeer moeilijk een grond, die eens bij de moemering tot meer dan een
meter diepte vergraven isen wel op een zeer grillige wijze, in kaart te brengen. Overigens
is de diepte, waarop het grondwater voorkomt, o.a. afhankelijk van de hoogteligging,
beslissend voor de groeiverschillen, die zich ook binnen bodemtype MOp 11 nog voordoen.
Het ongunstige aanzien van deze profielen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de zeer hoge waterstand, zowel in zomer als winter. De waterhuishouding
en de aard van het profiel zijn zo nauw met elkaar verweven, dat het zeer moeilijk is
deze afzonderlijk te beschouwen. De resultaten van de kartering zijn weergegeven in
fig. e.
e. De grondwaterstand
Er zijn op deze plek 6 waterstandsbuizen geplaatst (zie fig. f).
De grote tegenstelling in drooglegging tussen de hooggelegen kreekruggrond (buizen
V en VI) en de laaggelegen poelgrond wordt op deze plek wel zeer duidelijk gedemonstreerd. Op veel tijdstippen is dit verschil nog groter dan het hoogteverschil, tengevolge
van de betere waterverplaatsingsmogelijkheid in de zandige ondergrond.
De winterwaterstand bij de buizen I t/m IV is wel zeer hoog. Tijdelijk is deze
slechts 40 cm onder het maaiveld, terwijl in diezelfde tijd de hooggelegen grond nog
ongeveer 1.50 m uit het water ligt.
Het probleem van het meest gewenste polderpeil, waarvoor elk polder- of waterschapsbestuur gesteld wordt, blijkt in een geaccidenteerd terrein als in de oude polders
wel zeer lastig op te lossen. De hooggelegen grond is in dit geval zonder twijfel te diep
ontwaterd, terwijl de lage grond nog een veel te hoge waterstand heeft.
Bij vergelijking van de curven van de buizen I t/m IV met die van het verloop van
de waterstand gedurende het jaar in de tot nu toe besproken zandige gronden, blijkt
dat de wekelijkse schommelingen op deze zware ondoorlatende grond veel sterker zijn
dan die in de lichte, zeer goed drainerende grond. De opname-capaciteit van drogere
grond is ongetwijfeld veel groter dan van deze natte, zware klei. Het verzadigingspunt
is in het laatste geval spoediger bereikt, waarna het phreatisch oppervlak zal stijgen.
B. DE VRUCHTBOMEN

a. Algemeen
De boomgaard is geplant in het seizoen 1938—1939 en is dus thans 9 jaar oud.
Het langgerekte perceel is beplant met rijen van verschillende vruchtsoorten en rassen.
Rij 1: Pruimen (niet bestudeerd).
Rij 2: Pruimen afwisselend Reine Claude d'Oullins en Victoria.
Rij 3: Appels: ras Jonathan op Z (even nrs) en II (oneven nrs).
Rij 4: Appels: ras Goudreinette op IV (oneven nrs) en II (even nrs).
Rij 5: Appels: ras Zigeunerin op Z.
Rij 6: Appels: ras Goudreinette IV. (?)
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De volgende rijen bestaan uit peren, die niet in het onderzoek zijn betrokken, omdat
deze niet duidelijk reageerden op de bodemgesteldheid.
Tussen de peren bevinden zich kruisbessen en aardbeien.
De plantafstand bedraagt 4 m.
Op deze zeer grote plek is het binnen de gekarteerde oppervlakte liggende deel
van de rijen 2, 3 en 4 geheel bestudeerd, doch bij de rijen 5 en 6 is volstaan met de
studie van de even genummerde bomen, terwijl op de slechtste en beste plaatsen in
rij 5 alle bomen in studie zijn genomen. Om niet een onevenredig groot deel van de
beschikbare tijd aan deze plek te besteden zijn de andere vruchtsoorten op dit perceel
buiten beschouwing gelaten. Hiervan kan echter nog het volgende worden opgemerkt:
De pererassen Conference, Comtesse de Paris en Louise Bonne d'Avranches op
kwee A, die eveneens in de lengte van het perceel waren geplant en in dezelfde zeer
verschillende bodemtypen moesten wortelen, vertoonden geen duidelijk opvallende verschillen in ontwikkeling en stand, zoals appels en pruimen. Op de hoger gelegen bodemtypen was in het algemeen de bladstand wel iets weliger en de ontwikkeling iets forser,
maar het verschil bleek toch zeer gering en ook niet systematisch; zowel v66r als achter
in de rijen kwamen minder goede exemplaren voor, die leden aan chlorose.
De onderteelt van aardbeien (ras Jucunda) reageerde wel zeer duidelijk op de grond.
Op de hoge kop was de stand aanmerkelijk slechter dan in de laagte op de zware, natte
klei. De rijen sloten in het laatste geval aan elkaar, terwijl de bladstand weliger en de
plant forser was. Op de hoge kop waren de rijen dun bezet met planten en bevonden
zich ruime paden tussen de rijen. De bladstand was hier minder goed, het blad kleiner en
lichter van kleur. De achterste rijen aardbeien (ras Mad. Moutot) reageerde veel minder
scherp. Hoewel ook hier de tendenz van een iets mindere stand op de hoger gelegen
grond was waar te nemen, waren de verschillen zeer gering en in de productie vermoedelijk nauwelijks merkbaar.
Wat de geobserveerde plek betreft, kan globaal worden opgemerkt, dat in alle
appel-en pruimenrijen de stand vooraan het besteis,om dan geleidelijk slechter te worden
tot een dieptepunt bereikt wordt bij de boom nrs 15 en 16, waarna de bomen verder
naar achter weer iets sterker blijken te groeien en een wat betere stand vertonen; hoewel
het profiel daar niet beter is dan in het midden. De waterstand is daar echter iets lager,
waardoor ook de gereduceerde lagen in het profiel lager liggen.
b. De groeikracht der bomen
Een eerste indruk over de groeikracht verschaft het bodemkaartje van fig e. De metingen leverden
de volgende resultaten (tabel 29).
Infig/ zijn deze cijfers in beeldgrafiek voorgesteld.
Hoewel de metingen duidelijke systematische verschillen tonen Get op de cursieve cijfers), zijn
deze toch niet zo groot als op de tot nu toe besproken zandige plekken. Als maatstaf voor een
belangrijk verschil isdaarom ook 25% gekozen, in plaats van 50% in de voorgaande gevallen.Behalve
een verminderde groei, doen zich geen bijzondere afwijkingen voor op de slechte plek.
Inrij2(tabel 30) treffen webij de even nummersallereerst de ReineClaude d'Oullins, een krachtig
groeiend pruimeras.
In rij 2 komt verder voor (de oneven nummers) het pruimeras Victoria, dat zwakker groeit dan
de Reine Claude d'Oullins en een steilere boom maakt. De groeiverschillen zijn hier niet zo groot.
In rij 3 zijn afwisselend Jonathan op Z en M II geplant. De even nummers zijn de bomen op
Zaailing. Er isslechtse^nuitgesproken slechte boom.
Bij de Jonathan op II is de situatie anders. Hier zijn er meer slechte bomen. Het is niet onwaarschijnlijk dat er met boom 21 een ongeluk is gebeurd. Bij de verdere besprekingen zullen we hem
buiten beschouwing laten.
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c
Bomen no's

Ras
O

o

Gem.
stamomtrek
Gem.
kroon
doorsnede
Gem.
kroon
hoogte

TABEL 30. Samenvatting groeikrachtmetingen.
an
e
'•B

Gem. inhoud

3
O

u

>

a.
b.
c.

4, 8 en 22
10, 12, 18 en 20
14 en 16

55
48
41

453
382
342

397
352
292

*l,n x 2,1 s = 38,5 m '
*l,7ix 1,8* = 2 4 , 4 m »
«/,« X 1,59'= 16,8m'

4,75
3
2

Victoria

c.
e.

5 t / m l l , 19en21
13 t/m 17

40
33

345
292

277
252

'/,TC x 1,55'= 15,0m s
'I,TC X 1,36'= 10,5m3

3
2

Jonathan op Z

a.
c.
e.

4 en 6
8t/m 14,18 t/m22
16

40
32
21

419
353
302

393
316
245

'Un x 2,03'= 33,4m'
'UTI x 1,67'= 19,5m '
*/s« x 1,36'= 10,5 m»

3
2
1

Jonathan op II

a.
c.
e.

5, 7, 23
9, 11, 13,21
15, 17, 19

31
27
20,5

353
308
257

360
310
232

*I,TI x 1,78'= 23,0m'
'UTI x 1,55'= 15,5m '
'UTI x 1,24'= 8,0 m>

4
2
1

Goudreinette
op IV

a.
c.
e.

3
9, 11,17
5, 13, 15, 19

43
32,5
29

420
379
315

440
317
276

V.« X2,15'= 42 m'
'UTI x 1,74'= 22 m'
'UTI x 1,48'= 13,5m'

10
5
3

Zigeunerin op Z

a.
b.
d.
e.

3 ± 6
18 ± 24
9 ± 14, 16
15

37
32,5
28
24

326
327
294
262

425
379
326
310

*l,7tX 1,88'= 27,8m'
'l,7i x 1,76'= 23 m»
'l,7i x 1,55'= 15,5m '
'l,7i x 1,43'= 12,2 m»

7
6
4
3

Goudreinette
op IV

a.
e.

4 ± 14, 24
16 ± 22

42
32

417
347

369
289

'l,7t x 1,96'= 32 m '
'l,7i x 1,59'= 16,8m'

2
1

"5
Variety

Trees

2-1?
S§

Average
crown
diameter
Average
crown
height

Reine claude
d'Oullins

a -« goed (good); b= matig goed (fairly good);c= matig (medium);d ••

Average cubic capacity

vru slecht (fairlypoor);

.2

slecht(poor).

TABLE 30. Summary of tree growth measurements.
In rij4zijn afwisselend dekrachtig groeiende Goudreinette op IIenIVgeplant. De even nummers
zijn debomen opII. Alleen bijno.6is sprake vaneenrelatief goede groei. Op goede grond zouden
bomen van deze leeftijd ongetwijfeld reeds veel groter zijn geweest. Een kroondoorsnede van 5,5 m
is voor deze leeftijd normaal te achten.
Aangezien de groeiverschillen in dit geval niet op duidelijke wijze uit elkaar lopen zal afgezien
worden van een berekening van gemiddelden. Slechts kan worden opgemerkt, dat no. 6 de beste
groei vertoont endenrs. 16en20deslechtste stand hebben.
De reactie vandeGoudreinette opIVis sterker.
Bij de Zigeunerin op Z in de 5erij is de differentiate in groeikracht groter dan bij de andere
varieteiten. Vermoedelijk heeft hier de ongelijkmatigheid van de zaailing-onderstam wel invloed op.
De variatie in groei uitzich vooral in de stamomtrek en kroonhoogte. De kroondoorsnede is minder
variabel. Ditzal samenhangen metde groeiwijze vandit appelras. De boom is van nature steil en
smal, ookbijeengoed ontwikkeld exemplaar, waardoor verschillen in groeikracht in de breedtevan
de boom minder spoedig totuitdrukking komen.
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De laatste rij wordt gevormd door Goudreinette op IV. De nrs. 16 ± 22 vertonen een duidelijk
mindere stand dan de overige bomen. Hoewel zich bij de overige nummers nog wel verschillen in
ontwikkeling voordoen, kunnen deze moeilijk nog verder in groepen worden verdeeld, omdat de drie
gemeten grootheden een ongelijke variatie vertonen. Het is daarom het beste in dit geval een goede
tegenover een slechte groep teplaatsen.
De gemiddelde cijfers voor deze groepen zijn weergegeven in (abel 30.

c. De bloeienvruchtdracht
Tijdens de bloei is de bloeisterkte geschat in een schaai van 0—10 (0 = geen bloei,
10 = buitengewoon rijke bloei). Na de bloei is de vruchtzetting geschat eveneens in een
schaai 0—10.
Vervolgens is tijdens de pluk de opbrengst per boom bepaald in kg, terwijl tevens een
sortering naar grootte plaats vond. De sorteringscijfers worden in de tabel achterwege
gelaten, omdat deze geen verband bleken te houden met de bodemgesteldheid (tabel 31).
Uiteraard wil men vergelijkingen maken tussen deze tabel en die over de ontwikkeling
der bomen, om daaruit conclusies te kunnen trekken over het verband, dat hiertussen
bestaat. Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is dit feitelijk niet goed mogelijk, omdat
allerlei toevallige omstandigheden eveneens een grote invloed hebben op de bloeisterkte
en vruchtdracht.
Zonder conclusies te willen trekken kunnen we echter het volgende opmerken:
Reine Clauded'Oullinsheeft goed gebloeid. De vruchtzetting wasslecht. De opbrengst
van de kleinere bomen is gemiddeld lager dan van de grotere.
Victoria heeft slecht tot matig gebloeid. De vruchtzetting en opbrengst gaan hiermee
parallel.
Jonathan op Z bloeide goed. De opbrengst houdt geen verband met de grootte der
bomen.
Jonathan II heeft goed gebloeid. De vruchtzetting van de zwakke bomen was minder
dan van de sterkere. Dienovereenkomstig waren ook de opbrengsten van de kleine
bomen het laagst.
Goudreinette op II bloeide matig tot slecht. De vruchtzetting was dienovereenkomstig.
De opbrengsten schommelden op grillige wijze.
Goudreinette op IV (rij 4) bloeide matig tot slecht. De opbrengst van slecht groeiende
bomen was hier in doorsnee hoger dan van de krachtige bomen. Het is niet onmogelijk,
dat bij dit op latere leeftijd pas vruchtbaar wordende ras, de minder sterk groeiende
bomen het eerst in het vruchtbaarheidsstadium komen. Hiervoor pleit de latere bloei
van de slechtere bomen en het feit, dat de boomgaard pas 9 jaar oud is.
Zigeunerin op Z. De bloei van dit ras is niet opgenomen. De vruchtzetting was matig
tot slecht. De vruchtdracht Het eveneens te wensen over. De eerste vier bomen, die het
krachtigst ontwikkeld zijn, gaven de hoogste opbrengst. Dat de achterste vier bomen,
die toch matig goed gegroeid zijn, zeer lage opbrengsten gaven, belet het trekken van
de conclusie, dat er een verband is tussen de grootte van de bomen en de opbrengst.
Goudreinette op IV (rij 6). Evenals in rij 4 geven ook hier de zwakste bomen de
hoogste opbrengst. Ook in dit geval blijkt waarschijnlijk, dat de zwakker groeiende
bomen eerder tot het generatieve stadium zijn overgegaan dan de sterkere exemplaren.
C. HET VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE VRUCHTBOMEN

Om een eerste indruk te krijgen over dit verband kan men fig. f vergelijken met het
bodemkaartje (fig. e). Om een nog samenvattender overzicht te kunnen geven, is fig. g
samengesteld.
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TABEL 31. De opbrengsten en de schattingen van bloeisterkte en vruchtzetting.

Boom no.

4

3

5

Rij 2
R. CI. d'Oullins

a. bloeist.(0-10)Blossomstrength
b. vruchtzetting (0-10) setting
c. opbrengst (in kg) yield (in kg)

8,5
2
20,5

Rij 2
Victoria

a. bloeist.(0-10)Blossomstrength
b. vruchtzetting (0-10) setting
c. opbrengst(in kg)yield(in kg)

Rij 3
Jonathan Z

a. bloeist.(0-10)Blossomstrength
b. vruchtzetting (0-10) setting
c. opbrengst (in kg) yield (in kg)

Rij 3
Jonathan II

a. bloeist.(0-10)Blossomstrength
b. vruchtzetting (0-10) setting
c. opbrengst (in kg) yield (in kg)

Rij 4
Goudr. II

a. bloeist.(0-10)Blossomstrength
b. vruchtzetting (0-10) setting
c. opbrengst (in kg) yield (in kg)

Rij 4
Goudr. IV

a. bloeist.(0-10)Blossomstrength
b. vruchtzetting (0-10) setting
c. opbrengst (in kg) yield (in kg)

2
0,5
'5

Rij 5
Zigeunerin Z

a. bloeist.(0-10)Blossomstrength
b. vruchtzetting (0-10) setting
c. opbrengst (in kg) yield (in kg)

3,5 3
4
16 27,5 28

Rij 6
Goudr. IV

a. bloeist.(0-10)Blossomstrength
b. vruchtzetting (0-10) setting
c. opbrengst (in kg) yield (in kg)

5
7
38

6

4,5
3
15
7
4
33

8
6,5
110

2
2
23
5
46

10
7
2,5
16,5

8
5,5
48

6
5
34
8
7
58

6
4
78

2
1
25

•

9

3
1,5
9

7
5
36

8
0,5
50

•

8
6,5
2
27,5

•
5
3
27

•

7

4,5
2,5
13

0,5
1
6

3
1
22

•

4
17

1
3,5
25

TABLE 31. .Yields compared with estimates of blossom strength and setting.

Vergelijking van deze figuren met de cijfers laat zien, dat in het algemeen de stand
van de bomen vooraan op de hoge kreekruggrond en op de helling op de overgangsgrond
goed of matig goed is, op de poelgrond is de stand matig goed (achteraan) tot vrij
slecht (in het midden) met uitzondering van de laagste plek bij boom 14 tot 19 waar
uitgesproken slecht ontwikkelde bomen te vinden zijn. Evenwel moet worden vastgesteld,
dat de groeikracht minder sterk uiteenloopt dan op de slechte plekken 1 t/m 5, waar
de storing gelegen was in een grove zandlaag in de ondergrond, terwijl op deze plek
toch wel extreme verschillen in profielbouw en waterstand zijn vastgesteld. Met uitzondering van het optreden van veen op geringe of zeer geringe diepte is wel moeilijk in
de oude Zeeuwse polders een profiel denkbaar, dat op het oog ongunstiger omstandigheden voor de groei van vruchtbomen vertoont, dan hier wordt waargenomen op de genoemde slechtste plek. De ongunstigste verhouding tussen de goede en slechte groepen is
1 :4 in de andere gevallen is het 1:2 of 1:3, terwijl bij de vorige slechte plekken verhoudingen van 1 : 4 herhaaldelijk voorkwamen en zelfs 1 : 8 en e^nmaal 1 : 20 werd
beschreven!

•

•

•
0,5
0,5
9
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11

12

13

14

8
3
23
4
2,5
30

6
3
48
4,5
2
27

2,5
1,5
21

18

1,5
15
•
•
•

1
5,5
2
1
18

2
8,5

2,5
19

•

4,5
2
41

•
•

1
6
•
•
•

1
1,5

•

7,5
5,5
61

•

•

•
•

•

7
5
71

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

8
5

•

•

•

•

•

•

4,5
2
41
•

•

•

1
9

•

8
6
46

6
3
43

24

•

7,5
3,5
25

3,5
1,5
20

•

23

5
2
12,5

8
4
37

2,5
1
21

22

3
1,5
2

8
25
23

1,5
1
6

21

7,5
4
28

8
4,5
69

4
3
23

20

2
1
0,5

8
2
25

5
3
35

19

7,5
4
20

8
2,5
34

7
3
38
7,5
35
35

8,5
5,5
53,5

17

1
0
0

1
0,5
0

1
0,5
1
7,5
4
55

16

6
1
14

7
2
15,5

5,5
2
9,5

1
0,5
0

15

2,5
1

•

8,5
6,5
71

•

•

•
•

1
2

•

8
5
50

•

•

•
•

Op de hooggelegen oude kreekgrond vertonen alle rassen een goede stand. De
Goudreinette bijv. is hier groter dan op de goede grond beschreven onder slechte plek
nr. 1. Dat vooral de hogere ligging uit het grondwater hierbij belangrijk is, bewijst wel
de stand van de bomen op de gedempte drinkput, waar van een regelmatig profiel geen
sprake is. Ook op de relatief steile helling (tot boom 8) is de groeikracht nog goed.
Ongeveer vanaf boom 9 tot boom 14 is een zone waar de ontwikkeling slechts matig
is. Deze bomen staan alle op bodemtype MOp 11, terwijl dit zelfde bodemtype ook de
rest van de gekarteerde plek bestaat. Toch is hierin nog een duidelijke slechte zone op te
merken. De enige verklaring hiervoor is het geringe hoogteverschil, waarmee gepaard
gaat een verschil in het grondwaterpeil. Het grondwater staat bij de boomnrs. 15—18gedurende het gehele seizoen ongeveer 20 a 25 cm hoger, behalve in December en Januari
bij de hoogste peilen, wanneer het verschil slechts circa 10 cm bedraagt. Dit betrekkelijk
geringe verschil is klaarblijkelijk van veel betekenis. Bij een waterpeil van 75 a 85 cm
in de zomer is in deze grond nog een redelijke ontwikkeling mogelijk, terwijl bij 50 cm
de groei stagneert en zwakke achterblijvende bomen worden gevormd. Het is klaar-

1
7
3
1
17
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Profiel in het bodemtype roestige kreekgrond van slechte plek no. 4. Diepte van
het profiel 130 cm.
(Foto: Afd. Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.)
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AFB. 32. Een goed ontwikkelde negenjarige pruim
van het ras Reine Claude d'Oullins, gegroeid op het bodemtype afgebeeld op
afb. 30.
(Foto: Afd. Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.)

FIG. 32. A well developed nine years old plum^
tree (d'Oullins greengage) grown on the
soil type represented on fig. 30.
(Photo: Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food.)

30.

Profile in the soil type rusty creek ridge
soil of inferior spot nr. 4. Depth of the
profile 130 cm.
(Photo: Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food.)
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AFB. 31. Profiel in het bodemtype lage poelgrond
van slechte plek no. 6. Diepte van het
profiel tot aan het grondwater 75 cm.
De klei boven het grondwater is structuurloos (stopverfachtig), daarboven een
duidelijk prismatische structuur.
(Foto: Afd. Voorlichting van het Ministerie van Landbouw,Visserijen Voedselvoorziening.)

FIG 31. Profile in the soil type low marsh soil
of inferior spot nr. 6. Depth of the
profile to the ground water 75 cm. The
clay above theground wateris structureless(resembling putty), above it adistinct
prismaticstructure.
(Photo: MinistryofAgriculture, Fisheries
and Food.)

r*'

AFB. 33.

Een slecht ontwikkelde, negenjarige
pruim van het ras Reine Claude d'Oullins, gegroeid op het bodemtype afgebeeld op fig. 31. Vergelijk met afb. 32
(jalon!).

FIG. 33.

A badly developed, nineyears old plumtree (d'Oullins greengage)grown on the
soil type represented on fig. 31. Compare fig. 32(beacon-stick!).
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J

blijkelijk bij overmaat aan water (of tekort aan zuurstof) hetzelfde geval als bij tekort
aan water. Met het verslechteren der groeiomstandigheden i.e. het stijgen van het waterpeil, verloopt de afname in groei eerst langzaam om dan bij een zeker punt, dat bij
verschillende rassen en onderstammen een ander kan zijn, snel geringer te worden.
Grafisch voorgesteld, schematisch aldus:
GROEIKRACHT
GROWTH
Bll VOCHTHOUDENDE ONDERGROND
*v

A W I T H A MOIST SUBSOIL

AFB. 34.
Schematisch verloop van de groeikracht
van een ras bij variatie van het waterpeil
in het geval van vochthoudende en grofzandige ondergrond.

O\0,

34.
Schematical graph of the growing vigour
of a variety depending on the variation
of the waterlevel in the case of a moist
fine sandy or of a dry coarse sandy
subsoil.
FIG.

WATERPEIL.
WATERLEVEL

Anderzijds blijkt op de hoge kop, waar de waterstand tijdelijk daalt tot beneden
2.50 m onder het maaiveld, dat de vruchtbomen geen enkel teken van watergebrek
vertonen. De watercapaciteit van de bovengrond en de capillaire werking van het fijne
zand in de ondergrond zijn in staat een behoorlijke watervoorziening te waarborgen.
Over de afzonderlijke rassen valt nog het volgende op te merken:
Reine Claude dOullins. Ondanks het feit, dat men algemeen aanneemt, dat pruimen
van een laaggelegen natte zware grond weinig hinder ondervinden, blijkt uit de onmiskenbare vermindering van de groeikracht op het laagste stuk wel zeer duidelijk, dat ook
pruimen zich beter thuis voelen op een grond met een behoorlijke drooglegging. De
achteruitgang indegroeiisechternietzosterk alsbijdemeesteappelrassen (afb. 30—33).
Victoria. Dit pruimeras reageert minder sterk dan het voorgaande, hoewel toch ook
zeker van een duidelijk verminderde groei kan worden gesproken. Het best groeien
de bomen op de kreekgrond en op de helling.
Jonathan op Z. is eveneens dankbaar voor een diepe ontwatering en goede aeratie.
Hoe lager de bomen staan hoe minder de stand.
Jonathan op II reageert wat sterker op de ongunstige bodemomstandigheden dan
Jonathan op Z. Het minder krachtige wortelstelsel kan hiervoor een verklaring zijn.
Goudreinette op II. Deze serie bomen vertoont de kleinste reactie op de verandering
in de bodemomstandigheden. Geen enkele boom wijkt voor alle drie gemeten grootheden meer dan 25 % af van de beste boom uit de reeks. Het is bekend, dat Goudreinette
op zware grond goed voldoet. Dat hij echter hier het minst gevoelig blijkt voor natte,
dichte grond, wekt wel enige verbazing.
Bij Goudreinette op IV is de situatie wel anders. Hier blijkt wel degelijk een sterk
teruggaan van de groei tengevolge van het ongunstige natte profiel. Dit iszowel inrij 4als
in rij 6 het geval. De zwakkere onderstammen maken de boom klaarblijkelijk gevoeliger
voor ongunstige uitwendige omstandigheden. Dit bleek zowel bij de te droge als thans
bij de te natte plekken. Dat dit niet alleen veroorzaakt kan worden door een ondiepere
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beworteling, volgt wel uit de reactie op de te hoge waterstand. Een van nature ondiep
wortelende boom zou hiervan juist voordelen ondervinden op de natte grond.
Zigeunerin op Z. reageert ongeveer op dezelfde wijze als de twee andere appelrassen
op de sterke onderstammen, ondanks de van nature vrij zwakke groeikracht.
Teneinde een vergelijking te kunnen maken tussen de gevoeligheid van de rassen en
onderstammen volgt hieronder nog een vergelijking van de verhouding in groeikracht
tussen de goede, matige en slechte groepen bij de verschillende rassen.

Verhouding Ratio

Goed;matig;slecht

R. CI.
d'Oul- Victoria Jon. Z.
lins

Jon. II

Goudr. Goudr.
Goudr.
Zig.
Z.
II
IV,rij4
IV, rij6

3 : 2 :1

4 : 2 :1

weinig 1 0 : 5 : 3 7:6:4:3

5:3:2

3 :2

In het algemeen kan over de metingen nog worden opgemerkt, dat de stamomtrek
het scherpst en het vlugst reageert op een verandering in de groeiomstandigheden, daarop
volgt de kroonhoogte, terwijl de kroondoorsnee relatief minder sterk terugloopt.
Gezien de veel betere groei op hetzelfde profiel bij de achterste bomen, vergeleken
met de slechtste plek moet de oorzaak van de groeiverschillen ongetwijfeld gezocht
worden in de waterstand. Bij een diepere waterstand kan men op bodemtype MOp11
nog een redelijke groei verwachten, mits men rassen plant op de sterke onderstammen.
De waterhuishouding beheerst ook bij het zware profiel, evenals bij het zandige het
oordeel over de geschiktheid ervan voor de fruitteelt.
7. DE SLECHTE PLEK IN BOOMGAARD 7

Deze boomgaard ligt in de polder Ellewoutsdijk, een oude polder met kreekrug- en
poelgronden, bei'nvloed door overstromingen. Het jaar van bedijking is onbekend. Vooraan het perceel, onder aan de dijk, ligt een strook roestige kreekgrond waarin plaatselijk
een schelpbank voorkomt. Naar achter toe wordt de grond zwaarder en bestaat daar
deels uit poelgrond en deels uit overgangsgrond. Plaatselijk komen in de achtergrond
kattekleivlekken voor, terwijl elders kalkrijke lagen in het profiel optreden. Het perceel
is met buizen gedraineerd. De grond wordt tot in de zomer zwart gehouden, daarna laat
men het onkruid groeien (zie Bijlage).
A. DE BODEMGESTELDHEID

a, De hoogteligging
De waterpassing ten behoeve van het eigen onderzoek in jij 5 leverde de volgende
resultaten:
maaiveld bij boom nr. 1
0 cm
maaiveld bij boom nr. 6
+ 14 cm
maaiveld bij boom nr. 11
+ 13 cm
maaiveld bij boom nr. 17
+ 5 cm
b. Profielbeschrijvingen
Opdeze plek werden op 5 plaatsen profielen gemaakt, beschreven en bemonsterd en wel:

2 :1
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y

PROFIEL DE I (tussen 4e en 5e boom in rij 7).
DE 1 0— 21cm
Bruine lichte klei, iets prismatisch; kalkarm, ( 3 8 % afsl.).
DE 2 21— 43cm Grijze lichte klei met veel bruine roest; vast en primatisch van structuur;
kalkarm, (49 % afsl.).
(38—43 cm) Schelpgruisbank, vermengd met klei; zeer hard en vast.
DE 3 43— 66cm Lichtgrijze klei met veel lichtbruine roestvlekken, minder vaste structuur dan
vorige laag; ontkalkt; enkele kleine kattekleivlekjes, (58 % afsl.).
DE 4 66— 84 cm Donkergrijze zavel met veel donkerbruine roest; kalkhoudend, (36 % afsl.).
DE 5 84—>100cm Lichtgrijs slibrijk fijn zand met vrij veel donkerbruine roest; goede structuur;
kalkhoudend, (13 % afsl.).
op 2,30cm Veen.
Het gehele profiel is tot 66a meter matig doorworteld.
Dit profiel kan gerekend worden tot de groep van roestige kreekruggronden met kleibank (bodemtype MOk 3k). Het is een zware variant van dit bodemtype, gezien de zware bovengrond en de zwaarte
en dikte van de kleibank. Toch wijzen de zandige kalkhoudende ondergrond en het voorkomen van
de schelpbank op de invloed van stromend water. Het is wel merkwaardig, dat onder en boven deze
schelpbank de grond kalkloos is.
PilOFiEL DE II (tussen 7e en 8e boom in rij 7).
0— 20 cm
Bruingrijze zware zavel; kalkloos, (afsl. 33%).
DE 6
DE 7 20— 44 cm
Donkergrijze zware zavel, met vrij veel lichtbruine roest; stijve structuur met
kleine prisma's; kalkloos; matig doorworteld, (37 % afsl.).
DE 8 44— 75 cm
Meer grijze zware zavel met donkerbruine roest; iets stijf en prismatisch;
onderin weinig roest; kalkloos; weinig wortels, (35 % afsl.).
DE 9 75—100 cm
Donkergrijze klei met vrij veel donkergrijze roest en enige kattekleivlekken;
structuurloos; kalkloos, (52 % afsl.). Flauwe grenzen.
Dit profiel is te beschouwen als een overgangsgrond (bodemtype MOt 6). Pas op 75 cm wordt de
grond duidelijk zwaarder. De structuur is nog behoorlijk. Er is daarom geen reden om in dit geval
reeds te spreken van poelgrond. Het is echter wel te beschouwen als een overgang naar bodemtype 6.
De enkele kattekleivlekjes zijn opmerkelijk. De vele roest wijst op een onvoldoende waterhuishouding.
PROFIEL DE HI (tussen 12e en 13e boom in rij 7).
DE 10
0— 10 cm
Bruingrijze zware zavel;; vaste structuur; kalkloos, (afsl. 35%).
DE 11 10— 30 cm
lets lichter gekleurde lichte klei; vaste structuur met kleine prisma's; roestconcreties; kalkloos, (afsl. 51%).
DE 12 30— 47 cm
Donkergrijze lichte klei met vrij veel donkerbruine roest; vaste structuur;
kalkloos, (afsl. 43% ) .
DE 13 47— 57 cm
Grijze zavel, duidelijk minder zwaar dan vorige lagen, met minder roest;
betere structuur dan vorige lagen; kalkloos (afsl. 32%).
DE 14 57— 83 cm
Loodgrijze zware klei, knikachtig; nagenoeg zonder roest; structuur plastisch,
kaasachtig; kalkloos, (afsl. 70%).
DE 15 83—100 cm
Loodgrijze zware klei met veel lichtgele kattekleivlekken en enige lichtbruine
roest; kalkloos, (afsl. 67%).
Dit profiel is gerekend tot bodemtype MOp l i p — ongunstige poelgrond — in verband met de
zware gereduceerde klei met zeer ongunstige structuur in de ondergrond vanaf 57 cm.
Het ontbreken van vrijwel alle roest in de laag van 57—83 cm wijst op een nagenoeg volledige
reductietoestand van deze laag, hierop wijst ook de kaasachtige structuur en de loodgrijze kleur.
PROFIEL DE IV (tussen 15e en 16e boom in rij 7).
DE 16
0— 30 cm
Bruingrijze zware zavel; bovenste 10 cm roestloos, overigens lichte geelbruine
roest; stijve structuur met kleine prisma's; kalkloos; matig doorworteld,
(afsl. 38 %).
DE 17 30— 53 cm
Meer grijze klei, iets bruingetint met vrij veel bruine roest, vooral onderin;
vaste structuur met grotere prisma's; kalkloos; weinig wortels, (afsl. 49%).
DE 18 53— 78 cm
Grijze zware zavel met zwakke egaal vuil geelbruine roest; structuur vrij
goed; zwakke opbruising (kalkhoudend); enkele wortels, (afsl. 43%).
DE 19 78— 86 cm
Grijze zware zavel met lichtbruine roest; structuur vrij goed; zeer zwakke
opbruising (kalkhoudend); geen wortels waargenomen, (afsl. 39%).
DE 20 86—100 cm
Loodgrijze klei met weinig roest, naar onderen toe zwaarder wordend;
structuur zwak prismatisch; kalkloos; bovenin enkele wortels, (afsl. 6 8 % ) .
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Dit profiel is gerekend tot bodemtype MOp 10 — gunstige poelgrond, i.e. met een kalkhoudende laag.
PROFIEL DE V (tussen 21e en 22e boom in rij 7).
DE 21 0— 18cm Bruingrijze zware zavel, onderin iets roestig; kalkloos; zeer weinig wortels,
(afsl. 39 %).
DE 22 18— 39cm Meer grijsgetinte klei met vrij veel gele tot lichtbruine roest; vaste prismatische structuur; kalkloos; weinig wortels, (afsl. 55%).
DE 23 39— 61cm Grijze klei met zwak vuil geelgroene tot bruine roest; vaste structuur met
vrij grote prisma's; klompig; zeer zwakke opbruising onderin de laag; bijna
geen wortels, (afsl. 60%).
DE 24 61— 68cm Bruingrijze zavel, duidelijk zandiger dan de rest van het profiel, met veel
lichtbruine roest; duidelijk betere structuur; kalkhoudend, (afsl. 34%).
DE 25 68—>100cm Grijze klei met naar beneden toenemende bruine roest; op 90 cm sporen
katteklei; prismatische structuur; klompig; kalkloos; geen wortels.
Dit profiel is gerekend tot bodemtype MOp lip — ongunstige poelgrond.
Het profiel is slecht doorworteld.

c. De profielbemonstering (Men zie de tabel op de bijlage)
d. De kartering
De kartering op deze plek was verre van eenvoudig, omdat de bodemverschillen
zeer grillig zijn. Op zeer korte afstand kunnen zich duidelijke en belangrijke verschillen
in de profielbouw voordoen.
De verschillende bodemtypen zijn op de kaart weergegeven (fig. e).
e. Degrondwaterstand
Op deze plek zijn 4 grondwaterstandsbuizen geplaatst (zie fig. f). De conclusie, die
uit de metingen kan worden getrokken, is de volgende:
In de kreekraggrond is de waterstand in de zomer circa 60 cm lager dan in de
poelgrond, hoewel het hoogteverschil zeer gering is. In het najaar duurt het langer
voordat de hoogste waterstand in de kreekruggrond bereikt is. Deze hoogste waterstand
ligt in beide bodemtypen bijna even hoog. De neerslag weerspiegelt zich duidelijk in de
schommelingen van de waterstand.
B. DE VRUCHTBOMEN

a. Algemeen
De boomgaard is circa twintig jaar geleden geplant met hoogstamappels als blijvers
en struikvorm appels als wijkers op een afstand van 6 x 6 m in driehoeksverband. De
wijkers zijn nog niet geruimd, omdat de aanplant zich niet overeenkomstig de verwachtingen heeft ontwikkeld. In de studie zijn alleen de wijkerrijen 5, 7 en 9 betrokken,
omdat deze het eenvoudigst te bestuderen waren en de minste uitvallers vertoonden.
Rij 5 is beplant met Glorie van Holland op onbekende onderstam, vermoedelijk
Doucin.
Rij 7 met Bramley's Seedling op onbekende onderstam, vermoedelijk Doucin.
Rij 9 met Transparente de Croncels op onbekende onderstam, vermoedelijk Doucin.
Door de oorlogshandelingen zijn er in deze boomgaard bomen vernield en wel de
nrs 11 in rij 5 en de nrs 10, 11, 14—17 in rij 9.
De hoogstammen in de blijverrijen hebben zich zeer slecht ontwikkeld. De stand
vooraan is wel beter dan op de zware grond in het midden en achteraan, maar toch
veel minder dan van de struiken. De cultuurzorgen worden matig tot goed uitgevoerd.
De observaties hebben betrekking op de nrs 1—22 in de rijen 5, 7 en 9 voor zover
ze door de oorlogshandelingen zijn gespaard. De nrs 2 en 9 in rij 15 zijn boetbomen.
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TABEL 32. Metingenvanstamomtrek,kroondoorsnedeen kroonhoogte.
Decursievecijfers verschillenmet dan SO %metnethoogstecijfer uitdebetreflendereeks,devettecijfers meerdan 100%

Boom no.

1

Rij 5
Glorie van Holl.
op Doucin

a. stamomtrek trunk-girth
b. kroondoorsnede crown diam.
c. kroonhoogte crown height

•

Rij 7
Bramley's Seedling
op Doucin

a. stamomtrek trunk-girth
c. kroondoorsnede crown diam.
c. kroonhoogte crown height

81 82
89 64 96 108 88 77
690 795 685 542 678 778 625 522
460 460 400 330 450 540 395 335

Rij 9
Transparente de
Croncels op Doucin

a. stamomtrek trunk-girth
b. kroondoorsnede crown diam.
c. kroonhoogte crown height

57 60 72 83 68 72 71 65
500 527 595 632 590 557 590 520
405 480 560 545 525 530 525 505

2

3

4

6

5

7

8

23 67 76 69 61 56 54
142 460 597 415 472 415 462
185 370 464 396 420 390 360

TABLE 32. Measurements of trunk-girth, crown diameter and crown-height.
Thefiguresinitalics differ more than SO% compared with thehighestfiguresof the series concerned, thefiguresin bold
typemore than 100%.

De ontwikkeling der bomen is, ook op korte afstand, onregelmatig. Vermoedelijk
hangt dit samen met een verschil in groeikracht van de onderstam. De ..Doucin" onderstam bestond vroeger gewoonlijk uit een mengsel van klonen met verschillende eigenschappen. De algemene tendenz is echter, dat de stand van de nrs 1—7matig tot goed
is en die van de volgende nrs matig slecht tot slecht.
Bijzondere verschijnselen doen zich overigens niet voor.
b. De groeikracht der bomen
Een eerste indruk hiervan geeft het reeds besproken bodemkaartje (fig. e).
De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 32.
In fig. f zijn deze cijfers in beeldgrafiek voorgesteld.
Bij beschouwing van rij5 Glorie van Holland op Doucin blijkt het volgende:
Afgezien van de boetbomen kunnen drie groepen worden onderscheiden: goede
groeiers (nrs 3—6), matige groeiers (7, 8, 10, 15, 17, 19—21) en slechte groeiers (12, 13,
14, 16).De onregelmatigheid blijkt o.a. uit de vrij goede stand van nr. 15tussen 14en 16.
TABEL 34. Vergelijking van de schattingen van bloeisterkte en vruchtzetting met de opbrengst in kg.

Boom no.

1

2

3

4

Rij 7
Bramley's Seedling

a. bloeist.(0-10)Blossomstrength
b. vruchtzetting (0-10) setting
c. opbrengst (in kg) yield (in kg)

7
4
98

6
4J
117

5
4
98

7
5J
3
5
35 113

Rij 5
Glorie v. Holland

a. bloeist.(0-10)Blossomstrength
b. vruchtzetting (0-10) setting
c. opbrengst (in kg) yield (in kg)

•

•

TABLE 34. Yields compared with estimates of blossom strength and setting.

7
8
6
6i
113J 112i

5

6

7

7
7
5
4i
116 156

8
8
7i
7i
7i
7
7 112 105

8
7
5
80
8
6i
64

145

9

10

23
127
260

52i
387
360

68
575
365

71
613
285

41
325
365

11

•
•
•

71
550
355

•

•

m

•

•

•

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

48
280
275

48
285
320

50
340
320

53
370
360

47
327
330

57
415
415

55
462
370

54
442
390

59
442
325

56
480
355

62
477
340

66
452
270

66
525
325

80
610
445

82
567
325

73
432
280

86
640
445

82
572
370

86
650
350

72
615
350

69
487
325

40
385
340

39
360
280

38

38
261
255

32
212
290

40
302
240

39
307
265

•

•

•

•

•

•

•

•

it j i t

•

•

•

•

265

22

•
•
•

De kroondoorsnede van de nrs 12 en 13 verschilt zelfs meer dan 100 % van de best
ontwikkelde.
Opvallend is, dat bij de slechtere groeiers, de kroondoorsnede sterker afneemt dan
de kroonhoogte, terwijl ook hier weer de stamomtrek een goede maat blijkt te zijn voor
de groeikracht der bomen.
In rij 7 beplant met Bramley's Seedling op Doucin, zijn de groeiverschillen groter,
terwijl zich ook hier onregelmatigheden voordoen, die niet systematisch met bodemverschillen in verband gebracht kunnen worden, bijv. de zwakke ontwikkeling van nr. 4
en de goede groei van de nrs 6, 15 en 18. Deze zullen samen moeten hangen met verschillen in groeikracht van de variabele Doucin-onderstam.
Een indeling in groepen, hoewel dit niet eenvoudig is, kan als volgt geschieden:
goede groeiers (nrs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 18), matige groeiers (9, 10, 11, 16, 19, 20, 21),
en slechte groeiers (nrs 4, 8, 12, 13, 14, 17, 22). De grootte van de verschillen blijkt
duidelijk uit de foto's van een boom op een goede en slechte plek (afb. 35 en 36).
De verhoudingen zijn hier ongeveer dezelfde als bij de Glorie van Holland.

9

10

11

6
5
72

8
6
92

8
6
79

•

8
7
64

•
•

•
•
•

12

n
6i

13

58

7
6
67

7
6i
27

6
5i
28

14

15

8
8
6|
7i
100
141
7
6
33i

8
7i
90

16

17

18

19

20

21

22

7i
6i
117

7
5i
63

8}
7i
150

7i
6
103

9
8
171

8
7
112

8
7
100

8
7i
68

8
71
77

8
8
99

8
7i
66£

8
7
52J

8
7
62

•
•
•
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AFB. 35. Bramley's Seedling (boom nr. 6 op de grafieken van slechte plek 7) gegroeid op een goed
deel vanhetperceel bodemtype MOk 3k).
(Foto: Afd.Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.)

Fio. 35. Bramley's Seedling (tree nr. 6 on the graphs of the inferior spot nr. 7) grown on a good
part of the plot (soil type MOk 3k).
(Photo: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.)
TABEL 33. Samenvatting groeikradr.metingen.

Ras

Gemiddelde
Groep stamomtrek

Gemiddelde
kroondoorsnee

Gemiddelde
kroonhoogte

Gemiddelde inhoud

Verhouding

Rij 5
Glorie v.H.
op Doucin

a.
b.
c.

68 cm
55 cm
48 cm

510 cm
430 cm
310 cm

415 cm
370 cm
311 cm

«/i* x 2,31'=
51 m s
«/>» x 2,0s = 33 m»
«/,w X 1,65*= 18 m«

3
2
1

Rij 7
Bramleys
op Doucin

a.
b.
c.

89 cm
76 cm
68 cm

690 cm
590 cm
490 cm

450 cm
340 cm
315 cm

«/,» x 2,85 3 = 96,9 m»
«/,« x 2,3 s = 5 1 m«
*/»» x 2,0s = 33,4 m s

3
1,5
1

Rij 9
Transparente
de Croncels
op Doucin

a.
c.

70 cm
38 cm

573 cm
300 cm

524 cm
287 cm

'/a?* x 2,76s= 88 m8
Vi* X 1,47'= 14 m s

6
1

Variety

Average
Group trunk-girth

Average
crown
diameter

a — goed (good);b —matig (medium); c — slecht (poor).
TABLE 33. Summary of tree growth measurements.

Average
crownheight

Average cubic capacity

Ratio
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In rij 9 beplant met Transparente de Croncels op Doucin zijn veel bomen tijdens
de oorlogshandelingen verloren gegaan. Grotendeels waren dit slechte exemplaren. Het
verschil in groeikracht in deze rij is zeer groot. Een indeling in groepen is daardoor
eenvoudiger. Het meest voor de hand ligt een indeling in tweeen nl.: goede groeiers
(nrs 2—8) en slechte groeiers (nrs 9—22, voor zover aanwezig). Nr. 1 staat op de kant
van het perceel en heeft zich vermoedelijk tengevolge daarvan minder goed ontwikkeld.
De uitkomsten van de berekeningen in tabel 33 bevestigen de indruk, dat zich hier
aanzienlijke groeiverschillen voordoen.
c. De bloei en vruchtdracht
Tijdens de bloei is de bloeisterkte geschat in een schaal van 0 : 10. Na de bloei is
de vruchtzetting geschat, eveneens in een schaal van 0 : 10.
Vervolgens is tijdens de pluk de opbrengst per boom bepaald in kg, terwijl tevens
een sortering naar grootte plaats vond. De sorteringscijfers zijn in tabel 34 achterwege
gelaten, omdat deze geen verband bleken te houden met dit onderzoek. De opbrengst van
de Transparente de Croncels is niet bepaald, omdat deze een volledig misjaar had.
Zonder hieruit conclusies te willen trekken kan hierover het volgende worden opgemerkt:
Glorie van Holland heeft goed gebloeid. De vruchtzetting was eveneens behoorlijk,
van enkele bomen matig. De opbrengst van de voorste bomen was het hoogst (nrs 3—7),
van de middelste bomen (nrs 11—13) slecht en van de overige bomen matig tot goed.
Een zwak verband met de grootte der bomen blijkt wel aanwezig.
AFB. 36. Bramley's Seedling (boom nr. 12 op de grafieken van slechte plek 7) gegroeid op een slecht
deel van het perceel (bodemtype MOp lip).
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Brantley's Seedling heeft matig tot goed gebloeid. De vruchtzetting was vrij slecht
tot matig. De opbrengst houdt duidelijk verband met de grootte van de bomen en met
de mate van bloei. Deze was achteraan beter dan vooraan. Dientengevolge worden bij
de achterste bomen de hoogste opbrengsten verkregen.
C. HET VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE VRUCHTBOMEN

Een eerste indruk hieromtrent verkrijgt men door vergelijking van fig. f met het
reeds besproken bodemkaartje. Een nog samenvattender overzicht geeft fig. g. Het blijkt,
dat het ras Transparente de Croncels het sterkst reageert op de bodemverschillen en
uitsluitend op de kreekruggrond een goede stand vertoont.
De reactie van de Bramley's Seedling is zeer grillig, hoewel ook voor dit ras toch
wel kan worden geconcludeerd, dat een ongunstig profiel en hoge grondwaterstand een
zeer nadelige invloed kan hebben op de groeikracht. Dit hangt echter vermoedelijk
sterk af van de onderstam, die wel aansprakelijk zal zijn voor de grillige reactie van
de bomen.
Het ras Glorie van Holland vertoont de minste verschillen in groei. De slechtste
bomen komen hier voor in het midden van de rij waar het profiel het ongunstigst is.
De beste bomen staan ook hier uitsluitend op de kreekruggrond.
In verband met de duidelijk verschillende grondwaterstand vooraan en in het midden
van het perceel is het moeilijk uit te maken of de groeiverschillen moeten worden
toegeschreven aan de variatie in zwaarte, structuur en aeratie van het profiel of aan
de grondwaterstandsverschillen. Dat deze laatste factor nog afzonderlijk van invloed is
kan wel worden afgeleid uit het feit, dat de stand achteraan beter, dan in het midden is.
Hier is nl. de waterstand het hoogst.
Toch hangt de waterstand zo nauw samen met de aard van het profiel, dat het
moeilijk is deze beide groeifactoren van elkaar gescheiden te beschouwen. Dit blijkt
vooral op deze plek zeer duidelijk, omdat hier de topografie minder relief heeft dan
de grondwaterspiegel.
De betere doorlatendheid van de kreekgrond veroorzaakt in dit geval een lagere
waterstand, waartoe nog wordt bijgedragen door de nabijheid van een sloot, die langs
de kop van het perceel loopt.
De invloed van de katteklei in de ondergrond is vermoedelijk gering of wel zonder
betekenis, omdat de grond hier volgens de analyses geen lagere pH heaft.
Overigens kan hier de conclusie van de vorige slechte plek, dat een overmaat aan
water met als gevolg een slechte aeratie alsde oorzaak van de slechte groei moet worden
beschouwd, worden overgenomen. De daar gegeven grafische voorstelling over het
verband tussen groeikracht en grondwaterstand vindt ook hier ondersteuning. Men kan
zich goed voorstellen, dat gemakkelijk op korte afstand verschillen in aeratie kunnen
optreden, die aanzienlijke variaties in de groeikracht teweeg kunnen roepen, indien deze
verschillen gelegen zijn nabij het punt, waar de lijn sterk naar beneden buigt.
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IV; DE RESULTATEN MET BOOMGAARDEN OP VERSCHILLENDE
BODEMTYPEN
1. INLEIDING

Na het besprokene in hoofdstuk BIII kan de vraag rijzen of de grote verschillen
in groei en stand van fruitrassen op vlak naast elkaar gelegen bodemtypen eveneens
aanwezig zijn bij vergelijking van boomgaarden op uiteenlopende bodemtypen op verschillende plaatsen. Zoals reeds werd uiteengezet is een dergelijke vergelijking zeer
moeilijk, omdat naast de bodem, ook allerlei andere factoren kunnen bijdragen tot de
variaties in groeikracht en vruchtbaarheid, die worden geconstateerd. Anderzijds heeft
dit weer zijn voordelen, omdat b.v. kan blijken, dat bepaalde niet bodemkundige factoren kunnen bijdragen tot versterking of verzwakking van de gunstige of ongunstige
bodemkundige invloed op de ontwikkeling van het fruit.
Teneinde tegemoet te komen aan het bezwaar, dat in het vorige hoofdstuk de opbrengsten niet in de vergelijking konden worden betrokken, is er bij de keuze van de
boomgaarden voor dit deel van het onderzoek in de eerste plaats gelet op het voorhanden
zijn van betrouwbare opbrengstcijfers. Zoals wel reeds bekend was, blijken betrouwbare
cijfers over enkele jaren slechts sporadisch bij de fruittelers aanwezig te zijn. Noodgedwongen is daardoor het aantal boomgaarden zeer beperkt gebleven. Zoals uit het
onderstaande zal blijken, is het toch wel mogelijk om een antwoord te geven op de
vraag, die aan het begin van dit hoofdstuk is opgeworpen.
Bij de bespreking zal een splitsing worden gemaakt naar de aard van de polder,
waarin de boomgaarden zijn gelegen (oude of jonge polders).
2. RESULTATEN MET BOOMGAARDEN IN DE NIEUWLANDPOLDERS

a. BODEMTYPEN zware klei- en kleigrond.
De boomgaarden op dit bodemtype groeien steeds goed en regelmatig. Men ondervindt weinig hinder van gebreksziekten, die op lichtere gronden zo vaak voorkomen in
de fruitteelt. Zowel appels, peren als pruimen voldoen goed. Ook in droge jaren als
1947,laat de wateropname niet te wensen over. Tot laat in het jaar isde bladstand goed.
De mate van verzorging is hier niet van zo grote invloed op het resultaat als op de
slechtere gronden, hoewel deze ook hier nog zeer belangrijk is.
PERCEEL a 1.

Geplant in 1937. Modern gevarieerd sortiment van appels (4/5) en
peren (1/5) met wijkers en blijvers. Plantafstand 8 m (wijkers op 4 m). Verzorging: zeer
goed. Opbrengsten van appels en peren in:
1944
1945
1946
1947

20000 kg/ha
10000 kg/ha
10000 kg/ha
. 22000 kg/ha
GEMIDDELDE opbr. van het 7e—lOe jaar 15000 kg/ha

In de winter 1944—1945 is het bedrijf van November t/m Februari geinundeerd geweest met zoet water. Dientengevolge was de bladstand in 1945slecht en de opbrengst zoveel lager dan in 1944.In 1946 werd zeer veel schade aangericht door nachtvorst. Tot op
1 m hoogte waren alle bloemen bevroren en werden geen vruchten geoogst. De eigenaar
schatte de gemiddeldeopbrengstzonderde inundatie en nachtvorstschade op 18000kg/ha.
Dit is echter een speculatie. De fruitteler staat altijd aan risico's bloot, die de gemiddelde
opbrengst verlagen.
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PERCEEL a 2. Geplant in 1937. Modern gevarieerd sortiment van appels (3/4) en
peren (1/4). Plantafstand resp. 5 en 4 m. Verzorging: zeer goed.
Opbrengst in 1947 van de:
appehassen
Glorie van Holland
Perzikrode Zomerappel . . . .
Cox's Orange Pippin
Yellow Transparent
Goudreinette
Mank's Codlin
Jonathan
Zigeunerin
GEMIDDELD

27 540 kg/ha
21 570 kg/ha
17420 kg/ha
17270 kg/ha
16860 kg/ha
16580 kg/ha
16370 kg/ha
11300 kg/ha

pererassen
Beurre Hardy
26 170 kg/ha
Precoce de Trevoux
18310 kg/ha
Louise Bonne d'Avranches . . . 18 160 kg/ha
Conference
17860 kg/ha
Comtesse de Paris
10680 kg/ha
GEMIDDELD
17000 kg/ha

17 700 kg/ha

In 1946 waren de opbrengsten slechts weinig lager. De stand van de bomen was
in 1947 zeer goed.
b. BODEMTYPEN zware zavelgrond.
De boomgaarden op dit bodemtype verschillen niet merkbaar van die op de
kleigrond.
PERCEEL b 1. Geplant in November 1933. Modern gevarieerd sortiment van appels
(1/2) en peren (1/2). Plantafstand 5 m. Dit is voor de appels plaatselijk te nauw en
voor de peren plaatselijk te ruim. Verzorging: zesr goed. Opbrengsten in:
appels
1941
8400 kg/ha
1942
14700 kg/ha
1943
7000 kg/ha
1944
16000 kg/ha
1945
4 700 kg/ha
1946
22 000 kg/ha
GEMIDDELDE opbr. van het 7e—12e jaar 12 100 kg/ha

peren
5000 kg/ha
13700 kg/ha
6000 kg/ha
4 800 kg/ha
17000 kg/ha
13000 kg/ha
10000 kg/ha

Hierbij dient aangetekend te worden, dat in 1944 circa 7000 kg peren per ha verloren
gingen tengevolge van de oorlogshandelingen.
De lagere opbrengst van de peren is voornamelijk toe te schrijven aan de te ruime
beplanting.
De appelopbrengst is enkele jaren gedrukt door een sterke zaagwespaantasting.
PERCEEL b 2. Geplant in 1931. Modern gevarieerd sortiment van appels (1/2) en
peren (1/2). Plantafstand resp. 5 en 4 m. Verzorging: zeer goed. Gemiddelde opbrengst
per ha van het 13e—16e jaar (1944—1946) van de peren 20000 kg en van de appels
27500 kg.
De hierna volgende percelen b3 en b4, cl en c2 behoren met het besprokene tot
66n bedrijf en ontvangen dezelfde verzorging.
PERCEEL b 3. Geplant in 1934. Modern gevarieerd sortiment van appels (1/3) en
peren (2/3). Plantafstand resp. 5x 5 en 4 x 4 m (deels 4 x 2 m). Verzorging: zeer goed.
Gemiddelde opbrengst per ha van het lOe—13e jaar (1944—1946) van de appels
14000 kg/ha en van de pererassen:
Bonne Louise d'Avranches . \
, n „„« ,,„,.
Conference
( g e m - 2 0 0 0 0 k g / h a Comtesse de Paris . . . .
Beurre^ d'Amanlis .
Conference....
', gem. 18000 kg/ha
Triumphe de Vienne
Williams Duchess .

15000 kg/ha
12000 kg/ha
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PERCEEL b4.

Geplant in 1939.Modern gevarieerd sortiment van appels met blijvers
en wijkers. Plantafstand 6 m (wijkers op 3m).Verzorging: zeer goed.
Gemiddelde opbrengst van het 5e—7e jaar (1944—1946) 13500 kg/ha.
Een deel van dit perceel bestaat uit het bodemtype lichte zavelgrond.
c. BODEMTYPEN lichte zavelgrond.
Op dit bodemtype zijn de resultaten met vruchtbomen wisselvalliger dan op de
zwaardere bodemtypen. De waterhuishouding kan hier te wensen overlaten in het geval
dat de zavellaag aan de zandige kant is, of de ondergrond wat grofzandiger is dan
normaal.
Men kan last krijgen van droogteschade, terwijl ook vaak gebreksverschijnselen
kunnen worden waargenomen. Vooral peren voldoen minder goed op deze grond. Er
treedt veelvuldig chlorose op en de ontwikkeling der bomen is minder dan op meer
vochthoudende grond.
Een en ander blijkt wel uit de resultaten op de volgende percelen.
PERCEEL C/. Geplant in 1937.Beperkt appelsortiment bestaande uit: Cox's Orange
Pippin, Ellison's Orange en Jonathan. Verzorging: zeer goed. Veel gebreksziekten.
Gemiddelde opbrengst per ha van het 7e—9e jaar (1944—1946) 10OCX) kg.
PERCEEL C2. Geplant in 1939.Perenaanplant van het ras Conference. Plantafstand
4 m. Verzorging: zeer goed. Veel gebreksziekten.
Gemiddelde opbrengst perha vanhet5e—7ejaar (1944—1946)4500kg.
PERCEEL C 3. Geplant in 1936. Modern gevarieerd sortiment van appels (2/3) en
peren (1/3) met blijvers en wijkers. Plantafstand 6 x 5 m (wijkers op 3 x 2.5 m). Verzorging: zeer goed. Veel gebreksziekten.
In 1947wasde stand ondanks de droogte niet minder dan in voorgaande jaren.
De gemiddelde opbrengst van de appels en peren bedroeg in de jaren:
1942
1943
1944
1945
1946
GEMIDDELDE opbr. van het 6e—lOejaar

8250 kg/ha
5750 kg/ha
7900 kg/ha
8000 kg/ha
11800 kg/ha
8340 kg/ha

In enkele jaren werd de opbrengst gedrukt door zaagwespaantasting en stormschade.
d. BODEMSERIE slikgronden.
Deze bodemserie is niet besproken bij de behandeling van de Nieuwlandgronden,
omdat deze in de onderzoehte polders niet voorkomt. Deze gronden zullen worden behandeld door KUIPERS naar aanleiding van zijn onderzoekingen in Tholen en SehouwenDuiveland.
De slikgronden zijn gekenmerkt door een dunne laag zavel op een vrij grofzandige
ondergrond. Deze gronden zijn ingepolderd voor ze voldoende opgeslibd waren.
De watervoorziening laat meestal te wensen over, mede omdat de grondwaterstand
gewoonlijk laag is.Erkanveel droogteschade optreden. Sterk groeiende rassen en onderstammen, een dichte beplanting, sterke snoei en bemesting met organische stoffen
kunnen de mindere groeikracht in meerdere of mindere mate compenseren.
PERCEEL d I. Geplant in 1926. Modern gevarieerd sortiment van appels (2/3)en
peren (1/3).Hoofdzakelijk sterke rassen enonderstammen. Plantafstand 6m.Verzorging:
zeer goed. Er wordt sterk gesnoeid en veel stalmest gebruikt.
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De bovengrond bestaat uit Iichte zavel, terwijl de zandige ondergrond begint op
35—50 cm diepte.
De opbrengsten waren in de jaren:
1944
22 500 kg/ha
1945
23 500 kg/ha
1946
. . 19000 kg/ha
GEMIDDELDE opbr. van net 18e—20ejaar 21 600 kg/ha

In 1947 trad veel droogteschade op.
PERCEEL d 2. Geplant in 1933. Modern gevarieerd sortiment van appels (1/2) en
peren (1/2) op sterke onderstammen. Plantafstand 5 m. Verzorging: zeer goed. Er wordt
sterk gesnoeid en veel stalmest gebruikt.
De bovengrond bestaat uit zavel, terwijl de zandige ondergrond begint op circa 70cm
diepte.
De opbrengsten waren in de jaren
1944
18000 kg/ha
1945
16000 kg/ha
1946
26500 kg/ha
GEMIDDELDEopbr. van het lie—13ejaar 20000 kg/ha

In 1947 trad geen droogteschade op.
PERCEEL d 3. Geplant in 1938. Modern gevarieerd sortiment van appels (4/5)) en
peren (1/5) met wijkers en blijvers op matig sterke tot sterke onderstammen. Plantafstand 6 m (wijkers 3 m). Verzorging: zeer goed. Er wordt sterk gesnoeid en veel
stalmest gebruikt.
De bovengrond bestaat uit Iichte zavel, terwijl de zandige ondergrond begint op
40—50 cm diepte.
De opbrengsten waren in de jaren
1943
19000 kg/ha
1944
20000 kg/ha
1945
18000 kg/ha
1946
24000 kg/ha
GEMIDDELDE opbr. van het 5e—8e jaar. 20250 kg/ha

In 1947 werd veel droogteschade waargenomen.
PERCEEL d 4. Geplant in 1937. Beperkt sortiment van appels (hoofdzakelijk Goudreinette op MI, Cox's Orange Pippin op MII en Jonathan op MXVI als blijvers en
een gevarieerder sortiment wijkers op MIX) en een ruimer sortiment peren, hoofdzakelijk op kwee-onderstam.
Plantafstand voor de appels 7 en 8 m (wijkers op 3.5 en 4 m) en voor de peren
4en 5m. Dit is voor deze grond veel te ruim, terwijl ook de onderstammen te zwak zijn.
De grond bestaat uit Iichte zavel, die op een diepte van 35—60 cm overgaat in dor
zand, terwijl een diepe bemaling wordt toegepast.
De verzorging was tot voor enkele jaren matig, thans zeer goed.
De opbrengsten bedroegen in de jaren:
appels
1944
2 700 kg/ha
1945 . . . •. . 5 300 kg/ha
1946
3000 kg/ha
GEMIDDELDE opbr. van het 7e—9e jaar. 3700 kg/ha

peren •
900 kg/ha
9000 kg/ha
6 000 kg/ha
5 300 kg/ha

In 1946 werd veel schade aangericht door nachtvorst. Bij de appels had de opbrengst
naar schatting van de eigenaar 5000—6000 kg/ha kunnen bedragen.
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3. RESULTATEN MET BOOMGAARDEN IN DE OUDELANDPOLDERS

a. BODEMTYPEN kreekgrond en overgangsgrond.
Gezien de wisselende samenstelling van deze bodemtypen is te verwachten, dat de
boomgaarden een ongelijke stand zullen vertonen op de verschillende bodemvarianten.
Dit leerde trouwens ook het „slechte plekken" onderzoek reeds.
De hieronder besproken percelen tonen aan, dat ook op deze grond hoge opbrengsten
kunnen worden verkregen.
PERCEEL a1.

Geplant in 1917. Gemengd ouderwets en modern sortiment van appels
en peren op hoogstam en struik. Plantafstand 6 x 12 m. Verzorging: goed.
Vooraan het perceel bestaat de grond uit MOk 3,naar achter helt het perceel af naar
de poelgrond. Na de overgangsgrond treffen we hoge poelgrond aan. Er zijn aanmerkelijke groeiverschillen. Vooraan heeft de Goudreinette op Zaailing een kroondoorsnede van
circa 9 m, achteraan op de poelgrond circa 6 m. Voor de Transparente de Croncels zijn
deze cijfers 8 en 5 m. Door draineren is de poelgrond veel verbeterd. Vooraan behoort
de grond tot de beste uit de oude polders, fijnzandig, vochthoudend zonder storende
lagen.
De gemiddelde opbrengst bedroeg van het 18de—20stejaar (in de jaren 1944—1945—
1946) 20OCX) kg.
In 1947 werd weinig last van droogte ondervonden.
PERCEEL a 2.

Geplant in 1930. Modern gevarieerd sortiment van appels en peren
als struikvorm met onderteelt van bessen. De plantafstand varieert, maar is in het
algemeen vrij nauw. Verzorging: goed.
De grond bestaat uit roestige kreekgrond en overgangsgrond, behoorlijk vochthoudend. In 1947 werden enige droogteverschijnseien opgemerkt. Deze droogte richtte echter
geen grote schade aan.
De gemiddelde opbrengst van de appels en peren bedroeg in de jaren:
1945
1946

20650 kg/ha
15000 kg/ha
GEMIDDELDE opbr. van het 15e—16ejaar 17800 kg/ha

Bovendien werden op dezelfde oppervlakte nog circa 6000 kg bessen geoogst.
PERCEEL a 3. Geplant in 1940. Modern gevarieerd appelsortiment met veel Goudreinette als blijver op diverse onderstammen van XVI tot IV. Wijkers veel Cox's Orange
Pippin en Jonathan op IV. De plantafstand bedraagt 8 m, voor de wijkers 4 m. Verzorging: goed.
Het gehele perceel bestaat uit een lichte variant van het bodemtype zavelige kreekgrond. Een goede kreekgrond, lager gelegen dan op de meeste plaatsen.
De groei en vruchtbaarheid van dit perceel zijn ruim voldoende. De opbrengst van
de rassen bedroeg gemiddeld in de jaren:
1945
1946
1947

9500 kg/ha
11 500 kg/ha
11 000 kg/ha
GEMIDDELDE opbr. van het 5e—7ejaar . 10700 kg/ha

In 1947 werden vrijwel geen droogteverschijnseien waargenomen.
6. FOELGROND-bodetntypen.
De meeste fruitrassen voldoen slecht op poelgrond. Slechts indien de bovengrond
met goede structuur minstens 40 cm dik is en de grond niet laag gelegen is, zijn met
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sterkgroeiende rassen nog redelijke resultaten te bereiken. Vaak komen op de poelgronden natte Iage plekken voor, waar de groei zeer veel te wensen overlaat. Een goede
afwatering kan op slechte grond toch nog redelijke resultaten geven. De indruk bestaat,
dat de slechte groei op de lage poelgrond vaak meer wordt veroorzaakt door de wateroverlast dan door het slechte profiel. Geheel scheiden kan men deze factoren niet, omdat
ze elkaar beinvloeden.
PERCEEL b 1. Geplant in 1939. Perenaanplant in struikvorm met gevarieerd sortiment op kwee. De plantafstand bedraagt 4 m. Verzorging: goed.
De aanplant is verricht op slechte, gemoerde lage poelgrond, die tevoren werd
geegaliseerd. Omdat er onvoldoende grond van betere bodemtypen voorhanden was, is
de huidige bovengrond plaatselijk slechter dan v66r de egalisatie.
De groei van de struiken is zeer slecht. Er zijn plekken, waar de bomen nog weinig
groter zijn dan 3-jarige bomen op goede grond. Nauwkeurige opbrengstgegevens waren
niet beschikbaar. Naar schatting bedroeg de opbrengst in de jaren 1945 en 1946 gemiddeld 2500 kg/ha.
PERCEEL b 2. Geplant in 1938.Perenaanplant in struikvorm met gevarieerd modern
sortiment op zaailing en kwee. De plantafstand bedraagt 4 m. Verzorging: matig.
Ook in dit geval is de aanplant verricht op geegaliseerde, slechte poelgrond. De
negenjarige bomen zijn niet groter dan vijfjarige op goede grond. Op plaatsen, waar
veel grond werd opgevoerd, is de groei iets beter. Daarentegen is een duidelijk mindere
stand waar te nemen op plaatsen, waar de grijze, gereduceerde kleilaag zeer ondiep
wordt aangetroffen. Een regelmatige compostbemesting bracht enige verbetering in de
structuur van de bovengrond.
Slechts de gemiddelde opbrengsten van de volgende rassen waren beschikbaar:
Beurrg Hardy
2 000 kg/ha
Clapp's Favorite
2 000 kg/ha
Durondeau
2 900 kg/ha
Triumphe de Vienne
2 000 kg/ha
Conference
2 900 kg/ha
Comtesse de Paris
3400 kg/ha (opgevoerde grond)
GEMIDDELDE opbr. van het le—9e jaar. 2 500 kg/ha

Dit is een lage gemiddelde opbrengst, ook al houdt men rekening met de onvruchtbare periode in de eerste vijf jaren van de aanplant.
4. BESPREKING VAN DE RESULTATEN

Het aantal onderzochte boomgaarden moest helaas beperkt blijven wegens het ontbreken van meer betrouwbare opbrengstgegevens. Veel fruitkwekers beschikken er zelf
niet over. Anderen hadden er bezwaren tegen, dat er gebruik van werd gemaakt.
Toch zijn de opbrengst- en standverschillen in de behandelde gevallen bij een overeenkomstig sortiment, zelfde leeftijdsgroep en goede verzorging zo groot, dat wel kan
worden geconcludeerd, dat de bodem een zeer grote invloed uitoefent op de groeikracht
en productiviteit van de bomen. De opbrengstverschillen, in geld uitgedrukt, zijn veel
groter dan de verschillen in pachtprijs tussen goede en slechte grond.
De hoogste opbrengsten worden verkregen in de jonge polders op de k l e i - en
z w a r e zavelgrond. Zelfs jonge boomgaarden van 5—10 jaar bereiken daar producties van ver boven de 10000 kg. Zowel appels als peren voldoen goed.
O p d e b e s t e k r e e k g r o n d e n worden eveneens hoge opbrengsten gevonden.
Toch bestaat de indruk, dat het productievermogen op deze grond lager ligt dan op de
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beste nieuwland-bodemtypen. Het is wel zeker, dat de zelfde productie op de jonge
grond met minder kosten kan worden verkregen (lagere bemesting; grotere percelen,
die rationed werken mogelijk maken; minder grondbewerkingskosten, indien na verloop
van jaren de grond in gras wordt gelegd).
D e l i c h t e r e z a v e l s met zandige ondergrond zijn wisselvalliger in opbrengst.
Hier oefenen het plantsysteem en de verzorging een beslissende invloed uit op het
resultaat. Een nauwe plantafstand, sterke rassen en onderstammen, sterke snoei en zware
bemesting met organische stof zijn vereist voor een grote productie. Dit brengt hogere
kosten met zich en beperkt de sortimentskeuze, terwijl tevens de vruchtbaarheid later
intreedt. Indien onvoldoende rekening wordt gehouden met het lagere productievermogen
van de lichtere gronden, zijn zeer lage opbrengsten het gevolg.
Op de p o e l g r o n d e n zijn de hier vermelde resultaten slecht. Niet steeds is de
bodemgesteldheid zo slecht als in de beschreven gevallen. Op de hoge poelgrond zijn
veel betere boomgaarden bekend. Aangezien echter op een perceel in een poelgrondgebied, naast iets betere grond vrijwel steeds ook slechte of zeer slechte grond voorkomt,
is de groei zeer onregelmatig en ontstaat een boomgaard, waarvan het productievermogen op zijn gunstigst als matig is te kwalificeren. Bij een ongunstige conjunctuur kan
deze de concurrence met de boomgaarden op de betere grond niet volhouden.
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V. DE TOEPASSING VAN DE VERKREGEN RESULTATEN
VOOR DE FRUITTEELT
1. INLEIDING

Onze kennis is zeker nog onvoldoende om een gedetailleerde beschrijving te kunnen
geven van de groei- en productiemogelijkheden van onze fruitgewassen, gedifferentieerd
naar de cultuurrassen, op de beschreven bodemtypen.
Toch kan naar aanleiding van de beschreven onderzoekingen en de vele indrukken
tijdens het werk opgedaan, een eerste globale beschouwing hieromtrent worden geformuleerd. Door de beschrijving en classificatie van de bodemtypen is tevens de weg geeffend
voor uitgebreider onderzoek omtrent de relatie tussen de bodem en de productiemogelijkheden in de fruitteelt. Het perspectief dat door dit onderzoek wordt geopend is
ongetwijfeld belangrijk.
Allereerst zal er een oordeel kurfnen worden uitgesproken over de mate van
geschiktheid van de grond voor de fruitteelt in het algemeen. Stellen wij bij wijze van
voorbeeld tegenover elkaar de geschiktheidsklassen „zeer goed", „matig" en „slecht",
dan wordt hiermee niet alleen uitdrukking gegeven aan de verwachting, dat bij vergelijkbare plantsystemen, de productie in deze volgorde lager zal liggen, maar ook, en dat
is misschien nog belangrijker, dat de keuze uit de rijke variatie in rassen van onze
fruitsoorten, bij dalende geschiktheid van de bodem steeds kleiner wordt. Op de zeer
goede grond zal men zowel zwak als sterk groeiende rassen op zwakke of sterke
onderstam van meerdere fruitrassen kunnen planten met de beste verwachtingen voor
de toekomst. Op de matige grond daarentegen zullen wellicht nog wel goede resultaten
kunnen worden bereikt met sterk groeiende rassen op sterke onderstammen van enkele
vruchtsoorten, maar men zal moeten afzien van het planten van de hoge eisen stellende
vruchtsoorten en bij andere vruchtsoorten de zwakke onderstam moeten vermijden. Het
„wijker- en blijver" systeem kan onder die omstandigheden bezwaarlijk worden toegepast. Op de slechte grond zal bij een zorgvuldige keuze van het sortiment, de onderstammen en de plantafstand, met aan de omstandigheden aangepaste cultuurzorgen
soms nog een redelijk resultaat bereikbaar zijn. Mislukkingen zijn tevoren echter geenszins uit te sluiten.
Het zal duidelijk zijn, dat zowel de economische als de technische risico's groter
worden, naarmate de bodemgesteldheid dwingt tot esn sterkere beperking bij de keuze
van fruitsoorten, -rassen en onderstammen voor de aanplant. Hoe eenzijdiger de aanplant,
des te groter is de kans op misoogst, des te trefbaarder is de ondernemer bij marktschommelingen en des te moeilijker wordt de arbeidsverdeling.
Hier kan tegenover worden gesteld, dat ons grote sortiment, de verscheidenheid van
de onderstammen, de vele variaties in de plantsystemen, en de wijze van uitvoering van
de cultuurzorgen, een aanpassing mogelijk maken aan de bodemgesteldheid.
Dit verschaft aan personen, die over tweede-rangs gronden beschikken en toch fruit
willen planten, de mogelijkheid een plantschema op te maken, dat voor hen het perspectief biedt een bestaan te vinden in de fruitteelt.
Bij een dalende conjunctuur zullen zij echter eerder in moeilijkheden komen dan de
eigenaars van boomgaarden op goede grond.
Het zal dan ook steeds zeer moeilijk blijven om te adviseren omtrent de economische
perspectieven van een aanplant op matige of slechte grond, ook al is het plantschema
hieraan zo goed mogelijk aangepast.
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De economische risico's zijn echter aanmerkelijk kleiner wanneer alles wordt gedaan
om deze aanpassing zo goed mogelijk te doen geschieden. Maar al te veel zijn en worden
nog boomgaarden geplant op minder goede gronden volgens schema's, die voldoen op
goede grond. Vaste plantafstanden, gefixeerde plantsystemen en sortimenten, weerspiegelen een verstarring, die voor menigeen reeds funeste gevolgen heeft gehad.
2. HET VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE GROEI- EN
PRODUCTIE-MOGELIJKHEDEN VAN FRUITSOORTEN EN -RASSEN
OP DE BEKENDE ONDERSTAMMEN
A. APPELS

a. Jonge poldergronden
Deze vruchtsoort voldoet het beste o p d e z w a r e j o n g e p o l d e r g r o n d e n .
De bovengrond bestaat uit zware kalkrijke klei met een goede structuur en rijk aan
voedingsstoffen. Naar de diepte gaat deze grond zeer geleidelijk over in zware zavel
en tenslotte in lichte zavel. De grondwaterstand bevindt zich in de zomer gewoonlijk
dieper dan 2 m, terwijl deze in de winter zelden hoger stijgt dan 1m onder het maaiveld.
Deze gronden paren een voldoende watercapaciteit — van belang in de droge tijd —,
aan een goede doorlatendheid en afwatering in het natte seizoen.
De combinatie van een goede waterhuishouding met grote rijkdom aan plantenvoedende stoffen is ideaal.
Alle rassen en onderstammen voldoen op deze grond uitstekend. Bij de aanplant
kan uit het gehele sortiment een keuze worden gedaan.
De hergroei van de bomen na de aanplant is op deze grond wel eens trager dan op
lichtere grond. Hier hangt mee samen, dat het twijfelachtig is of een direct insnoeien na
het planten een voorsprong geeft in vergelijking met het uitstellen van de eerste snoei
tot de volgende winter. Dit geldt echter in veel sterkere mate op de zware, kalkarme
kleigronden uit de oude polders.
Bij het vaststellen van de plantafstand zal met een sterke groei gerekend moeten
worden.
Men kan daarom zonder bezwaar 1 a 1.5 m ruimer planten dan op de in Zeeland
overheersende lichte zavelgronden.
Hoewel nog weinig toegepast in Zeeland, zal het in gras leggen van de ondergrond
na het ruimen van de wijkers of de bessen, zonder bezwaar mogelijk zijn. De grasbedekking voorkomt structuurverval en maakt de kostbare en lastige grondbewerking
overbodig.
De indruk bestaat, dat, uitgezonderd de stikstof, e*n regelmatige bemesting niet
noodzakelijk is. Deze indruk moet door proefnemingen worden bevestigd, alvorens tot
een achterwege laten van de bemesting met fosforzuur en kali kan worden geadviseerd.
De z w a r e z a v e l g r o n d e n in de jonge polders doen weinig onder in geschiktheid voor de fruitteelt in vergelijking met de kleigronden. De watercapaciteit is iets
minder groot. Het in gras leggen van deze grond zou slechts proefsgewijze moeten
worden uitgevoerd.
Alle rassen en onderstammen groeien er eveneens uitstekend op. De uiteindelijke
omvang der bomen zal na een kleine voorsprong in de eerste jaren wel iets kleiner
zijn dan op de zware jonge grond.
De l i c h t e z a v e l g r o n d e n zijn van aanmerkelijk mindere kwaliteit. In de
meeste gevallen heeft deze grond een onvoldoende watercapaciteit om het gehele jaar
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door een voldoende watervoorziening van de boom te waarborgen. Dit geldt vooral in
de gevallen, waarin dezavel boven 1m overgaat in slibarm zand en de grondwaterstand
laag is. Ook de rijkdom aan plantenvoedende stoffen is hier aanmerkelijk kleiner dan
op de zwaardere grond. Kali-, mangaan-, ijzer- en magnesiumgebrek treden soms aan
de dag.Op deze grond moeten bij voorkeur de sterker groeiende rassen worden geplant,
terwijl voor de blijvers de sterke onderstammen te verkiezen zijn boven de matig sterke.
Varieteiten als Perzikrode Zomerappel en Mank's Codlin zijn hier minder ophun plaats.
Rassen alsCox'sOrange Pippin, Jonathan, James Grieve, Golden Delicious enGlorievan
Holland, dieopdebeste grond alsblijver bij voorkeur op dematig sterke onderstammen
I en II worden geplant, moeten op deze grond een sterkere onderstam als XI, XIII of
XVI hebben. De plantafstand zal ongeveer 1 a 1.5 m nauwer gekozen worden dan op
de zware klei uit dejonge polders.
De groeikracht is minder, vooral na het tiende jaar. Een sterke snoei is dan noodzakelijk.
Deze iets te droge gronden zijn zeer dankbaar voor een goede voorziening met
organische stof. Stalmest en compost, en laat ingezaaide groenbemesters zijn sterk aan
te bevelen. Uiteraard lenen deze gronden er zich niet toe om in gras gelegd te worden.
Ook aan de bemesting met kunstmest moet de nodige aandacht geschonken worden.
Een om de paar jaar herhaald chemisch grondonderzoek kan hiervoor goede richtlijnen
geven.
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat de lichte zavelgrond, hoewel minder
mogelijkheden biedend dan de zware gronden uit de jonge polders, toch wel voor de
fruitteelt geschikt is. Er moet echter bij het opmaken van het plantschema en bij de
uitvoering van de cultuurmaatregelen meer gerekend worden, dat de groeikracht minder
zal zijn en de gemiddelde productie op de duur lager.
De laatste groep van gronden uit de jonge polders zijn de lichte zavels met grofzandige ondergrond op geringe diepte, de z.g. s l i k g r o n d e n .
Afhankelijk van de dikte van de zavellaag, de grofheid van het zand en de diepte
van het grondwater zijn deze als matig geschikt tot ongeschikt voor de fruitteelt te
kwalificeren.
De besproken voorbeelden in de vorige hoofdstukken hebben uitgewezen, dat de
groeikracht en het productievermogen op deze grond varieert van matig goed tot zeer
slecht. De voornaamste factor, die deze resultaten beheerst, is het water. Alle pogingen
moeten in het werk worden gesteld.om de waterhuishouding te verbeteren. Stalmest en
groenbemesting, zwart houden van de grond, verhoging van het waterpeil, eventueel
bevloeiing of beregening kunnen worden toegepast.
Het isechter duidelijk, dat ondanks de grote, vele kosten met zich brengende, zorgen
nimmerkanworden bereikt,watopeenzwaregrond zonder zorgen en kosten mogelijk is.
Behalve watertekort, doen zich op deze grond bovendien allerlei gebreksverschijnselen voor, van het zeer algemene mangaangebrek tot het eerst onlangs ontdekte zinkgebrek toe.Het zeer geringe bufferende vermogen van de grond in combinatie met de
kalkrijkdom, geeft zeer spoedig aanleiding tot verstoring van het evenwicht tussen de
voedingsstoffen in de grond, waardoor zeer gemakkelijk overmaat en gebreksziekten
ontstaan.
De sterkst groeiende rassen en onderstammen en een zeer nauwe beplanting zijn
hier op hunplaats. Zo enigszins mogelijk, doet men echter beter deze gronden te mijden
voor de fruitteelt
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b. Oude poldergronden
De gronden in de oude polders zijn in het algemeen van mindere kwaliteit dan de
klei en goede zavelgronden uit de zojuist besproken groep van jonge polders.
De grond is vrijwel steeds tot een diepte van ca. 50 cm ontkalkt, terwijl in de poelgronden vrijwel steeds kalkloze profielen voorkomen. Profielen zonder storende zand- of
kleilagen worden weinig aangetroffen. De indruk bestaat, dat zelfs de beste k r e e k grond-profielen niet kunnen wedijveren met de klei- en zware zavelgronden uit de
jonge polders; ziekten, die samenhangen met de bodemgesteldheid, zoals kanker en
gebreksverschijnselen worden vaak aangetroffen. Gevoelige varieteiten en onderstammen
stellen dan ook vaak teleur, bijv. Cox's Orange Pippin en de onderstam MIX.
De beste gronden voor de appelteelt zijn de zavelige kreekgronden met slibhoudende,
fijnzandige ondergrond zonder storende kleibank (MOk2) en de roestige kreekgrond
(MOk3) met een niet te sterk wisselende grondwaterstand. De watercapaciteit van
deze gronden is nog juist voldoende hoewel niet steeds optimaal. De waterafvoer kan
bij een goede detailontwatering in orde zijn. Het bezwaar van deze grond is de kalkarmoede van de bovengrond, waardoor deze gemakkelijk dichtslempt. Klaarblijkelijk is
dit verschijnsel voor de fruitboom minder ernstig dan voor landbouwgewassen. Veel
kreekgronden zijn daarnaast arm aan kali. Aan de bemesting moet veel aandacht
worden besteed.
Het in gras leggen van deze grond zal schadelijk zijn voor de vruchtbomen. Wanneer
men de zeer kankergevoelige rassen en onderstammen vermijdt, kan overigens uit het
gehele sortiment een keuze worden gedaan. Het gebruik van de matig sterke onderstammen voor de blijvers, voor zover het de groep van de sterkere rassen betreft,
behoeft niet ontraden te worden.
De lichtere varianten van MOk2 en MOk 1zijn spoedig te droog. Daarom moet op
deze gronden uitsluitend gebruik gemaakt worden van sterke rassen en onderstammen.
De plantafstand moet nauwer zijn dan op de vochtiger grond. Opmerkelijk is het
veelvuldig voorkomen van mangaan-gebrek op deze grond, trouwens op alle gronden
van de bodemserie kreekruggronden, terwijl de bovengrond ontkalkt is en de pH onder 7
is gedaald. Mangaangebrek is immers een verschijnsel, dat optreedt bij hoge pH. Dit
optreden van mangaangebrek kan verklaard worden uit het hoge kalkgehalte van de
ondergrond, waarin veel wortels te vinden zijn.
De kreekgronden met zandbanken zijn ongeschikt voor de appelteelt i.v.m. de
ernstige verdrogingsverschijnselen, die een gevolg zijn van de verbreking van de capillairen in het grove zand. De wortels kunnen de capillaire zone niet bereiken, terwijl de
bovengrond een onvoldoende watercapaciteit bezit. Slechts enkele zeer sterke rassen
op sterke onderstam, b.v. de Zoete Ermgaard kunnen nog enige voldoening geven.
Op de gronden met kleibanken is in het natte seizoen de waterafvoer gestagneerd,
tengevolge waarvan de bovengrond dichtslempt. Dit werkt de kankeraantasting in de
hand. Rassen, die weinig gevoelig zijn voor kanker, geplant op sterke onderstammen,
kunnen bij een goede verzorging behoorlijk voldoen.
De o v e r g a n g s g r o n d e n (MOk6) hebben het voordeel, dat ze niet spoedig
last van droogte hebben. De geschiktheid voor de appelteelt is vooral afhankelijk van
de hoogteligging. Deze kan voor deze groep veel uiteenlopen. De hoogste overgangsgronden zijn het beste. In deze hoog gelegen overgangsgronden, die toch altijd nog
circa 1 m lager liggen dan de kreekgronden, stijgt het water in de winter tot ongeveer
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0.60 m onder het maaiveld. Dit belemmert een diepe beworteling. Een mindere groei
en ziekten zijn hier van het gevolg, vooral bij de zwakke varieteiten. De lagere overgangsgronden hebben hiervan uiteraard nog meer te lijden.
De appelteelt kan op de hogere overgangsgronden nog wel met behoorlijk resultaat
worden uitgeoefend, mits men de gevoeligste rassen en onderstammen vermijdt. Op de
lagere gronden zijn de vooruitzichten minder goed. Vooral wanneer het veen zich boven
80 cm bevindt, moet de aanplant van appels ontraden worden.
Een appelaanplant op p o e l g r o n d vertoont gewoonlijk een zeer ongelijke groei.
Plaatselijk kan men spreken van matige resultaten, terwijl even verder een beslist onvoldoende stand wordt waargenomen. Dit gaat gewoonlijk samen met kleine hoogteverschillen. Een kleine depressie in het terrein, samengaande met een hogere grondwaterstand in de zomer en drassigheid in de winter verslechtert de groeiomstandigheden
zodanig, dat de ontwikkeling der bomen nagenoeg stilstaat. Een betere drainage en
verlaging van de waterstand geeft een aanmerkelijke verbetering te zien. De profielbouw
als zodanig geeft nog wel mogelijkheden voor de ontwikkeling der wortels als het grondwater maar laag genoeg staat, voor zover er tenminste geen veen voorkomt boven 80cm.
Het veen is nl. steeds zout en daardoor giftig voor de plantenwortels.
Men doet verstandig de aanplant op poelgrond te vermijden, omdat de resultaten te
onzeker zijn en ook in het geval ze meevallen, toch zeker achterstaan bij de boomgaarden op de kreekgronden; anderzijds kan worden opgemerkt, dat de ontwikkeling van
bomen op natte, lage poelgronden meestal duidelijk beter is dan op de grofzandige droge
kreek- of slikgronden.
Rassen, die nog behoorlijk voldoen op poelgrond zijn o.a. Goudreinette, Bramley's
Seedling en Zigeunerin. Slechte groeiers op poelgrond zijn o.a. Cox's Orange Pippin,
Transparente de Croncels en Glorie van Holland; zwakke onderstammen zijn niet
bruikbaar.
B. PEREN

Aangezien zowel van de peren als van de andere hierna te bespreken vruchtsoorten
minder bekend is dan van de appels, zal in deze en de volgende paragrafen volstaan
worden met weergeven van de eisen, die de peren in het algemeen aan de bodem
stellen, terwijl ook gewezen zal worden op de goede en slechte bodemtypen voor de peer.
Aangezien de dessertperen overwegend op kwes A zijn veredeld, zal in het vervolg,
tenzij het tegendeel blijkt, steeds van peren op kwee sprake zijn.
De peer stelt hoge eisen aan de watervoorziening en is daarom het best op zijn
plaats op de goed vochthoudende gronden. Deze vruchtsoort kwijnt veel eerder op droge
dan op natte zware gronden.
De in Zeeland veel voorkomende hoge, lichte zavelgronden met meer of minder
grofzandige ondergrond zijn eerder te droog voor de peer dan voor de appel.
Op deze drogere gronden is de groeikracht gering. De boom is spoedig uitgeput,
hetgeen zich uit in esn geringe scheutgroei en kleine vruchten. Voorts treden veelvuldig
gebreksverschijnselen, vooral ijzergebrek, aan de dag.
De zavelgronden met een vochthoudende zavelige ondergrond voldoen veel beter
voor de perenteelt. Het best gedijen de peren op de zware bodemtypen uit de Nieuwlandpolders: de zware klei-, de klei- en de zware zwavelgronden.
Op betere poelgronden, met een hoge winterwaterstand en een ondoorlatend profiel,
die voor de appels te nat zijn, voldoen peren nog behoorlijk goed. De slechtste poel-
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gronden, die in het natte seizoen drassig worden, zijn evenals voor de appels ook voor
de peren ongeschikt.
Wat de rassen betreft, kan nog worden opgemerkt, dat de zwakgroeiende rassen,
als Louise Bonne d'Avranches en Comtesse de Paris, gevoeliger zijn voor droogte dan
sterk groeiende rassen als Beurrd Hardy en Legipont.
Van peren op zaailing is niet veel bekend. De indruk is, dat deze veel minder spoedig
van droogte te lijden hebben en ook op natte grond nog behoorlijke resultaten geven.
C. PRUIMEN

Van pruimen wordt altijd verondersteld, dat ze beter dan andere fruitsoorten bestand
zijn tegen wateroverlast. Het moge waar zijn, dat ze hier minder spoedig en misschien
in mindere mate onder lijden, toch staat wel vast, dat op lage poelgrond de groei en
ontwikkeling van de pruimen eveens te wensen overlaat. Dit hebben de waarnemingen
op slechte plek nr. 6 wel geleerd.
Men zal dus verstandig doen om een laag stuk grond, dat men met pruimen beplanten wil, te draineren en er overigens voor te zorgen, dat het water weg kan trekken.
Evenals peren lijden pruimen spoedig van droogte, hetgeen niet alleen zijn invloed heeft
op de scheutgroei en de grootte der vruchten, maar ook op de smaak. De vruchten
zijn droger en flauwer.
Een verband tussen de bodemgesteldheid en het optreden van de loodglansziekte
wordt door sommige fruitkwekers vermoed. Op de droge grond zou de loodglans meer
om zich heen grijpen dan op vochtige. Duidelijke voorbeelden, die deze mening zouden
kunnen staven, heb ik nimmer gezien.
In het algemeen is mijn indruk, dat de eisen, die peren en pruimen stellen aan de
bodemgesteldheid en hun reactie op extreme verhoudingen ongeveer dezelfde zijn.
D. KERSEN

De kersenteelt in Zeeland beperkt zich vrijwel uitsluitend tot de gronden in de
oude polders. Vooral in de omgeving van Goes, Kapelle, Wemeldinge en Oudelande
op de kreekgronden worden veel kersenboomgaarden gevonden.
Er bestaat geen meningsverschil over, dat kersen thuishoren op goed doorlatende,
hoog uit het water gelegen gronden zonder ondoorlatende lagen in de ondergrond.
Aan deze eis voldoen de kreekgronden zonder kleibank zeer wel. De nattere bodemtypen: de overgangsgronden en poelgronden zijn op zijn gunstigst zeer matig, maar
meestal ongeschikt voor de kersenteelt. Op natte grond sterven de bomen snel af, in
tegenstelling met andere vruchtsoorten, waarbij de slechte grond zich uit in een minder
goede stand.
Wel kan er meningsverschil bestaan over de vraag of kersen beter voldoen op
vochthoudende dan op drogere grond. Het feit, dat we de beste kersenboomgaarden in
Nederland en Belgie vinden op de beste loess-en leemgronden en op de beste stroomruggronden in het rivierkleigebied, pleit er m.i. voor, dat vochthoudende grond voor de kers
voordelen biedt. De regelmatige watervoorziening van een grond met een hoge watercapaciteit gecombineerd met een goed doorlatend, diep profiel waarborgt een regelmatige
ontwikkeling.
Het is in elk geval een feit, dat de smaak van de Meikersen, gegroeid op de zwartgehouden, goed bemeste kreekruggronden van Zuidbeveland, aanmerkelijk minder goed
isdan van de meikers uit de Betuwe, afkomstig uit boomgaarden op de zoveel zwaardere
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stroomruggrond met grasbedekking. De vruchten zijn in Zuidbeveland wateriger en minder aromatisch.
Het hevige optreden van de bacterieziekte bij de kersen in de laatste jaren hangt
samen met de bodemgesteldheid. Deze ziekte treedt vooral op bij bomen beneden 12jaar
op gronden, die een felle groei veroorzaken. Op zwart gehouden, flink bemeste, lichte
zavelgrond is de kans op het optreden van deze zeer ernstige ziekte groter dan op
zwaardere gronden, die weinig worden bemest en zo spoedig mogelijk na het planten
in gras worden gelegd.
Ik verwacht, dat de kers op de zware gronden uit de jonge polders uitstekend zal
groeien en bij het achterwege laten van de stikstofbemesting minder last van bacterieziekte zal hebben dan op de lichte kreekgronden.
E. DE RODE-, ZWARTE- EN KRUISBESSEN

Alle bessensoorten verlangen een goed vochthoudende grond. De watervoorziening
mag, ook in de droge tijd, geen ogenblik stagneren. Op de lichte zavelgronden moet
daarom een zware organische stofbemesting als onmisbaar worden beschouwd.
Het gevoeligst voor droogte is de zwarte bes, daarna volgt de kruisbes en tenslotte
de rode bes, hoewel de laatste toch minstens even veeleisend is als appels op zwakke
onderstammen.
Voor wateroverlast is vooral de kruisbes zeer gevoelig. In de winter van 1944—1945,
toen veel polders wegens gebrek aan brandstof het overtollige water niet konden
ontmalen, zijn veel kruisbessen dood gegaan. Het grondwater heeft toen gedurende enkele
weken aanzienlijk hoger gestaan dan in andere winters, zonder dat er evenwel sprake
was van drassigheid. Het minste last van het overtollige water heeft de zwarte bes.
Onder minder gunstige omstandigheden heeft de rode bes, met name de varieteiten
uit de Duitse Zure-groep, zeer spoedig last van kaligebrek. Deze gebreksverschijnselen
worden zeer algemeen aangetroffen in de oude polders.
De zware zavelgronden uit de Nieuwlandpolders zijn uitstekend geschikt voor de
bessenteelt. In de Oudelandpolders voldoen de roestige kreekgronden het beste. Op de
zavelige kreekgrond met fijnzandige slibhoudende ondergrond zonder storende lagen
worden veel bessen als onderteelt in boomgaarden geteeld met goede resultaten.
Het is begrijpelijk, gezien de hoge eisen, die aan de watervoorziening worden gesteld,
dat de grond niet in gras kan worden gelegd.
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SUMMARY PART A. THE SOIL CONDITIONS
INTRODUCTION AND THEOREM

The object of the investigation is the extension of the knowledge of the Dutch soil
in general, and that of Zeeland in particular.
Farmers are the only category of soil-users that need a soil with as high a productive
capacity as possible. Demands are, therefore, made on very many properties of the soil.
The other categories either make no demands at all on the quality of the soil, or only
make very special demands, for instance, firmness for building houses or road construction. When soil has to be put into use for nonagrarian purposes, it is, therefore,
of very great importance for agriculture that in such cases the least valuable soil is
used for these purposes.
In addition to a development of the knowledge of the component parts of the soil,
a soil-science has sprung up, especially abroad, that is based on field studies in general,
and particularly on the studies of the soil profile.
The application of this branch of pedology to agriculture bears a synthetical character.
Attempts are being made to ascertain the agricultural value of the soil, as it is met
with in the field and to the components which determine this value.
The questions which have been studied in the subjoined composition can be defined
as follows:
1. What measure of suitability does the soil possess for the cultivation of any
one crop?
2. What technical measures can be taken to improve the existing soil condition?
In order to be able to give an answer to these two questions, which are of an
agricultural nature, the pedologist will first have to solve two other problems, viz.:
a. What is the present soil condition, and how can this be defined as fully as
possible, with special emphasis on the proporties that are of importance to
agriculture?
b. What is the regional distribution of the various soil types and how can these
be mapped best?
These four problems certainly do not allow of an early solution; but their solution
should be aimed at, all the same.
The motive for the investigation was that the Government Horticultural Advisory
Service had found that the soil conditions excercise a very great influence on fruitgrowing. Differences in vegetative faculty, fertility, susceptibility, keeping qualities etc.
occur under circumstances which lead us to presume that the soil has an important
influence. This problem has particularly been investigated in the district of Biezelinge.
The second occasion for the investigation in the other mapped regions was the
inundation of a number of polders in 1944, viz. the Kruininger polder, the Reigersbergse polder, and the Yerseke Moer.
I. A SURVEY OF THE LITERATURE ON THE GEOLOGICAL AND
PEDOLOGICAL CONDITIONS IN ZUIDBEVELAND

a. The geology has been discussed in so far as it is of importance for the present
soil conditions. In Zuidbeveland the Holocene is met with at the surface. In it
there were formed:
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a. the peat-on-great-depth, which is now found at a depth of from 7 to 17 m
—New Amsterdam Water Mark.
b. Old Holocene sand and clay (IOzand I Ok);l
c. Old blue sea-clay (13k);
d. Low fen soil (15v);
e. the young sea-clay (110k) and the young sea sand (114z).
b. The genesisof Zeeland.
This subject was discussed in detail by VLAM (1943). After an inquiry into the old
data and theories about the origin of Zeeland she arrives at the conclusion that these
were all drawn up in the study on the basis of archival documents, whereas, in her
opinion, it would be better to study the natural relations in the landscape and to include
the soil itself in the investigation. This working-method has proved to be very fruitful.
After a large number of borings to a depth of abt. 3 m and a study of the condition
of the territory, she drew up a theory about the origin of the old Zeeland polders, which
is entirely born out by my investigations and which also furnished the basis of these.
In the following chapters this theory will be amply discussed. One of her maps is
reproduced here (Annex, map 1). This map shows a system of peatless ridges of sandy
clay (former creeks), enclosing a clayey area sedimentated on peat.
There exists very little other pedological literature on Zeeland. On the basis of a
number of authors and of the historical data about the dikes of the polders, it is,
however, possible to give a rough survey of the genesis of Zuidbeveland during the
past one thousand years. The present island of Zuidbeveland is the result of an age-old
struggle of man against the water, at which now the insight and industry of the former,
now the destructive force of the latter triumphed.
Of most of the very large number of polders on Zuidbeveland the year of embanking
is known. The small number of which it is not known are the oldest polders. These are
the nuclei from which, in the course of ages, the island in its present from originated
by the damming in of the interjacent and adjacent soils.
About a thousand years ago we should picture Zuidbeveland to ourselves as a vast
tidal marsh, intersected by smaller or larger watercourses with a few embanked nuclei.
Most of these old nuclei were flooded repatedly, in some cases for many decades, in
consequence of which thick layers of young soil were deposited on the old one. Some
seven of these old, partly rejuvenated nuclei can be distinguished. In the watercourses
andcreeksbetweentheseold embankmentstheresometimesoriginated so-called accretions,*
which after having been silted up sufficiently high above the water, were dammed in
as new nuclei. But the old nuclei, too, silted up regularly on the outside of the dike.
In this way the accretions originated, which were diked in regularly, so that at last the
old nuclei "grew together one to the other".
II. METHODS OF PEDOLOGICAL RESEARCH

The investigation is governed by the following three points:
1. Determination of the soil properties which permanently govern the possibilities of production
2. Regionalstudyof thesesoilproperties.
3. Mappingoftheresultsobtained.
1

Indication! of the geological map of the Netherlands.
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As the soil is a complex whole, in which all the component parts are related to
each other in a certain equilibrium, and disturbance of the equilibrium at a certain
point brings about shifting in the coherent system of soil components, it is hardly of
any use for the above purpose to institute inquiries into the variations in the occurrence
of any of these soil components. It has, therefore, been our aim to ascertain by means
of field studies what soil types may be distinguished in the area investigated. That is
why the differences in the soil types are not determined by variations of one of the soil
components, but by variations in the whole complex of these components.
In very many cases the water condition of the soil turned out to be decisive for the
production capacity. Much attention has,therefore, been paid to the gley phenomena and
the heaviness and structure of the profile horizons.
The most surveyable method to fix the data collected is that of soil survey. Field
investigation alone will not suffice. Investigation of soil samples in the laboratory on
physical and chemical properties is also necessary for:
a. further specification of the field observations;
b. documentation of the pedological legends;
c. detailing of the field work on points which cannot well be ascertained by morphological
profile study.

In practice it appears that the inquiry takes place as follows: In an unknown area
a start is made with:
a. areconnaissance.
The object of this reconnaissance is to get an impression of the general agricultural
situation, the topography of the territory and of the most salient pedological phenomena.
After having obtained some notion of the territory by this reconnaissance, the second
phase of the inquiry may be commenced, viz.:
b. a trial-mapping in detail.
The object is to furnish a basis for the drawing up of a legend of the soil types
to be mapped. The result is a trial legend of the soil types.
By a soil type we understand a soil with a constant soil profile within narrow
confines, fulfilling certain properties, described as closely as possible.
During the further work it will appear that in several cases it is necessary to modify
this pre-legend, either by combining two soil types to one, or by a splitting up of soil
types. In most cases we shall be able, at the end of the second phase, to draw up a
theory about the origin of the area investigated. Experience has taught that the knowledge of the manner of origin of the area is of great importance for the mapping of
the soil types in a quick and correct way.
After having effected the preliminary detailed mapping and the drawing up of the
legends, we may proceed to the third and last phase, viz.:
c. the definite mapping.
The definite mapping may aim at the compilation of a general map (1 : 25OCX))
or of a detailed map (1 : 10000). In both cases it is necessary to have the results of
a detailed trial mapping at one's disposal.
For it is only possible to combine soil types to quantities of a higher order, if one
knows what they are composed of. When a very large area is surveyed, units of different
nature may be indicated on a map, viz. very large units and highly detailed ones.
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Following the example of the American Pedological School, these may be united into
a scheme of categories. In Holland the following categories can be distinguished:
Category III — soil province — map of natural landscapes.
Category Ilia — soil family — map of parts of the landscape.
Category II — soil series — pedological general map.
Category I — soil type
— pedological detailed map.

To serve agricultural purposes it will be necessary at least to have the disposal of
a pedological general map; but in many cases this will not suffice and a detailed map
is required.
When the mapping nears its completion, an agricultural putting to the test of the
significance of soil types is desirable. This may best be carried out by effecting trial
crops on either side or the soil limit, on plots, across which a sharp soil limit runs.
III. DESCRIPTION OF SOIL TYPES

The soils mapped on Zuidbeveland all form part of the young sea clay landscape
in the south-west of Holland. This is one of the natural landscapes (category III)).
This category is subdivided into a number of soil families, viz.
a. Old-land polders (SYMBOL MO)
These are the oldest nuclei of the Zeeland islands, characterized by relatively high
lying arable land on ridges, enclosing low lying meadows with a peat subsoil. The
parcelling is very irregular. They were diked round about the year 1000. The surface
soil does not contain any lime.
b. Middle-land polders (SYMBOL MM)
These originated in the same way as the Old-land polders, but they also partly
contain younger soil.
c. New-land polders (SYMBOL MN)
These are characterized by a flat topography, regular parcelling, which is not
connected with the forms of the landscape. For the greater part they were diked in
after the year 1300. The whole profile is rich in lime.
1. OLD-LAND POLDERS.

The following soil series can be distinguished:
a. The creek ridge soils (SYMBOL MOk) originated as sandy sediments in the tidal
gullies, scoured out in the original peaty landscape, which, after the rupture of the old
dune landscape, was flooded by the sea. In the creeks with the greatest depth, the peat
was washed away completely; in the smaller ones a layer of peat, varying in thickness,
was left. After the diking only a small shrinkage took place, whereas the adjacent marshy
soils, where the peat had not been washed away and where a layer of clay had been
deposited on the peat, have shrunk considerably. That is why the former creek, filled
with sandy and sandy-clayey sediments, now lies higher than the clay-covered peat
that was not washed away, by the side of it. The surface soil of the creek ridge soils is
poor in or does not contain any lime, whereas in the soil at a depth of from abt 30 to
60 cm, the soil is rich in lime.
b. The transition soils (SYMBOL MOt) were deposited at some distance from the
tidal gullies, where the water still contained fine grains of sand and silt. The peat upon
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which these sediments were deposited, was only slightly eroded, in consequence of
which the shrinkage was rather strong, after draining. On the whole the profile is poor
in lime, while the gley horizon is situated higher up in the profile than in the creek
ridge soils, on account of the lower situation.
c. The marshy soils (SYMBOL MOp) were deposited in almost stagnant water which
still contained only the finest mineral parts. Here a heavier kind of clay has been
deposited on the peat. After embankment the shrinkage was very marked. The marshy
soils are consequently characterized by a lower lie together with an occurence of peat
in the subsoil, sometimes at a very slight depth. The gley horizon reaches up to the
ploughed layer. The soils are very poor in lime.
The differences between the creek ridge soils on the one hand and the marshy soils
on the other hand appear clearly from the triangular diagram of the surface soil of a
number of soil samples taken from the polder "de Breede Watering bewesten Yerseke"
(fig. 2).
a. The SOIL SERIES creekridgesoils(MOk) embraces the following soil types:
1. soil type creek bed soils (MOk0);
2. soil type sandy creek ridge soils (MOk 1);
3. soil type sandy-clayey creek ridge soils (MOk2);
4. soil type rusty creekridgesoils (MOk3).
In this order the soils become slightly heavier, while the gley horizons, too, rise from abt. 1m to
50 cm below the surrounding surface level.
b. SOIL SERIES transitionsoils (MOt).
Soil type transition soil (MOt6).
This is fine-sandy, heavy sandy clay (25—35 % < 16 mu) in the topsoil with a gley horizon at a
depth of abt. 40cm.
c. SDIL SERIES marshysoils(MOp).
1. soil type high marshy soils (MOp 10);
2. soil type low marshy soils (MOp 11).

These are low-lying clay soils on peat with an unfavourable structure and a gley
horizon at a depth of 25 cm or higher. The second type lies lower and from an agricultural point of view is inferior to the first.
2. GEOGENE MODIFICATIONS of the soil types.
a. s a n d b a r s in the creek soils (MOk lz and MOk2z).
At a depth of from 60 cm to 1 m the fine, silty sand changes into coarse sand of a
light grey colour.
h. c1 a y p a ns in the creek ridge soils and transition soils (SOIL TYPES MOk 2k,
MOk 3k, MOt6k).
The clay pans are found at a depth of between 30 and 70 cm and vary in thickness
from 15 to 60 cm. The content < 16 mu of this layer is considerably higher than of
the soils lying below and above, and often contains more than 50 % < 16 mu.
c. P e a t above 1m in the transition and marshy soils (SOIL TYPE MOt 6v, MOp 10v',
MOp llv, MOp l l v \ MOp llv").
If peat occurs in the subsoil of the transition and marshy soils at a depth lower
than 1 m, this has not been especially indicated, but if it occurs at a depth of 60 cm to
1 m below the surrounding surface level, the symbol v has been used; at a depth of
30 to 60 cm, the symbol v'; and above 30 cm the symbol v" has been used.
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d. A c i d m e a d o w soi1in the subsoil (SYMBOLp).
Acid meadow soil isa very acid soil,characterized bya light yellow colour; it occurs
in stains. In the area under review the typically light yellow stains were observed, but
the soil wasnot abnormally acid. An explanation is not known.
3 ANTHROPOOENE VARIATIONS of soil types.
a. Oldcultivation soils (SYMBOL C).
These occur exclusively on creek soils. They are strongly worked profiles, coloured
black with humus to a depth of at least 50cmwith many potsherds andrests of ashes
from a former inhabitation.
b. Soils from which thepeat hasbeen dugout (SYMBOL m).
In the Middle Ages much peat wasdugfrom thesubsoil for the benefit of the salt
industry and for fuel. These peat-pits were closed again later on or they silted up.
They are characterized by a strongly worked profile, in which rests of peat aremet
with regularly.
c. Re-worked soils (SYMBOLg).
These are plots in which the soil hasbeen dugoff for levelling, road construction,
strengthening of dikes,etc.
d. "De-sanded" plots.
These are spots where the coarse sand hasbeen dugoutof thesubsoil, after which
the surface soil hasagain been putin its original place.
NEW-LAND POLDERS

In the mapped New-land polders all the soils have been classed in one soil series,
viz that of the tidal marshes (symbol MNs). The following soil types can be distinguished:
1. SOIL TYPE heavy clay soil (MNs1).
This is a heavy clay, rich in lime, to a depth of abt. 50 cm with a sandy-clayey subsoil.
2. SOIL TYPE clay soil (MNs 2).

This is a clay soil, rich in lime, to a depth of from abt.30to 50 cm with a sandy-clayey subsoil.
3. SOIL TYPE heavy sandy-clay soil (MNs3).
This isa heavy sandy-clay soil of a depth of from abt.30 to 50cmon a silty, fine-sandy subsoil.
4. SOIL TYPE light sandy-clay soil (MNs4).
The sand-clayey surface soil becomes slightly lighter downwards and sometimes changes into silty,
fine sand.
5. Anthropogene variations of soil types.
Soils that have been dugoff (symbol g).

In thetables 1 ± 13thegranular analysis of a number of typical representatives of
soil types maybe found.
Attention is drawn to the fact that when comparing the granular composition of
soil types of the Old-land and New-land polders, it appears that these often show a
closely corresponding composition, though thephysical properties inthe Old-land polders
are much more unfavourable for agriculture than in the New-land polders. Compare,
for instance, table 5 with table 10.
In the figures 7a and 7b the granular composition of a heavy clay soil from a
New-land polder andfrom an Old-land polder have been represented graphically, from
which the great resemblance is apparent. The soil of the Old-land polder is an
inferior marshy soil, used as meadow-land, and of the New-land polder an agricultural soil of excellent quality.
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IV. PEDOLOGICAL RECONNAISSANCE OF THE KRUININGER POLDER

The small parcels and the scattered position of the landed property (fig. 8 and 9)
led to the request for a re-allotment in this polder. A soil map in outline, on which
only the most important differences in soil condition are indicated (map 2) has been
made of the polder. The map gives an idea of the soil condition of the old nuclei of the
sea-clay area in the provincie of Zeeland. The arable lands are situated on the ridges in
the landscape (creek ridge soils), enclosing the lower-lying pastures (marshy soils). In
the courses formed by the creeks, the peat has been scoured away either entirely or
partly, after which they have been filled up principally with sandy sediments. On the
peat-islands that remained intact, clayey sediments were deposited. By shrinkage of
the peat, an inversion took place (inversion of the landscape). At later inroads of the
sea, the original picture was slightly deformed at times.
Characteristics of the creek ridge soils.
1.
2.
3.
4.

a relatively high position in the territory.
the profile becomes more sandy downwards.
the surface soil has been decalcified.
in the subsoil peat is lacking, sometimes there still is a thin layer of peat at a depth of
more than 2 m.

Characteristics of the marshy soils.
1.
2.
3.
4.

a relatively low position in the territory.
the profile becomes heavierdownwards.
thewhole profile is limeless.
peat is present at slight depths.

In the neighbourhood of a dike-burst, we come across crevasse deposit soils,
consisting of a coarse-sandy surface soil with lime in the till. Old cultivation soils are
found in places, where people lived for a long time; the profile is black to a depth
of abt. 100 cm; potsherds, debris and rests of ashes are found. Old and young creekbeds may often clearly be seen in the landscape; sometimes with water-courses; in
many cases roads have been constructed along, then showing the typically winding
course of the creek (map 2).
The younger soils are rich in lime, due to prolonged inundations.
V. DETAILED SURVEY OF THE YERSEKE MOER AND BIEZELINGE
WITH SURROUNDINGS

These areas form a part of the large polder "De Breede Watering bewesten Yerseke",
which is one of the oldest nucleus-areas of Zuidbeveland. High peatless ridges intersect
lower lying areas with peat in the subsoil (vide maps 5 and 6). It is a typical example
of an Old-land polder.
The agricultural possibilities are mainly governed by the water supply and the soil
condition; the salt-content of the ground water and the ditch water is also of significance.
The marshy soils are intersected by larger or smaller strips of creek ridge soils
(map 5).The use of the soil has been indicated on map 3.Compare this map with map 5.
The maps 4 and 6 of Biezelinge and surroundings should also be compared. The
suitability of the soils for fruit-growing is discussed in Part II.
Fruit-growing is found everywhere on the creek ridge soils and the transition soils.
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The fall of the ground water, a result of the deeper drainage, proved to be detrimental
to the high, light soils.
a. The soil map of the Yerseke Moer (map 5).
This map gives a clear picture of the situation of the various soil types, while also
the manner of origin is very plain. Differences in height of more than 2.5 m occur.
The ground water in the creek ridge soils without peat in the subsoil is fresh. In the
marshy soils the water is mostly salt, sometimes having more than 15 g NaCl per litre.
b. The soil map of Biezelinge and surroundings (map 6).
Here we distinguish three entirely different parts:
1. peatless, sandy-clayey creek ridge soils;
2. marshy soils;
3. young polder-soil (a narrow strip).
(Compare map 6 and maps 1 and 4).
The young polder-soil belongs to the heavy sandy clay soils and to the clay soils
(MNs2 and MNs3).
c. The agricultural value of the soil types.
Sandy creek ridgesoil(MOk 1).In spring the soil issoon dry and warm; consequently
it is eminently suited for early crops (e.g. early potatoes).
Sandy-clayey creek ridge soil (MOk2). Eminently suited for agriculture and fruitgrowing. During dry summers the highest parcels suffer from drought (especially
shallow rooting crops, such as small fruit and strawberries).
Rusty creek ridge soil (MOk 3). Chiefly used as arable land and orchard; the lowest
parcels'are grassland. On the whole the soils are suited for all kinds of cultivation.
A general characteristic of the creek ridge soils is their deficiency in lime and
potassium in the top soil.
The transition soils (MOt6) furnish grassland of good quality; for arable land and
fruit-growing this soil is but moderately suited.
The marshy soils (MOp 10 and MOpll) can exclusively be used for pastures and
meadows,
VI. DETAILED SURVEY OF THE REIGERSBERGSE POLDER

This is an example of a New-land polder (straight roads and ditches). It belongs
to the best of the province of Zeeland. The soil-use is indicated on map 7. There are
many orchards, which give very good yields. The soil is eminently suitable for fruitgrowing.
The soil condition (map 8) is equable. Principally clay soils rich in lime; near the
creeks: heavy and light sandy clay soils. All the profiles become sandier from top to
bottom. In the main the polder came into being as "accretion", i.e. the silting up
formed round a shoal in the salt marsh (outside the sea-dikes). The regular silting up
picture has bean disturbed by the presence of a few creeks.
The growth of the salt marsh starting from the old sea-dike, is called "shore
deposit".
In outline the origin of an "accretion" and of a "shore deposit" was represented
by the figures 20 and 21. The transitions between the soil series and the soil types
have a gradual course.
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VII. DETAILED SURVEY OF THE STROODORPE POLDER

This polder was diked in in 1808, the parcelling is very good, the soils have been
drained. The boring-points lie on alignments. A fourth part of the number of borings
was embodied in fig. 19 (at every other alignment and at every other boring-point)).
At the estimation of the texture, the following limits were observed:
clay
heavy sandy clay . . . . . . . .
light sandy clay
sand

more than 3 % < 16 mu
from 35—25 % < \6 mu
from 25—15 % < 16 mu
less than 15 % < 16 mu

All the profiles are very rich in lime, the soil becomes lighter from top to bottom.
All the soil types belong to the series: new marine soils (MNs).
The polder may be regarded asan "shore deposit", silted up from the south-west from
the old dike in north-easterly direction. The transition between the soil types is often
gradual. Soil map 9.
VIII. SOME CONCLUSIONS

a. The origin of the Old-land polders.
After many years' peat-growth behind the protecting dunes, the latter burst. The
area was flooded at high tide and became dry again at low ebb. In the peat creeks were
scoured out, which ramified. The sand was deposited in and near the creeks, the clay
on the remaining peat-islands. The creeks diverted repeatedly, which accounts for the
sandy horizons in the clay and the clay-pans in the sandier profiles..
The surface soil of the creek ridge soils may have been decalcified by washing out.
In several places, however, material that is poor in lime, has also been deposited. The
first inhabitants settled on the higher banks along the creeks, where they constructed
refuges in order to be able to protect themselves against storm-floods.
b. The origin of New-land polders.
In contra-distinction to the Old-land polder, this polder originated by sedimentation
in water that grew steadily shallower. Mostly the young polder grows against an old
one (shoredeposit), sometimes "silting up" occurs. Examples of this have been given in
chapter AVII, map 9 and in chapter AVI, map 8.
c. A few other conclusions.
In the Old-land polder drainage is difficult, in consequence of the great difference
in height between the creek ridge soils and the marshy soils. A different water table
should be aimed at, adapted to the soil condition. Areas from which the peat has been
dug may be levelled, if also soil types MOk 3 (rusty creek ridge soil) occur in the
neighbourhood, so that there is sufficient sandy clay from the subsoil available.
The crooked parcel-boundaries in the Old-land polders are often also soil boundaries;
so they cannot be made straight at will.
The soil map is considered indispensable for the furtherance of the welfare of
Agriculture.
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SUMMARY PART B. THE SUITABILITY OF THE DIFFERENT
SOILTYPES FOR FRUITGROWING
I. SYNOPSIS OF THE LITERATURE CONCERNING THE RELATION BETWEEN
SOIL AND FRUIT-GROWING

We traced:
a. the relation between the soil profile and fruit-growing
A few American researches (vide the list of literature), which were made very well,
were recalled to memory. It is a pity that the authors have stated little about the
condition of cultivation of the holdings examined. In England, too, inquiries were made
regarding the value of various soils with a view to fruitgrowing (WRIGHT and WARD).
From Holland a few examples are mentioned (LAMAN TRIP, PLILS).
b. the specific demands made on the soil by kinds and varietiesof fruit
Experiences gained by the above-stated investigators were mentioned. The results
of the researches made by the author were embodied in chapter BV.
II. METHOD OF THE INQUIRY INTO FRUIT-GROWING

The suitability of the soil types investigated will be traced in connection with fruitgrowing. Orchards with uniform planting and treatment were looked for. In the
orchards great differences in soil condition should occur at short distances. This method
is called "the inferior site inquiry". In some seven orchards, in which greater or
smaller differences in growth could be observed due to the soil, inquiries were made as
regards the causes of this poor growth. The method used for this purpose is the
following:
Seven orchards, in which inferior sites occured, were investigated (numbered: 1 to 7
inclusive). In each orchard an inquiry was made into:
a. the soil condition
b. the fruit-trees
* c. the relationbetweenthesoilconditionand thefruit-trees.
a. The soil condition
In this inquiry attention was paid to:
1. the 1eve1of the territory. For this purpose use was made of the data of the
levelling mentioned on the topographical map 1 :25000.These data were amplified with
the results of levellings on the parcels. The level of several points of the territory was
determined from a certain point in the orchard, which point served as zero.
The results of the levellings have been stated in a table for each spot.
2. P r o f i l e descriptions. Of each orchard a number of characteristic profiles were
described in detail. A few of these descriptions were embodied in the text (3 to 5 per
orchard).
3. Examination of s o i l s a m p l e s . Of the profiles described, several layers,
respectively horizons, were sampled. These samples were examined by the „Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek" (Industrial Laboratory for Soil Research) at
Groningen as regards pH, CaCO„ humus, and granular composition. Of the surface soil
the P- citric acid-figure and the K % were also determined.
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The results of the analysis were embodied in tabular form, (table a in the annexes);
the indication of the samples corresponds with the numbering of the descriptions of the
profiles.
The different fractions for each sample were embodied in a bar-graph (fig. b in the
annexes), while at the same time the situation of each sample was determined in a
triangle graph (fig. c in the annexes). As angular points for this graph the limits 2 mu
and 58 mu were taken. Making use of the American scheme of classification we get the
following denominations, the abbreviations of which are stated in the triangle graphs:
SC: sandy clay
C: clay
SiC: silty clay
SCL: sandy clay loam
CL: clay loam
SiCL: silt clay loam

S: sand
SL: sandy loam
L: loam
SiL: silty loam
Si: silt

4. S o i l s u r v e y . For this purpose a large number of borings were performed,
mostly to a depth of 1 m. Boring took place between every two trees in a row. From
the nature of the case more soil types had to be distinguished at this survey, which may
be regarded as a very detailed survey, than at the detailed survey. Apart from this,
several transitions between the soil types are often gradual, so that in some cases the
lines of demarcation cannot be established very closely.
The result was embodied in very detailed little soil maps on a large scale (fig. e in the
annexes).
5. G r o u n d w a t e r t a b l e . For the judgment of the soil the knowledge of the
groundwater table is of great importance. Therefore a few gauge tubes were placed in
each orchard. These pipes had a length of 3 m, while their diameter was 2.5 cm. They
were perforated at the bottom, while the perforations had been covered up by means of
jute. The groundwater level was taken weekly during the period: 20 May 1946 till
21 May 1947, with an interruption during the frost period of December 1946 till
March 1947.The depth of the water level was established with respect to the surrounding
surface level.The result of the measurings was embodied in a graph for each parcel. The
weekly downfall, measured at the nearest rainstation, was embodied in a bar-diagram
(fig. d in the annexes). In a profile-section diagram, to be discussed afterwards (fig. g in
the annexes) the highest and lowest groundwater levels of the year of measuring were
registered.
b. The fruit-trees
In this case attention was paid to:
1. G e n e r a l c o n d i t i o n of the trees. Observation embraced in particular the
bad spot and its surroundings. Details of each tree were recorded.
2. T h e v e g e t a t i v e g r o w t h of the trees. The following measurings were
performed:
1. the circumference of the stem (at abt. 25 cm above the graft);
2. the crown diameter (as the average of four radius measurings, standing perpendicular to each other);
3. the height of the crown (from the surrounding surface level to the top).
The results of these measurings were embodied in tables and picture graphs (fig.
e, f, and g in the annexes), drawn to scale. Note the difference in scale for the tree
measurings in the picture graphs.

174
The vegetativegrowth in the year 1946 was estimated by giving a mark of valuation
in connection with the development of the one-year old shoots (number and length).
The results of the estimates along with those of the measurings per tree were
embodied in tabular form.
The crown-content of the trees was computed by representing the crown as a sphere
for convenience's sake, taking half the arithmetical average of height and diameter as the
radius of the sphere.
Likewise the average results of the measurings and computations of the good,
moderate and bad trees were embodied in a table for each variety.
3. The s e t t i n g and the f r u i t - y i e l d . It has already been stated that little
value may be attached to these researches of only one year.
In addition to the properties of the tree and soil, the yield is also dependent, to a
very great extent, on all sorts of outward circumstances, such as climate (night-frost,
storm), diseases, pests, care of cultivation, etc.
In order to be able to determine with some degree of certainty differences in yield,
one should at least have to disposal of accurate yield data covering a period of five years.
A much greater value should be attached to the figures concerning the development
of the trees than to the figures respecting yield of one year, because the former are, as it
were, a sum total of the circumstances of growth from the point of time that the-trees
were planted.
The total yields for the year 1946 (graded and sized) were embodied in a table for
each tree in kilos.
c. The relation between the soil condition and the fruit-trees
This relation may be traced on the basis of the results obtained, which were recorded
in the tables. Much more instructive however, are the drawings that were made for each
orchard investigated (fig. e, f, and g in the annexes).
On the little soil map the crown diameter was indicated by means of a circle. This
drawing may also be compared with the picture graphs of the trees. At the same time
a cross-section of each bad spot along a certain row of trees was drawn (fig. g in the
annexes). The height-scale, however, differs materially from the length-scale. The scales
of the stem-circumference, crown-diameter, and crown-height are again quite different.
In order not to make the descriptions of the results of the bad spots investigation in the
seven orchards unduly long, I preferred to give a full description for the spots 1, 3, and
6. As to the spots 2, 4, 5, and 7 the description is considerably shorter. Likewise a
number of photographs of profiles and of trees have been included, as they throw up the
differences far better thans words (fig. 23 ± 33, 35 and 36).
The mechanical and chemical compositions of the soil samples and the various drawings along with the graphs were printed for each bad spot on an appendix-sheet, while
the other tables were embodied in the text of chapter BIII.
III. THE INFERIOR SITE INQUIRY

a. The inferior site in orchard 1.
The orchard is situated wholly on creek ridge soil in the polder the "Breede Watering
bewesten Yerseke" and is planted with bush-form apple trees at distances of 4 m in a
square. The trees show a poor growth on a spot where suddenly a layer of sand occurs
high up in the profile (fig. e and /). The differences between the summer and winter
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ground water levels are very great (fig. g); at the same time the water capacity of the
soil is small. In summer the ground water should lie at abt. 80 cm below the surrounding ground level, or it should be possible to level up the great fluctuations in the
ground water level.
For the quantitative results we refer to the figures and graphs, and to the sum-up
tables (annex 10).
b. The inferior site in orchard2
The orchard is situated in a younger polder fs-Gravenpolder) and is planted with
apple trees ( 4 x 4 m) with an intermediate planting of black currants. The trees are
nine years old.
A coarse sandy layer occurs in the subsoil. On the spot where this layer is thicker
than 30 cm, the trees show a poor growth. The groundwater level is low and in summer
it is 1 to 1.5 m lower than in winter. At the same time the soil is poor in humus. The
ions-equilibrium in the soil is easily disturbed here, in consequence of which deficiency
diseases (inter alia Mg-deficiency) occur.
For the quantitative results we refer to the figures, graphs, and sum-up tables
(annex 11).
c. The inferior site in orchard 3.
The orchard is situated in a young polder with very light sandy-clay and sandy soils,
the plot is unsuited for an orchard, partly through the sandy character of the soil,
partly through too low a ground water level.
The orchard is planted with bush-form apple trees at a distance of 4 x 4 m, which
were planted in 1938.The condition of the trees is bad.
It is difficult to indicate the soil-differences on a soil-map. The transitions between
the soil types are more gradual than the map indicates. The vigour of the trees too,
changes gradually, until a slight worsening of the soil suddenly shows a much inferior
growth. This induced us to represent this opinion in diagram in fig. 22.When the growthfactor "soil" has receded to 50 % of its maximum, the vegetative faculty is still 80 %.
When the growth-factor "soil" recedes by another 10%, the vegetative faculty suddenly
decreases to 20 % (strain variety nr. 1). In the case of another variety which reacts less
strongly upon the soil, the same may be represented by strain variety 2.
In principle we should therefore not reckon with a direct proportional decrease of
vigour, when the conditions of growth become more unfavourable.
For the quantitative results we refer to the graphs, figures and sum-up tables
(annex 12).
d. The inferior site in orchard 4
This orchard, situated in a young polder, consists of sandy clay with a fine-sandy
subsoil. Across it there runs a lower lying strip, where formerly a creek flowed and
where coarse sand occurs in the subsoil. The bush-form apple trees, which were planted
in 1921 at a distance of 4 x 4 m, show a far poorer growth on this strip. This is also a
result of a shortage of water in the growing season. Where the subsoil consists of a good
sandy clay soil, the trees grow well; the water supply is more favourable here.
For the quantitative results we refer to the figures, graphs, and sum-up tables
(annex 13).
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e. The inferior site in orchard 5.
In this orchard of a young polder observations were made at a row of pear-trees,
planted in 1924 at a distance of 6 m. The soil consists chiefly of sandy clay with a finesandy subsoil, in which there is a tract with a very sandy subsoil upon which the trees
grow badly. This is also a result of too low a groundwater table in summer, in consequence of which the soil is too dry.
For the quantitative results we refer to the figures, graphs and sum-up tables
(annex 14).
/. The inferior site in orchard 6.
The orchard is situated in the polder the „Breede Watering bewesten Yerseke" and
consists of high-lying creek ridge soils via transition soils to low-lying marshy soils. The
central part of the plot lies lowest.
On these heavier soils, too, differences in growth occur as regards plum-trees and
pear-trees. On soil type MOk 3 and MOt 6 the trees grow better than on soil type
MOp 11 and MO l i p . In the central part of the orchard, the condition is worst
and the groundwater highest. Apparently superabundance of water (or deficiency of
oxygen) has the same effect as deficiency of water (vide preceding bad spot). Just as in
paragraph 3 this leads to the conclusion that when conditions of growth become worse
(rise of groundwater) the growth at first decreases slowly, to decline quickly and suddenly
at a point which may be different for different varieties and stocks. This has been
represented in a graph (fig. 34).
In connection with the measurings it is observed that the circumference of the stem
reacts keenest and quickest on a change in the conditions of growth, then follows the
height of the crown, whereas the crown diameter recedes relatively less strongly.
Just as in the case of the lighter soils the water condition of the soil profile also
governs the suitability for fruit-growing on the heavier soils (annex 15).
g. The inferior site in orchard 7.
The orchard in the Ellewoutsdijk polder is situated on the transition of rusty creek
soil — transition soil — marshy soil and is planted with bush-form and Standard apple
trees (not measured). The soil differences, too, are great at very short distances.
The water supply is better in the creek soil than in the marshy soil, in consequence of
which the trees thrive better on the former soil. The soil type itself is also of great
significance for this.At a few places acid meadow soil occurs in the subsoil, but this has
little influence on the trees.
For quantitative results we refer to the figures, graphs, and sum-up tables (annex 16).
IV. RESULTS WITH ORCHARDS ON DIFFERENT SOIL TYPES

In this chapter the question is answered, whether the great differences in growth and
condition of the fruit-trees occuring in one orchard, when growing on good and bad soils
(inferior sites), are also present when orchards are compared growing on soils with very
different soil properties. There were only a few orchards of which reliable data were
available.
InN e w - l a n d polderstheyieldsweretraced of orchardson:
a. heavy clay and clay soil;
b. heavy sandy clay;
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c. light sandy clay;
d. mudlands.
In the 0 1 d-1and polders (par. 3) data are subjoined of:
a. creek, ridge and transition soils;
b. marshy soils.

It appears that the differences in yield are very great and that the soil condition
exercises a very great influence on the vegetative faculty and productivity of the soils.
The differences in yield, expressed in money, are much greater than the differences in
rent between good and bad soils.
The highest yields are obtained on clay soils and heavy sandy-clay soils in young
polders. In the case of the best creek ridge soils in the Old-land polders the productivity
is probably slightly lower. On the lighter sandy-clay soils with a sandy subsoil, the
yields are more chancy. On the marshy soils the results are, on the whole, bad.
V. APPLICATION OF THE RESULTS OBTAINED TO FRUIT-GROWING

Though the inquiries made here are but the beginning of a still much larger inquiry
which will have to be carried out in connection with the problem of soil-fruit growing,
it is nevertheless possible to draw a number of conclusions. If, in connection with the
quality for fruit-growing, the soil is divided into: "very good", "moderately good", and
"bad soil", then it follows:
a. on "very good" soil both slowly and weakly growing varieties may be planted on
weak or strong rootstocks of several fruit varieties with the best expectations for the
future;
b. on "moderately good" soil still good results may be obtained with strong-growing
varieties on strong rootstocks of a few kinds of fruit;
c. on "bad" soil fairly good results may sometimes be obtained, if the varieties,
rootstocks, and plant-distance are carefully selected together with great care of cultivation adapted to the circumstances. Failures can, however, by no means be precluded.
Heavy, young polder soils, becoming lighter with the depth, calcareous,
having a good structure and a good water supply give most satisfaction. On this soil all
varieties and rootstocks may be planted. For preference the trees should be planted 1 or
1.5 m further apart than on the light sandy-clay soils of Zeeland. The heavy sandy-clay
soils in the young polders are also good, the water capacity is slightly less great. The
light sandy-clay soils are of moderate quality. In the old poldersthe soils are less suitable
than theclay and good sandy-clay soils of the young polders.Here the sandy-clayey creek
ridge soils with a silty,finesandy subsoil and the rusty creek soil, having not too strongly
varying groundwater stages, are most suitable.
The lighter soil types are soon too dry. Of the transition soils the highest are better
than the lower ones. It is advisable to avoid planting on marshy soils.
PEARS. The pear makes high demands on the water supply and is therefore best on
soils that possess good moisture-capacity. These fruits grow best on the heavy soil types
in the New-land polders.
PLUMS. Plums soon suffer from drought, but may also suffer from too much water,
though they can stand too much water better than other kinds of fruit.
APPLES.
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CHERRIES. Cherry-trees should be planted on good, pervious soils that lie well above
the ground water. Creek ridge soils give most satisfaction. Transition soils and higher
marshy soils are but moderately suited. On too wet soils the trees will die.
CURRANTS (red currants, black currants, and gooseberries). In the New-land polders
the heavy sandy-clay soils and in the Old-land polders the rusty creek ridge soils are best
suited for currant-growing.
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