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STELLINGEN

Bij bedrijven in de zeekleigebieden, overwegend gelegen op de
lichtste gronden van deze gebieden, is de vruchtwisseling meestal
toch afgestemd op de zwaardere gronden, terwijl een vruchtwisselingstelsel, als gebruikelijk voor goede zandgronden, beter op zijn
plaats zou zijn.
II
Uitgaande van sociaal-economische overwegingen op langere termijn verdient ruilverkaveling door middelvan onteigening devoorkeur boven ruilverkaveling volgens de wet.
Ill
Het nastreven van een ver doorgevoerde perfectionering bij ruilverkaveling leidt tot een niet te verantwoorden onrendabele verhoging van de kosten.
IV
Voor gronden met een behoorlijk waterbergend vermogen zijn de
drainagecriteria te scherp gesteld.

Kunstmatige beregening van droogtegevoelige landbouwgronden
met schoon water kan in Nederland slechts rendabel zijn bij een
arbeidssurplus en/of een overschot aan bedrijfsruimte op het bedrijf.
VI
Ook op het „Oude land" kan beoordeling van de doorlatendheid
vandebodemop voldoend betrouwbare wijze geschieden op grond
van profielkenmerken.
VII
Bij drainage van slecht doorlatende gronden isprimair destroming
van water door de bouwvoor naar de drainsleuven van belang
voor de ontwatering.

VIII
Gunstige resultaten van grondverbeteringsmaatregelen zijn veelal
uitsluitend toe te schrijven aan de psychologische invloed vandeze
maatregelen op de boer.
In de meeste gevallen is het zeer moeilijk of onmogelijk de noodzaak van grondverbetering af te lezen van bodemkaarten, zoals
deze volgens de algemeen gebruikelijke methoden worden vervaardigd, ondanks hun vaak ver gaande detaillering.

In vele minder ontwikkelde gebieden is op chernosemgronden in
eerste instantie meer te verwachten van verbetering van zuiver
landbouwkundige maatregelen dan van grootscheepse aanleg van
irrigatiewerken.
XI
Diepe ontwatering van komgronden isbij gebruik als grasland niet
noodzakelijk. Een beter resultaat wordt bereikt door een goede
en zorgvuldig in stand gehouden oppervlakkige detailontwatering.
XII
Bijbodemkarteringvoor landbouwkundige doeleintofmOet detaillering naar landbouwkundig onbelangrijke kenm^keyzoveel mogelijk worden vermeden. Verschillen in profielfcbjprw, waarvan
de landbouwkundige betekenis nog niet kan women beoordeeld,
moeten echter, kwantitatief geformuleerd, bij de kartering worden
betrokken.
XIII
Het isniet rendabel te trachten het K-HCl-cijfer van kalifixerende
akkerbouwgronden op te voeren.
F . SONNEVELD, 1958
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waarmedejulliealskarteerders van deStichtingvoorBodemkarteringaan dekarteringende
veledaaraan verbonden werkzaamheden hebben medegewerkt,dank ikjullie van harte.
Waarde JANTZEN, voor de prettige vvijzewaaropjehebt bijgedragen tot hetgereedkomen
van de kaarten, ben ikje zeer erkentelijk. Geachte HEEREMA, ook Uw medewerking hierbij
hebikop hoge prijs gesteld. Eenspeciaal woord van dank richt ik tot de tekenaars VANDEN
OOSTERKAMPen VAN DER SPEK, die de vele tekeningen en kaarten met toewijding vervaardigden.
Mejuffrouw VERWEY dank ik voor het vele typewerk en de Heer VAN DRIEST voor de
nauwgezettecorrectievan de drukproeven.
Geachte VAN DEN ABEELE, de hulp die U als hoofd van de tekenkamer van de Nederlandsche Heidemaatschappij met Uw medewerkers hebt verleend om een tijdige afwerking
van dit proefschrift mogelijk te maken, vervult mij met grote dank.
Waarde MUERS, op deze plaats wil ikje mijn diepgemeende dank betuigen voor de zo
intenseen vriendschappelijke medewerking bij het in definitieve vorm brengen van dit proefschrift.
DeDirectievandeNederlandsche Heidemaatschappijbenikgrotedankverschuldigd voor
degelegenheid mijgeboden, dit proefschrift tevoltooien en voor dedaadwerkelijke steun bij
de uitgave ervan.

INLEIDING
1. ALGEMEEN
HetLandvanHeusdenenAltenaomvattevoordetotstandkomingvandeBergsche Maas
het gebied dat in het noorden begrensd werd door de Merwede, in het oosten door de
Heusdense Maas eninhet zuiden door het Oude Maasje. De westgrenswerd gevormd door
de Dussense buitenkade, die de afgrenzing vormt met de Biesbosch.
Na detotstandkomingvandeBergscheMaaskwamdaaringeenverandering,zodatenkele
gedeelten van het gebied ten zuiden van dezenieuwe rivier kwamen te iiggen, terwijl enkele
ten noorden van dit water liggende gebieden, die oorspronkelijk niet tot het Land van
Heusden en Altena behoorden, daar ook niet bijgetrokken werden. In landbouwkundig
opzicht was hierdoor een ongewenste toestand ontstaan. Bij de ruilverkaveling kan worden
getracht in dezetoestand, waarbij bedrijven van een deelvan debijbehorende percelen door
een breed water gescheiden zijn, verbetering te brengen. Daar echter het gedeelte van het
oorspronkelijke LandvanHeusdenenAltena,dat tenzuidenvandeBergscheMaasiskomen
te Iiggen, buiten de verkaveling zal worden gelaten, zal het wel niet mogelijk zijn dit euvel
geheel op te heffen.
Het ware gewenst, tegelijk met de ruilverkaveling een nieuwe gemeentelijke indeling,
aangepast aan de nieuwe geografische toestand, tot stand te brengen.
2. DOEL VANEN WERKWIJZEBIJ HETONDERZOEK
2.1. Deaanleiding tot het onderzoek
De directeaanleiding tot het onderzoek wasde behoefte aan bodemkundigegegevenster
voorbereiding van de ruilverkaveling. Zoals uit deze verhandeling zal blijken, behoort het
Land van Heusden en Altena tot het overgangsgebied van de rivierklei-naar de estuariumkleigronden. Men zal daardoor geneigd zijn het gebied als geheel enerzijds te vergelijken
met de zeekleigronden van westelijk Noord-Brabant en anderzijds met het rivierkleigebied.
Bij de eerste vergelijking zal men tot de conclusie komen, dat de situatie in het Land van
Heusden en Altena niet al te rooskleurig is. Vergelijking met het nabij gelegen rivierkleigebied, vooral met de Tielerwaard en de Bommelerwaard, doet de balans ten gunste van
Heusden enAltena doorslaan. Het gebied neemt dus een tussenpositie in. Landbouwkundig
is detoestand daarbij stellig niet ideaal tenoemen. Zowel de interne alsdeexterneverkavelingstoestand laat te wensen over, waarbij vooral de sterke versnippering van het bodemgebruik de aandacht trekt. Dit laatste komt duidelijk tot uiting op deeigenaren- en gebruikerskaarten, zoals deze door de Heer L. JANSEN VERPLANKE werden samengesteld. Ook de
ontwateringstoestand en de mogelijkheden tot waterbeheersing laten te wensen over, ofschoondaargedurendedelaatstehalveeeuwtallozelokaleverbeteringen inaangebracht zijn.
Deze incidenteel-lokale verbeteringen tezamen hebben echter tot een zeer ingewikkeld
systeem van waterlopen geleid. Een sterke versnippering van het waterstaatkundig beheer
over een groot aantal waterschappen maakt een doelmatig beheer uiterst moeilijk.
De interne ontsluiting van het gebied is,wat het aantal wegen betreft, vrij redelijk. Aan
de verharding, indien aanwezig, ontbreekt echter in velegevallen nog veel. De afwezigheid
van een goede oeververbinding naar het noorden werkt voorts belemmerend op de sociaaleconomische ontwikkeling. In de nabije toekomst zal een brug over de Merwede nabij
Gorinchem hierin belangrijke verbetering brengen. De bouw van deze brug met de aanleg

van een aantal rijks- en provinciale toevoerwegen dwars door het gebied, isde directe aaneiding tot de voorbereiding van deruilverkaveling geworden.
2.2. De kartering
De behoefte aan bodemkundige gegevens ten behoeve van de ruilverkaveling kon niet
worden gedekt door de gegevens in 1946 en 1947, bijeengebracht door ir. J. M.SCHUEN
tijdens een bodemkundige verkenningskartering van het gebied (SCHUEN, 1948, 1949).
Derhalve moesteen geheel nieuwe kartering worden opgezet. Daarbij kon bij de aanvankelijke opzet en indeling van de legenda gebruik worden gemaakt van de door ir. SCHUEN
opgedane ervaringen.
In verband met de grote spoed, vereist bij het tot stand komen van de overzichtskaart,
werdeenvoor deStichtingvoor Bodemkarteringenigszinsafwijkende werkmethode gevolgd.
Zo werden boringen verricht op tevoren vastgestelde plaatsen in een aan de topografie aangepast vierkantsverband van 100x100 m. De boringen werden verricht door tijdelijke
arbeidskrachten onder voortdurendecontrolevanervaren karteerders.Alleboringen werden
geregistreerd op boorstaatjes, waarop achtereenvolgens het percentage afslibbaar, de grofheid van de zandfractie, de kleur van de grond, de kalktoestand, het voorkomen van ijzeroxyden, het humusgehalte, dereductiediepte en eventuele opmerkingen werden aangegeven.
Met behulp van deze gegevens werden de boringen ingedeeld naar de ontworpen legenda,
waarna de symbolen op een puntenkaart werden overgebracht. Aan de hand van deze
symbolen-puntenkaarten kon een voorlopig kaartbeeld worden geconstrueerd. Waar op
deze wijze geen duidelijk beeld kon worden verkregen, moest een veldcontrole door de
ervaren karteerders, eventueel met behulp van een aantal tussenboringen, de oplossing
brengen. Ofschoon deze werkwijze op zichzelf niet ideaal kan worden genoemd, heeft zij,
de omstandigheden in aanmerking genomen, goed voldaan.
Het verrichten van de raaiboringen verliep snel, de controle en correctie vergde evenwel
veel tijd. Een belangrijk voordeel van het registreren van elke boring op een afzonderlijk
boorstaatje was de mogelijkheid om bepaalde facetten, waaraan bij de indeling van de
gronden in bodemreeksen en -typen geen of slechts weinig aandacht was geschonken,
achteraf te reconstrueren en afzonderlijk in kaart te brengen. Het starre systeem van de
raaiboringen, dat bij deze kartering onvermijdelijk was, moet echter als ongewenst worden
beschouwd. De registratie van de gegevens van de boringen is daarentegen een belangrijk
voordeel.Dejuistecombinatiezou duszijn eenkartering metvrijekeuzevan deboorpunten,
maar met registratie van de boorgegevens.
2.3. Het onderzoek
2.3.1. Bodemkundig. Na het gereedkomen van de voorlopige overzichtskaart werd het
accent van het onderzoek verlegd van de opname van de bodemgesteldheid naar de bestudering van de bodemkundige, landbouwkundige en cultuurtechnische problemen.
Allereerst werd hierbij getracht een duidelijk beeld te verkrijgen van de bodemkundige
opbouw en de ontstaanswijze van het gebied. Daartoe moesten die gedeelten van de voorlopige overzichtskaart, die in dit opzicht onvoldoende inzicht verschaften, nog eens nader
onder deloepworden genomen. Dit bleekvooral noodzakelijk voor een deelvan het rivierkleigebied indeomgevingvanGenderen,inhetzuidoostelijk deelvanhetgebied.Dit gedeelte
werd in detail opnieuw gekarteerd, hetgeen geschiedde in een vrije kartering. Door deze
kartering werden de inzichten in de ontwikkeling van de laatste fase van het rivierkleilandschap aanmerkelijk verdiept.

Om na te gaan onder welke omstandigheden de estuariumafzettingen tot stand zijn
gekomen, zijn naar dit milieu onderzoekingen verricht aan een aantal profielen.
Door het verrichten van diepboringen in 18 noord-zuid verlopende raaien zijn de
inzichten in de oudere fasen van de rivierkleiafzettingen verduidelijkt. Het paleobotanisch
onderzoek van de veen-en kleilagen vormde daarbij een belangrijke steun.
Een aantal zeer diepe boringen met summiere profielbeschrijvingen, alsmede een groot
aantal sonderingen ten behoeve van de aan te leggen rijksweg tussen Nieuwendijk en de
nieuweMerwedebrugbijGorinchem,vergroottedekennisvanhetverloopvandepleistocene
ondergrond en de opbouw van deholocene afzettingen in dezestreek. Door het verzamelen
vaneen groot aantal analysegegevens van bouwvoormonsterswerd hetmogelijk, zowelvoor
de estuariumgronden als voor de rivierkleigronden, voor grasland en voor bouwland, het
verband na te gaan tussen een aantal factoren van de grond. Het slibgehalte, het humusgehalte,het K-gehalte,hetP-citroenzuurcijfer, deafstand totdeboerderijendebekwaamheid
van de boer zijn in deze correlatiebeschouwingen betrokken. Bij de estuariumgronden
konden bovendien nog meer factoren in de beschouwingworden betrokken.
2.3.2. Landbouwkundig. Na het gereedkomen van de overzichtskaart werd getracht
een zo diepgaand mogelijk inzicht te verkrijgen in de landbouwkundige betekenis van de
geconstateerde en in kaart gebrachte bodemkundige verschillen, om op dezewijze tekomen
tot een classificatie van de geschiktheid van debodem voor de landbouw. Door het houden
van praatavonden met boeren werd een inzicht verkregen in de beoordeling van de uiteenlopendebodemreeksendoor degebruikers(zieook hst.VI).Bijheteigenonderzoek werd het
accent vooral gelegd op de estuariumgronden in het westelijk deel.
In het rivierkleilandschap komen zo op het oog reeds zeer opvallende verschillen in
bodemgesteldheid voor, waaraan in de laatste jaren door verschillende onderzoekers reeds
aandacht werd besteed (FERRARI, 1952).
Hetzuidwestelijke estuariumgebied toont daarbij vergeleken eengroteuniformiteit. Toch
zijn in dit gebied tijdens dekartering verschillen in de ondergrond geconstateerd en in kaart
gebracht. Onderzoek moest uitmaken of de aangebrachte onderscheidingen landbouwkundige betekenis zouden hebben. De volgende onderzoekingen werden daartoe opgezet:
1. Een proefplekkenonderzoek met suikerbieten gedurende 1 jaar.
2. Een proefplekkenonderzoek met tarwe gedurende 2jaren.
3. Een bewortelingsonderzoek bij een aantal van de tarweproefplekken.
4. Een gedetailleerd onderzoek naar het verband tussen de graslandvegetatie en de ontwateringsdiepte.
5. Een empirisch onderzoek naar hetzelfde verband aan de hand van de gegevens van het
vegetatieonderzoek van ir. ZOMER en van de bodemkartering.
De laatstgenoemde twee onderzoekingen zijn ook verricht in het rivierkleigedeelte. Het
gedetailleerde onderzoek, genoemd onder punt 4, werd beperkt tot de komgronden en de
komgronden op veen, terwijl het empirische onderzoek alle in dit gebied voorkomende
bodemtypen betrof.
In verband met de cultuurtechnische problemen van de diverse bodemtypen werden
enkele fysische eigenschappen ervan bestudeerd. Op de komgrondproefplekken, waar ook
het gedetailleerde vegetatieonderzoek plaatsvond, werd gedurende een periode van ruim
anderhalf jaar het verband nagegaan tussen de slootwaterstand en de grondwaterstand.
Tevens werden daarbij doorlatendheidsmetingen verricht, waardoor een inzicht werd ver-

kregen zowel in de doorlatendheid van de ondergrond als in die van de bovengrond. Ook
in het estuariumgebied werden deze metingen verricht. Bij een groot aantal profielen, verspreidoveruiteenlopendebodemreeksen,werdvoortshetporienvolumeendevochthoudendheid vastgesteld. In een aantal gevallen gebeurde dit in droge, elders in vochtige perioden.
Gedeeltelijk was dit onderzoek gekoppeld aan het tarweproefplekkenonderzoek. Bij een
aantal monstersvanestuariumgronden werd een pF-onderzoek ingesteld om deinvloed van
defijnzandigheidop het vochtbindend vermogen tekunnen bepalen.
Tenslottewerd,door hetbepalenvandehoogteliggingvandebovenkant vandebovenste
veenlaag ten opzichte van N.A.P.en door het vaststellen van de vochthoudendheid van de
verschillende veenlagen, een indruk verkregen van de invloed die de afzetting van dikke
veenpakketten heeft gehad op desamendrukking ervan.
3. OVERZICHT VANDE BODEMGESTELDHEID
Zoals reeds is vermeld, vormt het Land van Heusden en Altena een overgangsgebied
tussen het estuarium-en het rivierkleilandschap. Fig. 1geeft een zeer globaal overzicht van
debodemgesteldheid.
FIG. 1. Schematisch overzicht van de bodemgesteldheid in het Land van Heusden en Altena.
1. Dussense stroomrug / Dussen river
ridge.
2. Biesheuvelse stroomrug / Biesheuvel
river ridge.
3. Almstroomrug / Aim river ridge.
4. Z.W. Almstroomrug/ S. W.Aim river
ridge.
5. N . W . Almstroomrug / N.W. A i m
river ridge.
6. Rijswjjkse stroomrug / Riiswyk river
ridge.
7. Bijtelskil / Bgtelskil.
8. Kreek / Creek.

EEERTRUIOENBEPG
UStElitl

Stroomruggrond / Levee soil.
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Ovcrwegend komkleigrond / Mainly basin clay soil.
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Dijkbreukoverslaggrond / Dikebreak spill soil.
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Natuurlijke overslaggrond / Natural spill soil.
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D u n n e estuariumafzetting o p stroomrugondergrond / Thin estuarine deposit overlying levee
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D u n n e estuariumafzetting o p komkleiondergrond / Thin estuarine deposit overlying basin clay subsoil.

subsoil.

D i k k e estuariumafzetting o p stroomrugondergrond (plaatselijk gedeeltelijk weggeslagen) / Thick estuarine
posit overlying levee subsoil (locally partly
eroded).
D i k k e estuariumafzetting o p komkleiondergrond / Thick estuarine deposit overlying basin clay

FIG. 1. Sketchofthesoilconditions intheLandvan Heusden en Altena.
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Het oostelijk gedeelte wordt ingenomen door rivierkleiafzettingen, gedeeltelijk overdekt
met overslaggronden. In het middengedeelteliggenderivierkleigrondenvoor een deelonder
dunne pakketten estuariumafzetting. Uiterlijk draagt dit deel nog allekenmerken van een
rivierkleilandschap. Dit landschap in zijn geheel wordt gekenmerkt door een aantal oost west lopende stroomruggen. De Almrug is daarvan de belangrijkste. Daarop volgen de
stroomrug van het Oude Maasje, de Dussense en de Rijswijkse stroomrug, terwijl de Biesheuvelse stroomrug een minder opvallende plaats inneemt.Tussen dehiergenoemderuggen
en dwars door de ingesloten kommen komen nog enkele kleinere stroomrugjes voor, hetzij
aan de oppervlakte, hetzij in de ondiepe ondergrond.
V66r de St.-Elizabethsvloed van 18november 1421breidde het rivierkleilandschap zich
verder in westelijke richting uit om, evenals dit thans nog het geval is,bij de overgang van
de Vijfheerenlanden naar de Alblasserwaard, geleidelijk over te gaan in het rivierklei-veenlandschap,waarbij dekommentussen destroomruggenwerdengevormd door veenpakketten
overdekt meteendunne laagklei.In hetwestelijk deelvan het Land van Heusden enAltena
is dit oude rivierkleilandschap vrijwel overal in de ondergrond terug te vinden. Ook hier
bestaan de kommen van dit oude land uit een dun kleidek op veen.
Na de St.-Elizabethsvloed werden grote hoeveelheden materiaal over het ouderivierkleilandschapafgezet. Vooreenbelangrijk deelwerdditmateriaalaangevoerd doordeMerwede.
In het middengedeelte, ten oosten van de in 1461 aangelegde Kornse dijk, zijn slechts
dunne lagen estuariumklei afgezet, zodat hier de invloed van het oude rivierkleilandschap
nog overheerst. Ten westen van genoemde dijk en ten noorden van de Rijswijkse stroomrug zijn de pakketten echter zeer dik, zodat hier het landschap een geheel ander karakter
heeft gekregen, ofschoon plaatselijk deinvloed van het oudeland in deondergrond nog kan
worden herkend. Verder naar het westen, in de Biesbosch, is dit nergens meer het geval.
In een vroegere publikatie werd reeds een uiteenzetting gegeven over de opeenvolgende
fasen van de herovering van het verloren gegane gebied op het water (SONNEVELD, 1954).
Bij de verdere behandeling zal gedeeltelijk worden verwezen naar het daarin vermelde.
Anderzijds zullen enkele toen niet belichte punten worden beschouwd.
4. SAMENVATTING
Een uiteenzetting wordt gegeven inzake de aanleiding tot, het doel van en de werkwijze
bij het onderzoek. De directe aanleiding was de behoefte aan bodemkundige gegevens ten
behoeve van de ruilverkaveling waartoe de in 1946/'47 verzamelde gegevens ontoereikend
waren. Een korte toelichting werd gegeven op de voor de Stichting voor Bodemkartering
afwijkende wijze van karteren, toegepast wegens de vereiste grote spoed. Het onderzoek
kan verdeeld worden in een bodemkundigen een landbouwkundig deel. Het bodemkundig
onderzoek betrof de bodemkundige opbouw en de genese van het gebied waartoe, behalve
eenoverzichtskartering, een detailkartering (Genderen) nodigwas.Naast het nodige profielonderzoek werden reeksen diepboringen verricht, zomede analysegegevens van bouwvoormonstersen paleobotanische gegevens van veen-en kleilagen verzameld.
Het landbouwkundig onderzoek, dat gericht was op de samenstelling van een bodemgeschiktheidsclassificatie, omvatte o.a.: een suikerbietenproefplekkenonderzoek gedurende
1jaar,eentarweproefplekkenonderzoek gedurende2jaar,eenbewortelingsonderzoek aaneen
aantal tarweproefplekken, een gedetailleerd onderzoek naarhetverband tussendegraslandvegetatie en de ontwateringsdiepte en een empirisch onderzoek naar hetzelfde verband aan
dehand vangegevensvaneenvegetatie-onderzoek vanir.ZOMER en van de bodemkartering.
Tot slot wordt een zeer kort overzicht van debodemgesteldheid gegeven.

SUMMARY
An exposition is given of the reason, the purpose and the method of the research. The immediate reason was theavailability ofdata on thesoilsin behalf of re-allotments for which purpose
the data obtained in 1946/'47 were insufficient. A short explanation is given on the method of
mapping applied, differing from that used by the Soil Survey Institute which difference was a
consequence of the urgent demand. The research can be divided into a pedological and an agricultural section. The pedological research was related to the soil condition and the genesis of the
area concerned for which, in addition to a general survey, detail-mapping (Genderen) was necessary. Besidessoil profile research,seriesof deep boringswerecarried out, analytical data of topsoil
samples and paleobotanies) data on peat- and clay layers collected.
The agricultural research directed to the preparing of a soil use capability classification
covered: a research of sugarbeet sample plots during 1 year, of wheat sample plots during 2years
and of rooting system in wheat sample plots; a research in detail into the relation between grassland vegetation and depth of drainage and research on an empirical base into the same relation
by means of the data of the vegetation research by ir. ZOMER and data on soils obtained by the
Soil Survey Institute.
At the end an outline is given of the soil conditions in the area concerned.

I. B O D E M K U N D I G E EN WATERSTAATKUNDIGE
ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
1. DE SITUATIEIN DE ROMEINSETIJD
Ofschoon tijdens de kartering geen bijzondere aandacht werd geschonken aan de bewoningsgeschiedenis van het Land van Heusden en Altena - slechts werden degronden met
sporen van oude bewoning op de kaart aangeduid, maar door ons niet nader onderzocht
naar vroegere bewoning- is het aan de hand van de tijdens deeerder uitgevoerde kartering
verzamelde oudheidkundige gegevens (MODDERMAN, 1953) en van de door HARDENBERG
geciteerdegegevensuitdeRomeinseliteratuur mogelijk,incombinatiemetdebodemkundige
situatie, zich een beeld te vormen van de toestand in de Romeinse tijd.
De recente ontdekking van een groot aantal, bij het onderzoek van MODDERMAN verborgen gebleven, Romeinse vindplaatsen door VOOGD (1953, 1955) heeft ertoe bijgedragen
het beeld te verduidelijken. Bij beschouwingen over de situatie in de Romeinse tijd dringen
zich direct twee vragen op, nl.:
a. hoe was het verloop van de rivieren en bestond er een rivierverbinding ter plaatse van
de huidige Heusdense Maas;
b. hoe was het verloop van de zuidelijke Romeinse route door het Nederlandse rivierkleigebied zoalsaangegeven op de Tabula Peutingeriana.
1.1. Het verloop vande rivieren
Fig. 2geeft een geschematiseerd overzicht van het verloop van de belangrijkste stroomruggen in de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. In de gedeelten waar
FIG. 2. Reconstructie van devermoedelijke samenhang tussen destroomruggen van deBommelerwaard en het Land van Heusden en Altena omstreeks de Romeinse tijd.
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Rijswijkse stroomrug / Ry'swyklevee ridge.
Almstroomrug / Aim levee ridge.
Dussense stroomrug / Dussen levee ridge.
Stroomruggen van het Oude Maasje/ Levee ridges of the river Oude Maasie.
FIG. 2.

Reconstruction of the presumptive connection between the levee ridges of the Bommelerwaardandthe Land vanHeusden en Altena in the Roman era.
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reconstructie niet meer mogelijk was, werd met stippellijnen aangegeven hoe wij ons het
vroegere verloop voorstellen. De grote breedte van de huidige Heusdense Maas maakt het
moeilijk zicheenvolkomen duidelijk beeld tevormenvan deverschillenderivierlopen tussen
deBommelerwaard en het Landvan Heusdenen Altena. Het isechterzondermeer duidelijk,
dat aanvankelijk een aantal oost - west verlopende stroomruggen aanwezig was en dat dit
later isdoorbroken dooreenriviertakvan Heusden naar Woudrichem,dehuidige Heusdense
Maas. De vraag isechter wanneer deze waterloop is ontstaan.
Drie Romeinse schrijvers hebben aan deloopvan de Rijn en de Maas aandacht besteed.
In CAESAR'S gedenkschriften van de Gallische oorlog (Commentarii de bello Gallico, ed
Nipperdey, lib IV, cap X) wordt over de Maas het volgende vermcld: „Mosaprofluit ex
monte Vosego, quiestinfinibusLingonum, elpartequadamex Rhenarecepta, quaeappellatur
Vacalus insulamque efficit Batavorum,in Oceanum influitnequelongius ab Oceano millibus
passuum LXXX in Rhenuminfluit". D.w.z. de Maas ontspringt op het gebergte Vosegus in
het gebied van Lingonen (plateau van Langres) en stroomt, na een zeker deel van de Rijn
ontvangen te hebben- genoemd de Waal, die het eiland van de Batavieren vormt- in zee
uitenvloeitnietverderdan 80000passuumvan dezeeindeRijn.Indezezinkomteenmerkwaardige tegenstrijdigheid voor, daar de Maas immers moeilijk tegelijkertijd in de zee en
in de Rijn kan uitmonden. NIPPERDEY, die inzijn „Quaestiones Caesarianae" reeds op deze
tegenstrijdigheid heeft gewezen, meent dat de zinsnede zo gelezen dient te worden, dat de
Maas niet verder dan 80000passuum vanaf de monding van de Rijn in zeevloeit.
TACITUS beschrijft een Rijnarm, genoemd deWaal, die zich in de Maas stort en viaeen
onmetelijke monding in zeestroomt. PLINIUS ten slotte zegt, dat de Rijn in het westen door
de Maas in de monding Helinium uitstroomt. Alle drie schrijvers vermelden dus dat de
Rijn of de Waal als deel van de Rijn, via de Maas, in zee stroomt.
Meet mendedoor CAESARopgegeven afstand van 118 km uit vanaf detoenmalige Maasmond,dan komt menuittussen Rossumen Heerewaarden bijhet fort St.Andries.Ook thans
komen beide rivieren hier nog het dichtste bij elkaar. De mogelijkheid van een tweede verenigingspunt tussen de Maas en de Waal wordt door geen van de vermelde schrijvers genoemd. Ofschoon deze beschrijvingen het erg onwaarschijnlijk maken, dat in de Romeinse
tijd een belangrijke verbinding tussen de Maas en de Waal of de Linge van Heusden naar
Woudrichem heeft bestaan, zijn latere geschiedschrijvers het over deze vraag niet eens
kunnen worden. RAMAER (1899) heeft de veronderstelling, dat de tak van de Maas van
Heusden naar Woudrichem vanouds zou hebben bestaan, weer naar voren gebracht. HARDENBERO (1934) wijst echter op het gebrek aan overtuigingskracht van de door RAMAER
geopperde argumenten om deze veronderstelling te staven.
Bezien we de bodemgesteldheid in de zone tussen Rijswijk en Woudrichem, dan blijkt,
dat zowel aan de zijde van het Land van Heusden en Altena als in het Munnikenland geen
spoor is te ontdekken van een in deze richting verlopende stroomrug. Daarmede kan wel
als vaststaand worden aangenomen, dat over dit traject in de Romeinse tijd stelliggeen verbindingtussen de Maasen deWaalofdeLingeheeft bestaan.Zoalsnogzalblijken ontstond
deze tak waarschijnlijk omstreeks de 13eeeuw.
Onopgelost is echter nog de vraag of tussen Giessen en Heusden een rivierverbinding
aanwezigwas.Alvorens op deze vraag een antwoord te kunnen geven, is het noodzakelijk
eerst te trachten het verband tussen de stroomruggen in de Bommelerwaard en het Land
van Heusden en Altena te reconstrueren (fig. 2). Bezien we in beide gebieden, gaande van
noord naar zuid, achtereenvolgens de oost- west lopende stroomruggen, dan blijkt er een
duidelijke overeenstemming te bestaan. In beide gebieden zijn vier belangrijke stroomruggen te onderscheiden. In het Land van Heusden en Altena zijn het achtereenvolgens:

de Rijswijkse stroomrug, de Almstroomrug, de Dussense stroommg en de stroomrug van
het Oude Maasje.
In de Bommelerwaard (EDELMAN C.S., 1950) zijn het: de stroomrug van Zaltbommel
over Gameren naar Zuilichem,de rugvan Bruchemover KerkwijkenDelwijnen naarAalst,
de rug van Velddriel naar Ammersooien en destroomrug van de vroegere Maas. De laatste
isthans grotendcelsoverdekt doorjongere afzettingen van dezerivier uit deperiode na haar
uitbreiding omstreeks de 13e eeuw. Ook de opbouw van de ruggen in de beide gebieden
vertoont overeenstemming in de genoemde volgorde. De beide noordelijke ruggen zijn
regelmatig opgebouwd en hebben, met uitzondering van de Rijswijkse rug, nog duidelijk
zichtbarestroombeddingen.De DussenserugzowelalsderugvanVelddriel - Ammersooien
is daarentegen onregelmatig zonder duidelijk waameembare stroombeddingen meer. Vermoedelijk was hier in de Romeinse tijd dan ook geen actieve rivier meer aanwezig. Deze
ruggen zijn opgebouwd uit een ingewikkeld systeem van veelal kleine, sterk kronkelende
stroomrugjes met tussengelegen komkleigronden of stroomruggronden op komklei.
Het Oude Maasje heeft in het Land van Heusden en Altena regelmatige, betrekkelijk
kleine oeverwallen opgebouwd. In de Bommelerwaard zijn de oude oeverwallen moeilijk
meerte reconstrueren. BijHoenzadriel zou men,aan dehand vandebodemkaart,de indruk
kunnen krijgen, dat ook hier de oorspronkelijke oeverwallen niet zeer groot zijn geweest.
Uit het voorgaande zou men mogen concluderen, dat de vier stroomruggen in beide
gebieden, in de genoemde volgorde, bij elkaar behoren.
In grote trekken hebben wij deze veronderstelling dan ook als de juiste aangenomen,
ofschoon er nog welenkele problemen overblijven. Zo zijn op de rug van Zaltbommel naar
Zuilichem indeBommelerwaard talrijke Romeinse vindplaatsen aangetroffen, terwijl bovendieneenduidelijkestroombedding aanwezigis.Waarschijnlijk stroomde hierinde Romeinse
tijd nog een rivier van flinke omvang. Op de Rijswijkse stroomrug daarentegen werden
geen bewoningssporen aangetroffen, terwijl ook de stroombedding ontbreekt. Dit zou dus
instrijd zijn met de bovengenoemde veronderstelling. Echter deeltdezestroomrugzich inde
Bommelerwaard eventen oosten van Zuilichem intweeen. De noordelijke tak buigt zich om
in noordwestelijke richting, loopt langs de Waal en buigt ten westen van Zuilichem weer
naar het zuidwesten (fig. 2). Deze tak zou zeer goed kunnen aansluiten op de Rijswijkse
stroomrug. De zuidelijke aftakking zou dan, na ombuiging in zuidwestelijke richting, ten
zuiden van Zuilichem in de omgeving van Andel hebben kunnen uitmonden in deAim.
Een ander probleem is de meander van een oude rivierloop in het oostelijk deel van het
Land van Heusden en Altena ten zuiden van Veen. Men mag alsvaststaand aannemen, dat
deze meander behoort bij de stroomrug van Delwijnen naar Aalst. De vraag is echter of
de stroomrichting van deze rivier van noord naar zuid of omgekeerd was. Wij menen dat
het laatstejuist isop grond van de volgcnde overwegingen:
In deeerste plaatswijzen wijnogmaalsop de reedsgenoemde overeenstemming inregelmatigheid vandeopbouw vandestroomrug vanDelwijnen naarAalst inde Bommelerwaard
en de Almstroomrug. Zou de stroom in de betreffende meander zuid- noord gericht zijn
geweest, dan moet tussen deze beide ruggen een verbinding hebben bestaan, hetgeen in
overeenstemming zou zijn met de regelmatigheid in de opbouw van beide ruggen. Zou de
stroom echter omgekeerd hebben gelopen, dan zou de rug van Delwijnen naar Aalst in zijn
verder verloop moeten aansluiten op dezeeronregelmatigeen heterogene Dussense stroomrug. Een dergelijke plotselinge verandering in opbouw van de stroomrug lijkt onwaarschijnlijk.
De tweede overweging is,dat wegens de bodemgesteldheid de loop van de Aim stroomopwaarts, van Giessen af tot aan minstens de lijn Op-Andel- Poederoijen, slechts in zuid-
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oostelijke richting kan worden gezocht. Immers ontbreekt in de Bommelerwaard beneden
de Meidijk, in het verlengde van de lijn Almkerk- Giessen over de Almstroomrug, elk
spoor dat in deze richting opeen voortzetting van derug kan wijzen. De totale breedte van
deHeusdense Maasisindit gebiedvrijgering,zodat inditopzicht het beeldniet vertroebeld
kan zijn door deze rivier. Wei komt in het Land van Heusden en Altena in zuidoostelijke
richting langs de dijken van de Heusdense Maas tussen Giessen en Veen vrijwel overaleen
strook van stroomruggronden voor. Deze stroomruggronden, aan de oppervlakte liggende
of bedolven onder overslaggronden van de Heusdense Maas, kunnen slechts van de Aim
afkomstig zijn. Alleenvanaf Op-Andel tot een kmwestelijk van Veenontbreekt deze strook
van stroomruggronden over een afstand van ongeveer 1 km. Met uitzondering van een
traject van ca. 1km is dus het tot elkaar komen van de beide ruggen met zekerheid vast te
stellen. Dat in deze ontbrekende km de aanwezigheid van de stroomrug niet kan worden
vastgesteld betekent niet,dat hijdaarnietheeft gelegen.Waarschijnlijk isdestroomruggrond
hier door de Heusdense Maas weggeslagen.
Op grond van beide overwegingen menen wij te mogen concluderen, dat de stroomrug
van Delwijnen naarAalstendeAlmstroomrug tot dezelfde, in deRomeinsetijd nogactieve,
rivier hebben behoord. Vermoedelijk was de rivier van secundair belang en mogelijk reeds
over het hoogtepunt van haar activiteit heen, maar waren de brede oeverwallen uitstekend
geschikt voor bewoning, getuige de talrijke vondsten uit deze tijd. Na het voorgaande rest
nog de vraag of er in de Romeinse tijd reeds een waterverbinding langs Aalburg en Wijk
bestond tussen de„Alm"(waaronder dan teverstaan derivierdielangsBruchem, Kerkwijk,
Delwijnen, Aalst, Veen, Andel, Giessen en Almkerk en vervolgens verder naar het noordwesten in de richting van Werkendam heeft gelopen) en de Maas. Deze vraag willen wij
onder ogen zien bij debespreking van het tweedeprobleem,nl.het verloopvan de zuidelijke
Romeinse route zoals aangegeven op de Peutinger kaart.
1.2. Het verloop van dezuidelijke Romeinse routeopdePeutinger kaart
VOOGD(1955)isvanmening,datdezerouteheeft gelopenmiddendoordeBommelerwaard
tot aan Beneden-Delwijnen, vandaar via Bernen Nederhemert-Zuid naar Aalburgen verder
door het zuidelijk gedeelte van het Land van Heusden en Altena over Eethen, Meeuwen en
Dussen naar het westen. Deze veronderstelling moet echter zeer onwaarschijnlijk worden
geacht,daardewegdan,ten zuidenvan Delwijnen, eenkomgrondgebied zouhebben moeten
passeren.
Ook ir. K.J. HOEKSEMA (mondelinge mededeling) had reeds aan de mogelijkheid van
een dergelijk verloop van de route gedacht, maar deze gedachte weer losgelaten, toen hem
wasgebleken,dat van Beneden-Delwijnen af inzuidelijke richtingen geenspoor vanstroom-r
ruggrond aanwezig is.Indien nu de route inderdaad midden door de Bommelerwaard langs
de bovenloop van de Aim heeft gelopen, dan zou het meest voor de hand liggend zijn, dat
dewegook verder dezelfde rivier volgde,dus langs Aalst, Veen, Andelen Giessen,via Almkerk naar Werkendam. Op een groot aantal plaatsen langs deze route zijn sporen van bewoning uit de Romeinse tijd gevonden.
Indien het tweede gedeelte van de veronderstelling van VOOGD (1955)juist zou zijn, nl.
dat de weg door het zuiden van het Land van Heusden en Altena over de dorpen Aalburg,
Eethen en Meeuwen zou hebben gelopen, dan moet de route ook in de Bommelerwaard
zuidelijker worden gezocht en wellangs Ammersooien, Hedelen Velddriel en vandaar naar
Rossum (fig. 3). Met uitzondering van het gedeelte tussen Bern en Hedel werden ook langs
deze route talrijke bewoningsplaatsen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Mogelijk komen
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dezeook voor tussen BernenHedel, maar daar zijn zij afgedekt door, indemiddeleeuwen
afgezette, natuurlijke overslaggronden (ook weloevergronden genoemd).
FIG. 3. Twee mogelijkheden voor het verloop van de zuidelijke Romeinseweg opdePeutinger
kaart van Rossum naar het westen.

*E(T««En»0SCH

Route langjdeAim / Routt along theriver Aim.
——— Route over deDussense stroomrug/ Routefollowing the Dussenlevee ridge.
FIG. 3.

Two possibilities of the courseofthe southern Roman highway onthe Peutinger map from
Rossum tothe West.

In hetvoorgaande ismin of meer urtgegaan vandeveronderstelling, dattussen Veen
en Aalburg geen mogelijkheid aanwezig was om gemakkelijk vandeAlmstroomrug naar
deDussense stroomrug tekomen.Indien dit welhetgevalzouzijn geweest,dan zouderoute
op ditpunt eventueel kunnen verspringen van de enestroomrug op deandere, dus bijvoorbeeld van hetmidden van deBommelerwaard naar hetzuiden van hetLand vanHeusden
en Altena of omgekeerd. Voor een belangrijke wegis hetalleen denkbaar dat dezeop
stroomruggrond heeft gelegen. Dit zou kunnen, indien hier een behoorlijk ontwikkelde
oeverwal aanwezig zou zijn geweest van een zuid- noord stromenderivier, ofdat de oeverwallen van deAimen deDussense stroomrug hier zodicht bijelkaar kwamen,dat zeineenvloeiden.Ditlaatste is niet het geval.De kortste afstand tussen beide oeverwallen bedraagt
nog ongeveer 1,5km. Wel ligt hier midden tussen debeide oeverwallen nog een kleinere
stroomrug, die vermoedelijk eveneens indeRomeinse tijd bewoond isgeweest. De bodemkaart echter laat duidelijk zien, datvoor hetontstaan vandeze noord- zuid verlopende
oeverwal, tussen dedrie oost- west lopende oeverwallen nog stroken komgrond lagen, die
waarschijnlijk als afwateringsgeulen dienst hebben gedaan voor de kommen van Nederhemert-Noord enWelseind. Erblijft dus demogelijkheid over, datreeds destijds dethans
aanwezige noord- zuid verlopende oeverwal bestond, afgezet door eentakvande Maas
langsAalburg en Wijk naar deAim bij Veen. Zeker is het, dat omstreeks de middeleeuwen
dit water reeds aanwezig was, maar nog slechts bescheiden afmetingen had. Omstreekshet
eindevande 1leenhet beginvande 12eeeuwnam debetekenisvan dezeriviertak inbelangrijke mate toe. Ditblijkt uiteen charter van 1135, waarnaar ookHARDENBERG (1953) en
HALBERTSMA (1953)verwijzen, waarbij de inwoners van Aalst, dievoordien aan de overzijde
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van hetwater in Wijk ter kerkegingen,van de bisschop(van Utrecht?) toestemmingkregen
een eigen kapel te stichten, daar het oversteken van het water, dat hen van de kerk te Wijk
scheidde, een belemmering vormde voor het nakomen van hun godsdienstige plichten
(OBREEN in VANDENBERGH, 1937). Uit het charter zou op te maken zijn, dat dit water
geruimetijd tevoren nogniet aanwezigwas (VAN DEN BERGH, 1937).Dat het water niet met
name wordt genoemd maakt deveronderstelling, dat het eenjonge riviertak was,aannemelijk. Uit geschriften van 1134 blijkt, dat de Oude Maas al niet meer de hoofdrivier was,
maar dat een belangrijk deel van het Maaswater langs Aalburg en Wijk naar het noordwesten stroomde. Ook hier wordt voor dezeriviertak echter nog geen naam vermeld, zodat
men zou kunnen concluderen, dat zij betrekkelijk kort voor de vermeldingen niet bestond.
Met zekerheid mag worden aangenomen, dat nog geen belangrijke stroom aanwezig was,
maar de mogelijkheid dat reeds gedurende lange tijd een waterloop van ondergeschikte
betekenis bestond, wordt door de vermelde beschrijvingen niet uitgesloten. Bodemkundig
onderzoek wees inderdaad uit, dat tussen Aalburg en Veen een stroomrug aanwezig is.
Op het ogenblik beslaat dezerug een smalle strook. Het isechter niet na te gaan of de rug
oorspronkelijk breder is geweest, want ook hier kan de Heusdense Maas een eroderende
werking hebben uitgeoefend. Wei komen over vrijwel de gehele rug oude bewoningssporen
voor in deondergrond, hetgeen duszou wijzen opeenvrij groteouderdom.De moeilijkheid
bij de ouderdomsbepaling van de bewoningsplaatsen is hier, dat in latere perioden over
deze oudere stroomrug weerjongere sedimenten zijn afgezet. Toch zijn op enkele plaatsen,
juist gelegen op de kruisingen met de oost- west lopende ruggen, bewoningsresten uit de
Romeinse tijd aangetroffen. Het is denkbaar, dat ook in de tussenliggende gedeelten nog
dergelijke vindplaatsen voorkomen. Anderzijds kunnen de in deze gedeelten aangetroffen
bewoningssporen ook uitde Merovingischeen Karolingische tijd stammen.Uit vindplaatsen
in de omgeving is gebleken, dat dit gebied ook toen reeds weer intensief werd bewoond.
Het was dus niet mogelijk voor de gestelde vraag een definitieve oplossing te geven.
Wij zijn echter van mening, dat reeds vroegtijdig.-waarschijnlijk reeds in de Romeinse tijd,
een riviertak met oeverwallen vanaf de Maas langs Aalburg en Wijk naar Veen aanwezig
wasen dat dezeverbinding benut werd voor deonderlingeverbinding tussen deAlmstroomrug en de Dussense stroomrug. Dat de hoofdroute van de Peutinger kaart over deze verbindingzou hebben gelopen lijkt onwaarschijnlijk. Enerzijds zou deroute dan viaeensecundaire verbinding van de ene stroomrug langs de rivier naar de andere zonder rivier hebben
moeten overspringen of omgekeerd. In de tweede plaats zou dan ter plaatse in belangrijke
mate zijn afgeweken van het principe van derechtlijnigheid, terwijl een extra rivierovergang
noodzakelijk zou zijn geweest.
Ten slotte willen wij nog even de aandacht vestigen op het benedenstroomse gedeelte
van de Aim in de omgeving van Almkerk. Bij dit dorp vertakt de Aim zich in een noordwestelijke en een zuidwestelijke stroom. Beide takken zijn slechts over korte afstand aan de
oppervlakte te vervolgen, daar ze ten westen van Almkerk spoedig verdwijnen onder de
na de St.-Elizabethsvloed afgezette dikke estuariumsedimenten, waardoor de reconstructie
van de bewoningsgeschiedenis uiterst moeilijk is. In de gedeelten tot aan deze overdekking
is slechts op de noordwestelijke tak met zekerheid de aanwezigheid van bewoning in de
Romeinse tijd vastgesteld. Op de zuidwestelijke rug was slechts een zeer vage aanwijzing
voor een dergelijke bewoning aanwezig. Wij zijn van mening, dat in de Romeinse tijd de
noordwestelijke tak de belangrijkste was, terwijl de andere toen nog van secundaire betekenis was of mogelijk nog niet bestond. Later is de zuidwestelijke tak ontstaan of uitgebreid, waarbij de tak in de richting Werkendam in verval geraakte.
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2. DE PERIODE V 6 6 R DE ST.-ELIZABETHSVLOED
Reeds vroeg in de middeleeuwen en ook reeds in de Merovingische en Karolingische tijd
geraakte het Land van Heusden en Altena weer bevolkt. Betrekkelijk spoedig ging deze
bevolking over tot het nemen van waterstaatkundige maatregelen, die een verstrekkende
invloed hebben gehad op de waterstaatkundige ontwikkeling in een groot gedeelte van het
gebied van de benedenlopen van de rivieren.
De aanleiding tot deze maatregelen is geweest het ontstaan en/of de uitbreiding van de
Nieuwe Maas, waaraan in het voorgaande reeds uitvoerig aandacht werd geschonken. Het
blijkt, dat langs deze stroom reeds vroegtijdig belangrijke nederzettingen ontstonden (HARDENBERG, 1953). De oudste vermeldingen van de dorpenreeks Aalburg, Wijk, Veen, Andel,
Giessen, Rijswijk en Woudrichem komen voor resp. in dejaren 889(Alburch), 1135 (Wijck),
1108 (Veen), ± 850 (Andel), 1178 (Giscen), 1196 (Risewihc) en ± 1100 (Uualderinghem).
Behalve voor het traject Aalburg - Meeuwen, waarover eveneens zeer oude vermeldingen
bekend zijn - Genderen in laat-lle eeuw als Genderon, Eethen in 850 als Teratina (Ter
Eethen) en Meeuwen in 850 als Medua - , zijn de eerste vermeldingen voor het overige deel
van het gebied van meer recente datum. Van de genoemde reeks van dorpen hebben vooral
de eerste vermeldingen van de dorpen Aalburg tot en met Andel vroegtijdig plaatsgevonden.
Hierin zou men ook een aanwijzing kunnen zien, dat hier omstreeks deze tijd reeds een
vrij belangrijke rivierverbinding aanwezig was. Uit de beschrijvingen van omstreeks 1135
blijkt, dat kort tevoren de betekenis van deze rivier nog in belangrijke mate was toegenomen,
waardoor de situatie zo was, dat de Nieuwe Maas hoofdrivier was geworden en de Oude
Maas in verval begon te raken. In hoeverre deze verlegging van de Maas mede een gevolg
is geweest van het ingrijpen van mensenhanden is een open vraag. BONGAERTS (1909) citeert
de mening van verschillende schrijvers, o.a. VAN OUDENHOVEN (1650), die weleen belangrijk
kunstmatig ingrijpen veronderstellen. Dit zou dan zijn geschied om het land ten westen van
Heusden door bedijking te beveiligen. De grote stoot hiertoe zou het gevolg zijn van de
stormvloed van omstreeks 857.
Toen de betekenis van de Oude Maas sterk was verminderd, ging men er toe over deze
rivier op twee plaatsen, bij Hedikhuizen en Maasdam, af te dammen, zodat zij voortaan
slechts een binnenboezem vormde van de Groote Zuid-Hollandsche Waard. Volgens
FOCKEMA ANDREAE(1950)zou dezewaard reedsomstreeks 1250een afgerond geheel gevormd
hebben onder een boezem, zodat de afdamming bij Hedikhuizen met een aarden dam en als
sluitstuk het aanbrengen van sluizen bij Maasdam reeds voordien tot stand gekomen zou
moeten zijn. RAMAER (1899) noemt als tijdstip voor het tot stand komen van deze afsluitingen
de periode omstreeks 1270. Fig. 4 geeft een overzicht van de situatie omstreeks 1300, waaruit
ook de ligging van de Groote of Zuid-Hollandsche Waard is te zien.
Duidelijk komt tot uiting, dat de rivierverbinding tussen de Maas en de Waal reeds
bestond, dat de Aim binnen het Land van Heusden en Altena reeds een afgesloten dode
rivierarm was en dat de stroombedding van de stroomrug van Delwijnen naar Aalst in de
Bommelerwaard helemaal niet meer als rivier werd aangegeven. Deze situatie zou op de
volgende manier kunnen zijn ontstaan. De rivier van Bruchem over Delwijnen naar Aalst, die
zich in de Romeinse tijd waarschijnlijk in de laatste fase van haar activiteit bevond, werd
geleidelijk geheel afgesloten en geraakte in verval. De aftakking van de Maas van Hedikhuizen af in noordwestelijke richting vloeide bij Veen in de bedding van de Aim, waardoor
vanaf Veen deAim in stand bleef.Onder invloed van desterkeuitbreiding van deze „Nieuwe"
Maas brak deze rivier omstreeks de 12e eeuw bij Giessen uit het oude bed van de Aim en
zocht zich in noordelijke richting een weg naar de eveneens jonge Waal. Vanaf Giessen
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FIG. 4. HetLand van Heusdenenomgevingomstreeks hetjaar 1300.Ontleend aandeHistorische
Atlasvan Nederland; Holland, ZeelandenWestfriesland in1300, btad IV,2edruk (1938).
(Clich6 welwillend afgestaan door deR.O.B.)
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werd de Aim daardoor een dode rivier, die bij de totstandkoming van de Groote of ZuidHollandsche Waard geheel binnen de bedijking werd getrokken. De zeer duidelijke en diep
ingesneden, vrijwel niet verlande stroombedding van de Aim in het Land van Heusden en
Altena wijst erop,dat dezeriviertak tot kort voor deabsolute afsnijding vanhet rivierwater,
door de bedijking, nog een belangrijke en actieve stroom was.Volgens HARDENBERG (1953)
is de doorbraak van Giessen naar het noorden ontstaan omstreeks het einde van de 12e
en het begin van de 13eeeuw. Volgens hem wordt dit bevestigd door een beschrijving van
omstreeks de 13eeeuw, waarin het gebied tussen Woudrichem en Brakel wordt beschreven
als een groep eilanden en platen gescheiden door stromen en killen. HARDENBERG (1953)
vermeldt verder, dat van een bruikbare verbinding te water tussen Giessen en Woudrichem
eerstsprake isineen vermoedelijk uit 1287stammendeaantekening overhetrechtvan tollen
te Giessen en Woudrichem. Ten slotte valtbijfig.4nog op, dat deAimvan Almkerk af in
westelijke tot zuidwestelijke richting verder loopt.
De tak van Almkerk af in noordwestelijke richting was blijkbaar reeds lang verland.
Op een door HINGMAN (1885) geciteerde of aangegeven kaart staat in de noordwestelijk
verlopende stroomrug van de Aim nogeen deelvan de vroegere stroombedding als riviertje
aangegeven onder de benaming „De Werken", hetgeen erop wijst, dat het contact met de
Aim op dat moment reeds lang wasverbroken. Bij de monding van dit riviertje in de Merwede is Werkendam gesticht. Wegens de dikke pakketten estuariumgrond was reconstructie van de bedding van De Werken tijdens debodemkartering niet mogelijk.
De afdamming van de Oude Maas, ook wel aangeduid als de Geervlietse Maas, heeft
een ongunstige invloed uitgeoefend op de waterstaatkundige toestand van het benedenstroomse gebied van het Land van Maasen Waal. BONGAERTS(1909)heeft hieraan een uitvoerige studie gewijd en een zeer duidelijke uiteenzetting gegeven, waaruit hier de hoofdpunten zullen worden weergegeven. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de verleggingen van
de Maas inhet gebied tussen Hedikhuizen, Heusden enAalburg onder invloed van politieke
meningsverschillen tussen de stad 's Hertogenbosch en de Heren van Heusden.
De moeilijkheden die ontstonden door de afdamming van het Oude Maasje, waren de
volgende:
1. De vergroting van de watertoevoer viade Nieuwe Maas had hogere waterstanden op de
Merwede ten gevolge, waardoor het verhang op de Maas werd verkleind en de afvoer
belemmerd.
2. Vergroting van de moeilijkheden bij ijsgang.
3. De onmogelijkheid om in het voorjaar, bij hoge Waalstanden, deextra watertoevoer in
de Maas van de Waal uit bij Heerewaarden snel af te voeren. Voorheen kon dit geschieden via de Oude Maas, maar na de afdamming moest dat via de in het voorjaar
eveneenshoge Merwede.Dithad eenongunstigeinvloedopde afwateringsmogelijkheden
van de Gelderse en Brabantse Maasdistricten in dit jaargetijde.
Omstreeks het begin van de 14eeeuw werd voor het eerst melding gemaakt van wateroverlast langs de Maas in het voorjaar. Men ging toen over tot aanleg van zomerdijken,
waartoe in dejaren 1309, 1323, 1349 en 1360 „Dijkcolleges" zijn opgericht. VAN OUDENHOVEN (1649) zegt hierover het volgende: „Als men achtneemtop hetgevenvande Dyckcaerten van dezeLanden, zoobevindt menhier, datdeseDyck-Heemraden nietgeweest en sijn,
ofteimmers van deHertoghen nietgeauthoriseert voordenjaere1300.Waar uytdatmen oock
welcanafnemen;datdewateren voordienhiersooswaarendeschadelycknietgeweestensijn".
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3. DE ST.-ELIZABETHSVLOEDEN DE DAAROP GEVOLGDEONTW1K.KELING
VANDE WATERSTAATKUNDIGETOESTAND
De St.-Elizabethsvloed
In denacht van de 18eop de 19enovember 1421voltrok zich overdeZuid-Hollandsche
of Groote Waard een grote ramp. De dijken bezweken onder de stormvloed, waardoor
een groot deel van de Groote of Zuid-Hollandsche Waard overspoeld werd. Als gevolg
vandeheersendeHoekseenKabeljauwsetwistenwerdhetdijkherstel nietvoldoendeenergiek
aangepakt, zodat het water ongebreideld zijn vernietigende werking kon uitoefenen. Het
lot van het gebied werd definitief bezegeld toen ongeveer een jaar na de stormvloed de
rivierdijk van deMerwede,diedeWaard aan denoordzijde beschermde,waarschijnlijk door
aantasting van binnenuit op vele plaatsen bezweek. Hierdoor ontstond een rechtstreekse
verbinding tussen de Merwede en het pas gevormde brakwatergetijdengebied. De meeste
geschiedschrijvers, die de ramp van 1421 beschreven hebben, zijn ervan uitgegaan, dat het
doorbreken van de Merwededijk vrijwel tegelijkertijd met de westelijke inbraak van dezee
tot stand kwam, hetgeen dan gebeurd zou zijn onder invloed van een zeer hoge rivierstand
in de Rijn. FOCKEMA ANDREAE (1950) isechter van mening, dat beide doorbraken geruime
tijd na elkaar hebben plaatsgevonden.
Uit bodemkundige overwegingen menen wij, dat de laatste veronderstelling de juiste
moet zijn, daar de allereerste fase van de sedimentatie moet worden gekenmerkt als een
brakwaterafzetting. Een duidelijke aanwijzing hiervoor werd gevonden in de omgeving van
Sleeuwijk, waar direct na de doorbraak van de Merwededijk grote hoeveelheden zand tot
afzetting kwamen. Op de overgang van dit zand naar de onderliggende komklei van het
vroegere rivierkleilandschap komt namelijk een dunne laag slibhoudend materiaal voor,
waarin eenzeergrotehoeveelheid betrekkelijk kleine,maargeheelgave,tweedelige,minstens
eenjaar oude Cflrc//w/wschelpjes werden aangetroffen. In sterke mate werd hierbij de indruk
gevestigd, dat deze schelpjes ter plaatse zijn gegroeid. Dit zou dus betekenen, dat hier gedurende minstens eenjaar een brak milieu aanwezig is geweest. Direct na de inbraak van
de rivier van het noorden uit werd het milieu, zoals uit nadere onderzoekingen is gebleken,
geheel zoet. Hieruit is dus te concluderen, dat beide inbraken inderdaad meer dan eenjaar
na elkaar hebben plaatsgevonden.
Nadat de verbinding tussen de Merwedeen de nieuwe binnenzee eenmaal tot stand was
gekomen, werd het uiterst moeilijk het land weer terug te winnen op het water. Terstond
na de ramp ving echter een sedimentatieproces aan, waarbij grote hoeveelheden door de
rivier meegevoerd materiaal tot afzetting zijn gekomen, waardoor het uiteindelijk toch weer
mogelijk werd het land terug te winnen. In de na de stormvloed gevormde Biesboschzee
waren de sedimentatieomstandigheden zeer gunstig, doordat het water, dat zich met geweld
vanuit de Merwede en de Maas in de, aanvankelijk overal, nog ondiepe binnenzee stortte,
daar met veel geringere snelheid verder stroomde. Bovendien kwam door de werking van
eb en vloed dezewaterbeweging telkenmale tot stilstand.
Aan het sedimentatieproces zelfzal in het volgende gedeeltevan dit hoofdstuk aandacht
worden besteed. Hier zij slechts vermeld, dat het oostelijk en het noordelijk deel van het
Land van Heusden en Altena in 1461 weer van het water werden afgesloten door het aanleggertvan de Kornse dijk van Woudrichem over Werkendam langsAlmkerk naar Dussen.
Ongeveer 250 jaar na de ramp was vrijwel het gehele gebied van het huidige Land van
Heusden en Altena weer bedijkt. Aan een aantal details van het verloop van het overstromingsproces in het Land van Heusden en Altena, dat in het bovenstaande slechts uiterst
summierisweergegeven,werd ineenvroegerepublikatiemeeraandacht besteed (SONNEVELD,
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1954), terwijl dit ook door ZONNEVELD (1957) uitvoerig is uiteengezet. De volgende beschouwing over de ontwikkeling van de waterstaatkundige toestand na de St.-Elizabethsvloed iswederom ontleend aan de studie van BONGAERTS(1909).
De Merwede
Door de dijkbreuken tijdens en na de St.-Elizabethsvloed kwam Woudrichem 40 km
dichter bij zee te Iiggen, hetgeen aanvankelijk een aanmerkelijke verlaging van het peil bij
Woudrichem ten gevolge heeft gehad. Dit is echter van betrekkelijk korte duur geweest.
Immers nam de Waal, onder invloed van de verzandingen in de Rijn bij Schenkenschans
en de daardoor ontstane stroomverleggingen, gaandeweg in vermogen toe, waardoor ook
het peil in de Merwedeweerhoger werd en detijdelijk verbeterde mogelijkheden van waterlossing door de Maas weer slechter werden. Op het einde van de 17eeeuw was de wanverhouding bovenstrooms bij Schenkenschans zodanig, dat nog slechts 1/24 gedeelte van het
Rijnwater doorNeder-Rijn enUsselenderestviadeWaalwerdafgevoerd (STORM BUYSING,
1845).
De afvoer van het Merwedewater vond na 1421 aanvankelijk hoofdzakelijk plaats via
het BergseVeld (deBiesbosch),waardoor verzandingen ontstonden in de Merwede beneden
Hardinxveld. In dit Bergse Veld ontstond langzamerhand een ingewikkeld systeem van
killen en kreken, waartussen opgeslibde platen en gorzen, hetgeen bij hoge waterstanden en
vooral bij zich daar gemakkelijk vastzettende ijsgang eensterkebelemmeringvoor de afvoer
betekende. Het water trachtte zich dan weer een wegte banen door de inmiddels sterk verzande Merwede beneden Hardinxveld.
Tegen het einde van de 18eeeuw had deze situatie zich zodanig ontwikkeld, dat men
begon te vrezen dat deAlblasserwaard hetzelfde lot zou ondergaan alsdeGroote Waard in
1421.
DeMaas
Inmiddels had een overeenkomstige ontwikkeling van de toestand bij de Maas op zijn
minst gelijke tred gehouden metdiebij de Merwede,zodat steedsgrotere delenvan Brabant
in winter en voorjaar onder water kwamen te staan. Men zocht naarstig naar oplossingen
voor de steeds toenemende moeilijkheden. Zo dacht men aan een overlaat door het Land
van Altena naar de Biesbosch, of aan een overlaat bij Hedikhuizen door het Land van
Heusden en voorts aan talrijke andere mogelijkheden, die echter, gelukkig voor het Land
van Heusden en Altena, geenvan alletot uitvoering kwamen.
Ten slotte kwamin 1766het plan van de Baardwijkse Overlaat tot uitvoering. Aan het
doel van de overlaat, nl. het verkrijgen van een betere ontlasting van de Maas door het
water tussen Crevecoeur en Hedikhuizen over een onbekade linkeroever (de Bokhovense
Overlaat) te laten stromen en vandaar achter Vlijmen om naar de Amer te leiden, werd
slechts in zeer geringe mate beantwoord. Wei ontstond een belangrijke verlichting in de
inundatie rondom Den Bosch, hetgeen in beperkte mate toch ten voordele van de Maas
kwam. In feite was de toestand echter nog nauwelijks verbeterd. Voortdurend kwamen
over grote oppervlakten nog overstromingen voor, waarvan ook het Land van Heusden en
Altena te lijden had. Fig. 5geeft een beeld van de situatie tijdens de overstromingen in de
winter van 1880- 1881,waaruit blijkt, dat toen het gehele Land van Heusden en Altena
onder water stond. In het zuiden was dit voor een deel het gevolg van de werking van de
Baardwijkse Overlaat,terwijl in het gehele noordelijke gebied de overstromingen een gevolg
waren van dijkdoorbraken. In de leidijken moesten talrijke gaten worden aangebracht om
het water snelweer af te voeren.
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FIG. 5. Toestand in het Land van Heusden en Altena tijdens de overstromingen in de winter van
1880-1881 (naar BONGAERTS, 1909).
WtiNCKM

OverstromingalsgevolgvanhetwerkenvandeoverlalentussenCuykenGrave/ Inundationscausedbyoperation
of the spill-ways between Cuyk and Grave.
Overstromingtengevolgevan het watervande Aa en de Dommel / Inundationscausedby thewaterof the rivers
Aa and Dommel.

ES3

Kwelwater binnen polders/ Seepage water in polders.
Overstroming, primairdoordewerkingvandeBokhovcnse overlaat(Bkh),secundairdoorde BeerseMaas,deAa
ende Dommel / Inundationscausedprimarilybyoperationof the Bokhovenspill-way,secondarilybythe BeerMeuse
andtherivers Aa andDommel.
Overstroming als gevolg van dijkdoorbraken/ Inundations causedby dike bursts.
Overstroming van onbedijkt land, uitenvaarden, enz./ Inundatednon-embanked areas, water meadows, etc.
Hulpgaten/ Emergency spill-ways.
Overlaten/ Spill ways.

FIG. 5.

Conditionsin theLand vanHeusdenenAltena duringthe inundationsin winter1880- 1881
(accordingto BONGAERTS, 7909;.

Verbeteringsplannen
Inmiddels waren twee buitengewoon verdienstelijke plannen opgesteld, die echter meer
met verbazing dan met sympathie werden begroet. BLANKERS ontwierp in 1819 het Nieuwe
Merwedeplan, waarbij hij in plaats van de verzande Beneden-Merwede en het verwarde net
van kreken en killen in het Bergse Veld, dwars door dit gebied een grote rivierarm projecteerde. KRAYENHOF bracht in 1823 het plan tot scheiding van de Maas en Waal naar voren,
met een zelfstandige uitmonding voor de Maas en een absolute scheiding van Maas en Waal
door het aanbrengen van een dam in de Heusdense Maas en het sluiten van de overlaten bij
Heerewaarden. Uiteindelijk zijn beide plannen, zij het in gewijzigde vorm, in de tweede
helft van de 19eeeuw tot uitvoering gekomen. De zeer omvangrijke werken van de scheiding
van de Maas en de Waal werden daarbij, in een groot project naar een regeringsontwerp van
1885, in de periode van 1 8 8 7 - 1909 uitgevoerd. Daarmede was voor het benedenstroomse
gedeelte van de Maas ten westen van Hedikhuizen de oude toestand uit de Romeinse tijd
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grotendeels weer „in ere" hersteld. Na de verwezenlijking van deze projecten was aan de
ongunstige positie van de waterstaatkundige toestand op de benedenlopen van Waal en
Maas voorgoed een einde gemaakt.
DeBergsche Maas
Voor het Land van Heusden en Altena betekende dit, dat door het zuidelijk deel naast
en inplaats van het Oude Maasje, een brede rivierkwam te lopen, dieeen scheiding bracht
in de aanvankelijk een geheel vormende gebieden. Hiermedewerd voor het oostelijk deel
van devroegereZuid-Hollandscheof Groote Waard een eindegemaakt aan deoorspronkelijke toestand. Voor de gebieden die vanouds op het Oude Maasje loosden, moesten
thans nieuwe voorzieningen worden getroffen, hetgeen geschiedde door de aanleg van een
noorder en zuider afwateringskanaal aan weerszijden van de Bergsche Maas.
Het zuider afwateringskanaal mondt uit in het water, dat op de topografische kaarten
staat aangegeven als het Oude Maasje. Van Haagoord af tot Keizersveer heeft dit water
echter niets uit te staan met het Oude Maasje, maar is het een getijdengeul overgebleven
uitdesedimentatieperiode vannadeSt.-Elizabethsvloed,waarlangs deeb-en vloedbeweging
ver landinwaarts drong, waardoor hier estuariumafzettingen zeer oostelijk voorkomen. Het
werkelijke OudeMaasje tussen Haagoord en Dussen heeft gelegen op de plaats waar thans
de Scheisloot isaangegeven. Op de bodemkaart komt dit duidelijk tot uiting.
4. HETSEDIMENTATIEPROCES
De Mosterddijk
Nadat de Zuid-Hollandsche of Groote Waard grotendeels door het water was veroverd
ten gevolge van doorbraken in het westen en het noorden, begon terstond een hernieuwde
sedimentatie, waartoe, zoals in het voorgaande reeds werd uiteengezet, de omstandigheden
gunstig waren. De begrenzing van de invloed van het water binnen dedijken van de Waard,
ten noorden van het Oude Maasje, werd bepaald door de aanleg van de Mosterddijk. Deze
kwam, blijkens een in 1422tot deburgersvan Heusden gerichte oproep om medete werken
aan het opwerpen van een dijk ter beschermingvan 4000 morgen land, waarschijnlijk reeds
spoedig na devloedgereed (KORTEWEG, 1948).Daar bij normale vloeden deinvloed van het
water vermoedelijk niet verder reikte dan waar nu de Mosterddijk ligt, behoefde deze dijk
niet veelmeertezijn daneenflinkekadeom het achterliggende land tebeschermen tegen de
destijds nog niet zoextreemhoog oplopende vloeden.
Hetgebiedtussen deMerwede endeRijswijkse stroomrug
Het gebied ten westen van deze dijk bleef voorlopig onbedijkt, zodat het water metelke
flinke vloed door de kommen tot aan de Mosterddijk door kon dringen. Het water, dat
vanuit de Merwedeviadetallozedijkbreuken inhet noordelijk deelbinnendrong,werdover
een groot traject gestuitdoordeRijswijksestroomrug(ziebodemkaart,bijlage 1),diealseen
sterke „slaperdijk" enkele kilometers ten zuiden van de Merwededijk lag. Ten zuidwesten
van Sleeuwijk echter is deze stroomrug, die zich in het noordwestelijke estuariumgebied
onder dikke estuariumafzettingen in de ondergrond voortzet, juist op de plaats waar de
Vysieweg is aangelegd, op twee plaatsen voor het geweld van het water bezweken. Op deze
plaatsen hebben zich belangrijke kreken ontwikkeld, die ook thans nog zeer duidelijk in het
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veldzijn waartenemen.Ookopdebodemkaartenopdeluchtfoto infig.6komt dit duidelijk
tot uiting.
FIG. 6. Het rivier-inbraakgebied in het noordelijk deel van net Land van Heusden en Altena.
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FIG. 6.77iearea encroachedbythe river inthenorthernpartofthe LandvanHeusden en Altena.
Op het sedimentatieproces heeft de Rijswijkse stroomrug een belangrijke invloed uitgeoefend. Bij het niet doorbroken gedeelte van de rug tussen Rijswijk en de kruising van de
rijksweg van Gorinchem naar Breda met deze rug, kon het in grote hoeveelheden door de
rivier meegevoerde, grofzandige materiaal niet verder naar het zuiden doordringen dan tot
aan de rug, zodat in de strook tussen de Merwededijk en deze rug dikke lagen grofzandig
materiaal indevormvaneenestuariumoverslagzijn ontstaan. Opde bodemkaart (bijlage 1)
en ook op de luchtfoto in fig. 7isdit duidelijk te zien. Op de luchtfoto tekent zich de RijsFIG. 7. De Rijswijkse stroomrug als natuurlijke barriere tegen de zandige rivierinbraak-afzettingen uit het noorden.
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A. Vysieweg (aangelegd opvoortzetting van Rijswijkse
stroomrug van het oude land in de ondergrond).
Vysie road (built upontheextensionof theRyswjfk
river ridge inthe sub-soil of theold land).
B. Inbraakgeul.
Encroachmentgully.
C. Wiel als restant van inbraakgeul.
A „wiel" (scour hole) being a remnant of an encroachment gully.
D. Merwededijk / Embankmentof the Merwede.
E. Geslechteeendenkooien / Demolishedduck decoys.
F. Weg in aanleg/ Road underconstruction.
G. Rijswijkse stroomrug / Rijswijkriver ridge.
H. Rijksweg Sleeuwijk-Breda/ State highway Sleeuwijk—Breda.
J. Bijtelskil/ Bijtelskil.
K. Inbraken / Encroachments.
L. Oudendijk /Oudendijk.
M. Restant vaninbraakgeul / Remnantofencroachment
gully.
N. Estuariumoverslag over Rijswijkse stroomrug /
Estuary spill deposit cappingthe Rijswijk river ridge.
O. Komkleigrond/ Basin clay soil.

FIG. 7. TheRijswijk river ridge asanatural barrier against thesandyriverencroachmentdeposits
from the north.
wijkse rugaf alseenlichtestrook, het gebied ten zuiden ervan ligtlaagenheeft een donkere
tint, terwijl het gebied ten noorden veel lichter getint is met enkele donkergetinte geulen.
Op een plaats in dit gedeelte heeft de rug niet ten voile weerstand kunnen bieden, zodat
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over de rug hecn een soort overslag is ontstaan, hetgeen op de luchtfoto (fig. 7) eveneens
duidelijk tot uiting komt.De zwakke plek in derug tekent zich af alseen zwart vlekje.
Waar de Rijswijkse rug verder naar het westen wel op twee plaatsen werd doorbroken,
kon het grofzandige materiaalverder naar het zuidwesten worden meegevoerdin de richting
van deBiesbosch.Dit heeft tengevolgegehad, dat langsdeze naar de Biesbosch stromende
kreken in een vrij brede strook, die zich voortzet tot in de Biesbosch en zich daar waaiervormig uitbreidt, grofzandige afzettingen zijn gesedimenteerd. In het laatste stadium van
de sedimentatie in het noordelijke gedeelte is, toen reeds hoge zandplaten waren ontstaan
en het water niet meer in het wilde wegkon stromen, maar hoofdzakelijk door de belangrijkstekrekenvloeide,v66r debedijking in1461 opdemeesteplaatsen overdezandpakketten
heen nogeen meerof minder dikkeslibhoudende laagafgezet. Tenzuiden vande Rijswijkse
stroomrug, waar het grofzandige materiaal dus niet kon doordringen, is het sedimentatieproces anders verlopen, waarbij geheel andere factoren een rol speelden. Dit geldt vooral
voorhet gebied tussen deMosterddijk ende40jaar naderamp van 1421aangelegde Kornse
dijk.
De bouw van de Kornse dijk in 1461omvatte het herstel of het opnieuw aanleggen van
de dijk langs de Merwede van Woudrichem tot Werkendam, waarbij de dijk, ter plaatse
van de diepe geul ter hoogte van Sleeuwijk, vrij ver landwaarts werd gelegd (fig. 6). Een
geheel nieuwe dijk werd aangelegd vanaf Werkendam in zuidoostelijke richting tot aan het
punt, waar thans derijksweg van Gorinchemnaar Breda dezedijk kruist, overdezich inde
ondergrond bevindende stroomrug van de Aim en vandaar in zuidelijke richting westelijk
langs Almkerk om bij Dussen aan te sluiten op de nog aanwezige en tot zeedijk versterkte
dijk vanhet OudeMaasje.Eenbelangrijk deelvandeZuid-HollandscheWaard tennoorden
van het Oude Maasje was daarmede op het water heroverd.
Het gebiedtussen deMosterddijk endeKornse dijk tennoorden van het Oude Maasje
Waarschijnlijk kwamen de lage gedeelten van dit gebied slechts onder water tijdens vrij
hogevloeden en tijdens hoge rivierstanden. Men krijgt de indruk, dat indekommenslechts
opdebeschutteen ondiepeplaatsen materiaal werd afgezet, waarbij topografie en heersende
windrichtingen een rol gespeeld zullen hebben. Van de kom tussen de Rijswijkse stroomrug
en deAim ishet gehele westelijke gedeelte met een dunne laagestuariumklei overdekt. Het
water kon slechts naar binnen stromen door de betrekkelijk smalle opening tussen beide
stroomruggen, waarna destroomsnelheid afnam doordat het water in debetrekkelijke luwte
(vergeleken bij de zuidwestelijke winden die overheersen bij normale hoge vloeden) achter
de noordwestelijke tak van de Almstroomrug kwam. Ook konden in de vrij smalle strook
tussenbeideruggen geenrondgaande stromingen ontstaan,waardoor het sedimentatiemilieu
overal ongeveer hetzelfde was.Geheel anderswasdesituatie indegrotekom tussen deAim
en de betrekkelijk lage, regelmatig overstroomde Biesheuvelse stroomrug. De estuariumafzettingen in deze kom hebben zich op twee geheel van elkaar gescheiden plaatsen geconcentreerd. Enerzijds komen deze afzettingen, zelfs tot vrij grote dikte, voor in een strook
langs de Mosterddijk inhet uiterste oosten van de kom, anderzijds ineen dunne laag in het
zuidwesten van de kom met een uitloper langs de Biesheuvelse rug, waarin vrij dikkelagen
voorkomen. Langs de Aim in het noordelijk gedeelte van de kom ontbreekt elk spoor van
estuariumafzettingen, behalve vlak achter de naar het zuidwesten lopende tak van de Aim,
waar ineenkleinehoekeenvrijdikpakket voorkomt. Indestrook met estuariumafzettingen
langsdeBiesheuvelsestroomrug, diehiereenonregelmatig kronkelend verloopheeft, komen
dedikstelagenvoor,juist aan deoostzijde van dezekronkels.In hetuiterste zuidwesten van
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de kom, waar de in- en uitstroomopening heeft gelegen, is geen materiaal afgezet, maar
daarentegen een deel van het komgronddek weggeslagen.
De sedimentatie in het oostelijke deel zal enigszins op dezelfde wijze zijn ontstaan als
dit bij een kwelder het geval is.Het land loopt geleidelijk op- tussen het oostelijke en het
westelijke deel van de kom bestond een hoogteverschil van ongeveer 50cm- waardoor de
stroomsnelheden verminderden en sedimentatie plaatsvond. Langs de noordelijke flank zal
tijdens de instroming onder invloedvan de zuidwestelijke winden, met uitzondering van de
beschutte hoek achter de zuidwestelijke tak van deAlmstroomrug, destroomsnelheid en de
golfslag het grootst zijn geweest,zodat,behalve inde beschutte hoek, hiergeen sedimentatie
plaatsvond. In dezuidelijke strook langsde Biesheuvelserug, waar de diepte, onder invloed
vandeaanwezigheid vanstroomruggrond in deondergrond, geringer isdan meer noordelijk
in dekom en waar bovendien ten gevolge van beschutting van destroomrug de invloed van
de zuidwestelijke winden minder sterk was, waren de sedimentatieomstandigheden veel
gunstiger, zodat hier vooral aan de sterk beschutte oostzijden van de meanders, op de
flanken vanderugvrijveel materiaal tot afzetting kwam. Bovenop de ruggen is in het algemeen slechts weinig materiaal terechtgekomen.
Evenals in het noordelijk deel van het Land van Heusden en Altena isook indezekomgebieden het sedimentatieproces tot stilstand gekomen door de aanleg van de Kornse dijk
(1461).In 1461was de situatie dus zo,dat het gehele gebied ten oosten van de Kornse dijk,
aanvankelijk dehoge zeedijk geheten,en ten noorden van de noordelijke dijk van het Oude
Maasje van het water was afgesloten.
Door het lage gedeelte tussen de stroomrug van het Oude Maasje en het diluviale zand
kon het water echter nog tot voorbij Doeveren naar het oosten doordringen. Vrij spoedig
kwamen echter in dit gebied, ten gevolge van sedimentatie, grote gedeelten boven water.
De reedsgenoemde Scheisloot bleefechter alsbelangrijke getijkreek open. Vanaf Haagoord
tot Doeveren volgt dezekreek de bedding van het Oude Maasje.
Hetgebiedtenwesten van deKornsedijk
Tenwestenvandezenieuwedijk konhetsedimentatieprocesechterongestoord doorgaan.
Wezagen hoe in het noordwestelijke deel,ten noorden van Nieuwendijk, door deaanwezigheid van belangrijke stroomgeulen grofzandige sedimenten werden afgezet. In het zuidwestelijke deel,ten zuiden van Nieuwendijk, washet milieu veelrustiger,zodat hier lichteen.
matigzware,uiterst fijnzandige afzettingen zijn gedeponeerd metslechts geringe percentages
van de fracties groter dan 90mu.
Opmerkelijk is, dat in dit gebied de oorspronkelijk aanwezige stroomruggen van het
rivierkleilandschap een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op het sedimentatieproces,
een invloed, diehiervan veelmeer betekenisisgeweest dan dievan de,tijdens desedimentatie, uitgespaarde kreken. Op de plaatsen waar de ruggen in de ondergrond liggen, tekenen
zichook thansnogruggen inhetlandschap af, hetgeenzeerduidelijk istezienopde rijksweg
van Gorinchem naar Breda op het gedeelte van Nieuwendijk tot Keizersveer. De huidige
lage gedeelten stemmen overeen met de vroegere kommen.
Tijdens de gehele sedimentatieperiode bleven deze hoogteverschillen tussen de ruggen
en de kommen bestaan. Bij de aanvang van de sedimentatie waren deze verschillen reeds
aanwezig, enerzijds als natuurlijke hoogteverschillen tussen de oeverwallen en de kommen
en anderzijds onder invloed van de klink. In de periode van ongeveer 200 jaar v66r de
St.-Elizabethsvloed, gedurende welke het Land van Heusden en Altena behoorde tot het
goed functionerende waterschap van de Groote of Zuid-Hollandsche Waard, zal klink in
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het veen onder de kleilaag van de kommen zeker hebben plaatsgevonden. Tijdens het sedimentatieproces zal mogelijk een hoogteverschillen nivellerende tendens aanwezig zijn geweest, doordat in de kommen, tijdens normale rustige omstandigheden, meer materiaal
tot afzetting kon komen dan op deruggen, die misschien niet steeds onder water kwamen.
Anderzijds werd het klinkproces in de kommen versterkt door de toenemende druk onder
invloedvan hetnieuw afgezette materiaal,hetgeen dusweereenaccentueringvan dehoogteverschillen ten gevolgehad.Na debedijkingen zaldit procesnogzijn doorgegaan, waardoor
de hoogteverschillen nog weer duidelijker werden.
Overigens zij hier reeds opgemerkt,dat detotale inklinkingindit gebiedslechtsbeperkte
vormen heeft aangenomen. Dit zal nog nader ter sprake komen. Aanvankelijk is zowel in
de kommen als op de ruggen uiterstfijnzandigen tamelijk slibarm materiaal tot afzetting
gekomen. Waarschijnlijk was de waterbeweging toen overal nog te sterk om defijnedelen
gelegenheid tot bezinken te geven. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn, dat onder
invloed van de destijds enige kilometers westelijker voorkomende overgang van zoet
naar brak water reeds een uitvlokking van de fijnste delen plaatsvond, zodat deze
niet verder oostwaarts werden gevoerd. Daar de estuariumafzettingen ten oosten van de
Kornse dijk echter wel sterk slibhoudend zijn, lijkt de eerste veronderstelling de meest
waarschijnlijke.
In de laatste fase voor de bedijking werden in de kommen echter wel vrij zware lagen
afgezet, somstot een diktevan meer dan 80cm, terwijl dit op de ruggen niet het gevalwas.
Waarschijnlijk kwamen in deze fase de ruggen nog slechts onder water bij hogere vloeden
of slechts gedurende een korte periode bij elke normale vloed, zodat het water hier steeds
vrij sterk in beweging bleef en geen fijn materiaal kon bezinken. De kommen echter overstroomden regelmatig, waarbij de afvoer stagneerde en de omstandigheden dus gunstig
waren voor desedimentatie van defijnste bestanddelen. Het blijkt dus,dat inhetzuidwestelijke deel de bodemgesteldheid slechts in beperkte mate werd belnvloed door de kreken.
Meer naar het noorden echter en vooral in de Uppelse polder in het gebied van de plaatgronden vindt men de lichtere gronden en de plaatgronden langs de kreken, terwijl tussen
de kreken en vooral in het oostelijk deel van deze polder, ter plaatse van de rijksweg van
Gorinchem naar Breda, zwaardere afzettingen voorkomen.
Het gehele sedimentatieproces in het westelijke deel van het Land van Heusden en
Altena heeft zich vrij snel voltrokken. Ongeveer 200jaar na het tot stand komen van de
Kornse dijk wasdit gebied weergeheelophet water heroverd en beveiligd door dijken.Veel
eerder waren echter reeds belangrijke gedeelten zodanig hoog opgeslibd, dat ze konden
worden gebruikt alshooi-en weiland en ook reeds werden verkaveld. De opslibbing en het
in cultuur nemen van de gronden ten westen van de nieuwe dijk heeft zich als volgt voltrokken.
Deperiode omstreeks 1550
Deeersteopwassen vormdenzichtennoordwesten vanDussenterhoogtevan deKalversteeg en bij Werkendam. In beide gebieden waren reeds voor 1550 gedeelten omkaad. In
eerstgenoemd gebied was dit Het Hoge Laar en bij Werkendam de zomerpolder van De
Werken, thans de Vervoornepolder geheten.
Infig.8iseen reproduktie weergegeven van een kaart van omstreeks 1550van het aanwasgebied in de Zuid-HollandscheWaard.Het HoogeLaar,destijdsnogHetGrooteenHet
KleineLaar geheten,wastoen reedsomkaad, terwijl het omliggende deelreedsten delewas
verkaveld en in gebruik genomen. Voor een belangrijk deel werden dezeopwassen gebruikt
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voor de exploitatie van eendenkooien, waarvan er op de kaart 13 zijn aangegeven, soms
zeer dicht bijeengelegen. Zeer opvallend op deze kaart zijn de rijen van eilanden midden
in het verdronken land. Deze eilanden, ten dele aangeduid met de benaming werf (dat is
woonplaats), zijn hernieuwde opslibbingen rond opgehoogde oudere bewoningsplaatsen.
Ze zijn gelegenop de oude stroomruggen en vvijzen erop, dat het land na deSt.-Elizabethsvloednietdirectinzijn geheelwerdprijsgegeven aandegolven,maardat mennoglangdurig
getracht heeft zich tegen het water te beveiligen door ophoging van de bewoningskernen.
Dit laatste kon vrij gemakkelijk, doordat dezebewoningskernen waren gelegen op de hoge
stroomruggronden, diestelligniet direct en niet voortdurend onder water kwamen.
FIG. 8. Kaart van de aanwassen in de Zuid-Hollandsche Waard of Veenvloed gelegen in de
ambachten Dussen enAlmkerk omstreeks 1550 A.D.
(Alg. Rijksarchief, 's-Gravenhage.)
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Fio. 8. A/a/7 0/ /fi<? accretions in the „Zuid-Hollandsche Waard" or „Veenvloed"situated in the
manorsof Dussen andAlmkerk circa1550 A.D.
(Alg. Rijksarchief, the Hague).

Een deelvan dezeeilanden isbij dekartering teruggevonden door dehogeliggingvan de
stroomruggrond ten opzichte van de overige gedeelten van de stroomrug in de ondergrond
onder het estuariumdek en door de aanwezigheid van puin en scherven in de ondergrond.
Oudere dan middeleeuwse bewoning kon hierbij echter niet worden vastgesteld. Op de
kaart tekenen zich drieeilandenrijen af. Demeest zuidelijke rij lagop destroomrug van het
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Oude Maasje, welke rug bij de kartering vanaf de zeedijk ten zuidwesten van Dussen tot
aan de Dussense buitenkade bij Hank overal in de ondergrond werd aangetroffen. Ter
plaatse van de eilanden op deze rug werden later bij de herovering van het gebied op het
water weer nieuwe boerderijen gesticht. Op de bodemkaart (bijlage 1) komt duidelijk tot
uiting, dat dezeboerderijen op de kern of deflankvandezerug(indetegenwoordige ondergrond) zijn herbouwd.
Demiddelsteeilandenrij,dieinhetwestennaardezuidelijkerijtoeboogenerbij aansloot,
was gelegen op de Dussense stroomrug, die vanaf Dussen in noordwestelijke richting tot
aan de Kornse dijk aan de oppervlakte ligt en zich vanaf deze dijk inwestelijke richting in
de ondergrond voortzet. Ook deze rug werd overal in de ondergrond aangetroffen. Het
aantal boerderijen, dat later op de eilanden op deze rug werd herbouwd, bleef beperkt tot
een serie van drie, langs de Kamersteegjuist ten noordoosten van Hank. Het punt waar
deze beide ruggen bij elkaar komen, is niet meer gelegen binnen het Land van Heusden
en Altena, maarjuist even ten westen van Hank in de Biesbosch.
De op de kaart voorkomende, meest noordelijke rij van eilandjes lag op de tak van de
Aim, van Almkerk af in zuidwestelijke richting. Ook deze rug, die een grote breedte heeft,
werd overal ten westen van de Kornse dijk in de ondergrond aangetroffen. Op deze rug
werden later geen nieuwe boerderijen gebouwd, ofschoon juist hier, op zeer geringe diepte
van soms minder dan 20 cm, restanten van de vroegere eilanden werden aangetroffen met
puin en scherven afkomstig van middeleeuwse en Karolingische bewoning.
Op de bodemkaart (bijlage 1)zijn de drie aangetroffen bewoningsplaatsen weergegeven.
Ten westen van Nieuwendijk buigt de rug enigszins om in zuidwestelijke richting. Op de
kaart is een van de eilanden als Almsteyn aangegeven. Dit eiland ligt ten opzichte van de
overige eilanden van deze rij ook enigszins in zuidwestelijke richting en moet dus op deze
rughebben gelegen.Dit Almsteyn wasblijkbaar eenvestigingofsterkteaan deAim,hetgeen
de in het voorgaande reeds meermalen genoemde veronderstelling nog eens onderstreept,
nl. dat deAimvoor deSt.-Elizabethsvloed in de laatste fase v66r de bedijking van deZuidHollandsche Waard (waarbij dus de Aim definitief als actieve rivier werd uitgeschakeld)
inderdaad vanaf Almkerk in zuidwestelijke en vervolgens in westelijke richting stroomde,
terwijl de noordwestelijke tak naar Werkendam reeds was verland.
Deperiode omstreeks 1620
In de strook vanaf Nieuwendijk in de richting van Sleeuwijk langs de oude afgesloten
inbraakgeulen ontwikkelde het aanslibbingsproces zich echter wat langzamer.
Omstreeks 1620was een toestand ontstaan zoals aangegeven in fig. 9. Deze toestand is
gereconstrueerd aan de hand van in die periode voor verschillende doeleinden gemaakte
kaarten,ondermeerhetuitzetten,hetopmeteneninkaartbrengenvandenieuweaanwassen.
In fig. 10(bijlage 11)is een reconstructie van een kaart uit het begin van de 17e eeuw,
waarschijnlijk ± 1620,weergegeven. Duidelijk komt hierop tot uiting, dat het gedeelte van
de toenmalige zeedijk tussen Haagoord en Baardwijk, omstreeks 1610, op vele plaatsen
werd doorbroken. Fig. 11geeft een beeld van een kaart uit 1624van eengedeeltevan de
latere Zuidhollandsche polder. In de bijbehorende beschrijving wordt een duidelijk beeld
gegeven van destand van de aanslibbing in dit gebied.
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FIG. 9. Sedimentatieproces in het Land van Heusden en Altena. Toestand omstreeks 1620.

Onbedijkte, niet verkavelde,regelmatig beweide opwassen, niet overstroomd bij normale vloed.
Not embanked, non-alloted,regularlypastured off-shoredeposits, not inundatedat normalhigh tide.

.......

Zomerpolder van De Werken/ Summerpolder of „De Werken".
Onbedijkte, verkavelde opwassen.
Not embanked,alloted off-shore deposits.
1. Zomerkade van de zomerpolder van De Werken / Minor floodbank of thesummerpolder of „De Werken".
2. Kade van „Het Hoge Laar"/ Minorfloodbank of „Het Hoge Laar".
Zeedijk van 1461/ Sea-dike 1461.
Grens tussen verkavelde en niet verkavelde opwassen.
Boundarybetween alloted andnon-allotedoff-shore depossit.

FIG. 9. Process of sedimentation in the Land vanHeusden en Altena. Situation about 1620. A.D.
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FIG. 11. Kaart van DANIEL SCHELLINX uit 1624 aangevende een gedeelte van de latere Zuidhollandsche polder. (Alg. Rijksarchief, 's-Gravenhage.)

FIG. 11. Map by DANIEL SCHELLINXfrom 1624 A.D. indicatinga part of the laterZuidhollandsche
polder. (Alg. Rijksarchief, the Hague.)
Tekst op de kaart:
„Caerte van zeeckere buytendijckselanden oftegorssingen, aanwassenanandersgeleegenbuyten
dijcksaan deDussenonderMunsterkerck endenaedeconste vanCeometricaindesenbijmijondees
gesworen landmeeter gestelt op den cleynen voet, ter plaatse de letter A gestelt is daer wordtden
aenwasal beweyt en is vastbegraestlant. B zijnde werfwengelijckd'selve warenten tijde vanmijn
eerst gedaene carteeringe. C is aenwas vanliesenende hier en daer watblicks '), met laech water
al drooch. D is blick en zandt met liesen en biesenhier en daer bossen, met laech water tendeele
drooch. Co is heel dicht met liesen en liesgrasoock ten deele met riet bewassen.B 1 warenoock
ruychten en als noch ruychten. E zijn kleyne koeykens bijdie van waespieckmet den haren geleyt.
Fzijnkoeyen en pijpen vanweegen de Graeftickheytgeleyt. De Streecken vanwinden zijngestelt nae
het trecken vande Naelde van t'Compas sonder aenschou vandi Deviatie van Naelde, gedaen ten
versoecke vanEed Heeren vanReeckeninge in Hollant Anno 1624, DANIEL SCHELLINX".

1

Blick = zand.
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Deperiode van 1620 -1648
De nieuw-bedijkte oppervlakte was omstreeks 1620 nog gering, maar doordat reeds
flinkeoppervlakten hoog waren opgeslibd, kon in de volgende40jaar de verdere bedijking
snelvoortgang vinden.
In 1639werd eerst de polder De Nieuwe Doom van zomerkaden voorzien, waarna in
1648 het Nieuwe Land van Altena, omvattende de Emmikhovense en de Uppelse polder,
omringd werd dooreennieuwezeedijk.De dorpenNieuwendijk enKillezijn opdezenieuwe
dijk gesticht. De toestand zoals die in 1648 was geworden, is weergegeven in fig. 12. Het
FIG. 12. Sedimentatieprocesin het Land van Heusdenen Altena. Toestand omstreeks 1648.
T

Ingedijkt in 1648/ Embanked 1648.
Niet verkavelde aanwassen / Non-alloled off-shore deposits.
I
I Verkavelde aanwassen / Alloted off-shore deposits.
1. Zomerkade van 1639/ Minor floodbank 1639.
2. Zomerkade van Het Hoge Laar/ Minor floodbank of Het Hoge Laar.
"»""— Aan teleggen dijk/ Dike to be constructed.

FIG. 12. Process ofsedimentation intheLandvan Heusden enAltena. Situation about 1648A.D.
gebied van de latere Zuidhollandsche polder was op dat moment nog niet bedijkt. Zoals
blijkt uiteenreconstructie vaneenkaart van ditgebieduit 1644(fig. 13,bijlage 12)waren de
aanwassen tenopzichtevan 1620weer uitgebreid, terwijl inmiddels een aanmerkelijk groter
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gedeelte was verkaveld. De wijze van verkaveling werd in belangrijke mate bepaald door
de aanwezigheid van kreken.Vooral in de Uppelse en deZuidhollandschepolder komt dit
duidelijk tot uiting.
De oude kreken zijn ook thans nog gemakkelijk op dekaart terug tevinden in devorm
van kronkelendesloten,diedegrenzen vormentussenuiteenlopende verkavelingsrichtingen,
behorend bij de oorspronkelijke, door de kreken van elkaar gescheiden, omkade zomerpoldertjes.
De toestandin 1644
Ten slotte werd in 1644 de zeedijk van de Zuidhollandsche polder aangelegd waardoor
vrijwel het geheleLand van Heusden en Altena,inzijn huidigevorm,definitief op het water
was heroverd.
Het gebied tenzuidenvanhet OudeMaasjebleefechter onbedijkt enalsbuitendijks land
in gebruik. In deze toestand is sindsdien tot aandeaanlegvandeBergscheMaas geen verandering meer gekomen, behalve dat in 1766 de Baardwijkse Overlaat in werking werd
gesteld,waartoe nabij Baardwijk een deelvan deoorspronkelijke zeedijk werd weggegraven.
Eenduidelijk overzichtvandetoestand indieperiodewordtgegevenopeen reconstructie
van een kaart van 1754, waarop ook het plan van de Baardwijkse overlaat is ingetekend
(fig. 14,bijlage 13). Bij het tot stand komen van de Bergsche Maas zijn enkele gedeelten
van de tot dat tijdstip buitendijkse gronden bedijkt. Nog steeds echter komt bij hoge
stormvloeden een belangrijk gedeelte van deze eeuwenoude buitendijkse gronden onder
water. Dit gebied werd niet in dezekartering betrokken.
5. DE DORPSPOLDERS
Typerend voor de rivierkleigebieden is de merkwaardige vorm van de aloude dorpspolders, gelijkend op kikkervisjes, die met hun kop naar het oosten liggen. De naar het
westen wijzende smalle staart is steeds gelegen in een komgrondgedeelte en dient als afwateringsstrook en bergboezem voor het overtollige water van de hoger gelegen oostelijke
delen. Ook in het Land van Heusden en Altena isdezemerkwaardige vorm terug te vinden
indehuidige indeling inpoldersenwaterschappen (fig. 15)zijhetechter alleen inhet gebied
ten oosten van de Kornse dijk.
Zeer duidelijk komt dezevorm naar voren bij de polders van Veen,Babilonienbroek en
Drongelen; deze vorm is ook goed te onderkennen bij de polder van Wijk, het Zuideveld,
de Ban van Rijswijk, de Oude en de Nieuwe Ban en in mindere mate bij de polders van
Meeuwen enAalburg.Bijdeoverigepolders iseendergelijke vorm nietaanwezig.Het isdus
wel duidelijk, dat in het oostelijk deel van het Land van Heusden en Altena de polderindeling overeenstemt met die in het overigerivierkleigebied. Opvallend is daarbij, dat deze
dorpspoldervorm ook bewaard is gebleven in het inbraakgebied tussen de Merwededijk
en de Rijswijkse stroomrug (ziefig.1).Deoverstromingsperiode van40jaar isblijkbaar niet
zo lang geweest, dat de oude polderindeling erdoor verloren is gegaan. Verder naar het
westen sluit de Kornse dijk het gebied, waar de dorpspoldervorm nog te herkennen is,
plotseling geheel af. Ten westen van de dijk is van een dergelijke vorm geen spoor meer te
onderkennen. Hier is na de periode van ruim 200jaar overstroming de vroegere indeling
geheel verlaten en een nieuwe ontstaan, aangepast aan het ontwikkelingsproces van de
nieuwe inpolderingen. Van de poldersjuist ten oosten van de Kornse dijk isechter moeilijk
te zeggen of hierbij de oude vorm nog een rol heeft gespeeld. Van verschillende polders
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FIG.' 15. Waterschaps- en polderkaart.

FIG. 15. Map of the drainage-districts and polders.
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krijgt men deindruk, dat zeverder naar het westen hebben doorgelopen, hetgeen vooral het
geval isbijHet Noordeveld en bij de polder Uppel, terwijl het niet onwaarschijnlijk is, dat
dit ookzoisgeweest bij De Oude Doom en de polder Ganswijk. De Kornse dijk heeft deze
naar het westen uitstekende „staarten" van de oude dorpspolders echter afgesneden en
daarmee een eind gemaakt aan de oude vorm.
Als geheel wijkt de indeling in polders en waterschappen in het Land van Heusden en
Altena dus niet af van de rest van het rivierkleigebied, maar het beeld is vertroebeld onder
invloed van de gevolgen van deSt.-Elizabethsvloed.
6. SAMENVATTING
De oudste gegevens over de situatie in het Land van Heusden en Altena dateren uit de
Romeinsetijd. Op de volgende belangrijke vragen werd getracht een bevredigend antwoord
tegeven:
a. Hoe was het verloop der rivieren en bestond er een rivierverbinding ter plaatse van de
huidige Heusdense Maas?
b. Hoe verliep de zuidelijke Romeinse route door het rivierkleigebied zoals aangegeven
op de Tabula Peutingerianal
Op grond vandeterzake bestaande literatuur, maar vooral op grond van bodemkundig
onderzoek betreffende de reconstructie van het verloop der verschillende stroomruggen en
oeverwallen (o.a. het verband met de stroomruggen in de Bommelerwaard) kon een zeer
wel aannemelijk beeld van het verloop der rivieren in de Romeinse tijd ontworpen worden.
Wat de reconstructie van de zuidelijke Romeinse route betreft, werd uitgegaan van de
veronderstelling, dat deze belangrijke weg uitsluitend op stroomruggrond gelegen moet
hebben. Uitgaandevan dezehypothese washet echter niet mogelijk een definitieve oplossing
te geven. Behandeld werd hierna de periode tussen de Romeinse tijd en de St.-Elizabethsvloed. Het toenmalige verloop der rivieren en de waterstaatkundige toestand (dijkdoorbraken, dijkaanleg) werd gereconstrueerd eveneens op grond van literatuurstudie en eigen
bodemonderzoek. Een overzicht van de periode na de St.-Elizabethsvloed werd gegeven
aan de hand van de bestaande literatuur. Een uitvoerige beschouwing werd aan het sedimentatieproces gedurende deze periode gewijd, waarbij vooral de invloed van de aanleg
van dedrievoornaamstedijken - de Mosterddijk, de Kornse dijk en dezeedijk van deZuidhollandschePolder- op het sedimentatieproces werd nagegaan. Ten slotte werd de merkwaardige vorm van de dorpspolders ten oosten van de Kornse dijk verklaard.
SUMMARY
TheoldestdataontheconditionsintheLandvanHeusdenenAltenadatebacktotheRoman
era. It wastried togivea satisfactory answer on thefollowing important questions:
a. What were the courses of the rivers and did a river communication exist at the place of the
present courseof the Meusenear Heusden?
b. What wasthecourseof thesouthern Roman road through theriverclayareaasindicatedon
the TabulaPeutingerianal
Basedontheexistingliteratureonthesubject but speciallyfounded onsoilsurveyconcerning
the reconstruction of thecourse of different stream ridges and natural levees(a.o.in connection
with thestream ridges in the Bommelerwaard), it waspossible todraft a plausible picture ofthe
courseof theriversinthe Roman era.
Concerning the reconstruction of the southern Roman road the author started from the
assumption that thisimportant road must havebeensituated exclusively onstream ridgesor/and
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natural levees. Proceeding from this hypothesis it was however impossible to solve the problem
definitely. In connection the period between the Roman era and the St.-EIizabeth flood was
discussed. A reconstruction was given of the then existing courses of the rivers and the prevailing drainage and water conservancy conditions also based on study of the literature and soil
survey. An outline is given of these conditions after the St.-EIizabeth flood based on data drawn
from literature. A detailed consideration was given of the process of sedimentation during this
period, specially the influence exercised by the building of the three principal dikes in this area,
the Mosterddijk, the Kornse dijk and the sea-dike of the Zuidhollandsche polder, on the sedimentation was treated with. At theend an explanation was given of the remarkably shaped village
polders east of the Kornse dijk.

II. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID
1. ALGEMEEN
In de inleiding werd reeds een overzicht gegeven van het doel en de werkwijze van de
kartering. In dithoofdstuk wordenderesultaten vandekartering behandeld. Vanhet gehele
gebied is een overzichtskaart vervaardigd, waarvoor de opname heeft plaatsgevonden op
schaal 1:10 000met als doel een kaart op schaal 1:25000.
Ten gevolgevan debodemkundigvrij gecompliceerdeopbouw vanhet gebiedenvan het
doelbewuste streven naar zo groot mogelijke detaillering binnen de schaal van de opname,
ontstond op de ontwerpkaart een betrekkelijk gecompliceerd beeld, dat echter met uitzondering van enkele kleinere vereenvoudigingen geheel op de 1:25000-kaart kon worden
overgenomen. De ontwateringstoestand van het gebied, tot uiting komende in de diepten
waarop de permanent gereduceerde ondergrond wordt aangetroffen en het kalkgehalte,
zijn weergegeven op afzonderlijke ..singlevalue"-kaarten op schaal 1:50000.
De detailkaart van de omgeving van Genderen werd opgenomen op schaal 1: 5000en
verkleind tot schaal 1:10 000.Deze detailkartering heeft vooral gediend om een duidelijker
inzicht te verkrijgen in de ingewikkelde opbouw van het rivierkleigebied in de omgeving
van Genderen welkena de overzichtskartering nog onoverzichtelijk was.
Hieruit bleek, dat het aanvankelijk bij de overzichtskartering verkregen beeld goed met
de werkelijkheid overeenkwam, ofschoon in een aantal gevallen de aansluitingen tussen de
hier talrijke kleinere stroomrugjes verkeerd waren getekend. Later zijn deze onjuistheden
op de overzichtskaart aan de hand van de detailkartering gecorrigeerd, zodat in dit gebied
de betrouwbaarheid van de overzichtskaart relatief het grootste is. Daar echter de overige
gedeelten ietsminder gecompliceerd zijn, isdebetrouwbaarheid van deoverzichtskaart voor
het gehele gebied ongeveer gelijk.
De gegevens van de diepboringen, verricht na het gereedkomen van de overzichtskartering, zijn weergegeven in een aantal noord- zuid verlopende dwarsprofielen en worden
in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld.
2. BODEMKUNDIGE 1NDELING
Bij de beschrijving van de indeling van de gronden zal worden volstaan met het geven
van een overzicht van de grondslagen waarop dezeberust en van een globaal overzicht van
de belangrijkste verschillen in landbouwkundige waarde van de bodemreeksen. Een gedetailleerde omschrijving van de afzonderlijke typen en van hun landbouwkundige waarde
blijft achterwege.Hiervoor in deplaatszijn debelangrijkste kenmerken, diebij de kartering
zijn onderscheiden, zwaarte en dikte van de afzonderlijke lagen in het profiel, het humusgehalte, de grofheid van het zand, de reductiediepte en het kalkgehalte, voor alle onderscheiden typen volledig ineen tabel (tabel 3,bijlage 10)weergegeven. In dezetabel istevens
voor alle typen een beoordeling gegeven van de structuur en de bewerkbaarheid van de
grond, de oogstzekerheid en de geschiktheid voor de teelt van akkerbouwgewassen. De
geschiktheid voor het gebruik van degronden alsgrasland wordt ineen afzonderlijk hoofdstuk behandeld. De wijze waarop de tabel is samengesteld en kan worden gebruikt, wordt
aan het einde van dit hoofdstuk behandeld.
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3. INDELING VANDE GRONDEN IN BODEMKUNDIGE LANDSCHAPPEN
Bij debehandelingvan de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied in hoofdstuk I zijn
deverschillendebodemkundigelandschappen reedsnaarvorengekomen.Opgrondvandeze
beschrijving worden de volgende landschappen en sublandschappen onderscheiden:
a. Hetzuivererivierkleilandschap met alssublandschapdeoverslaggronden.
b. Het estuarium-rivierinbraaklandschap, verder aan te duiden als inbraaklandschap, in het
noordelijk deelvan het gebied.
c. Hetrivierkleilandschap meteenzwakke estuariuminvloed.
d. Hetestuariumlandschap.
Uit zuiver landschappelijk oogpunt zijn deze vier landschappen in twee scherp van
elkaar gescheiden groepen te verdelen. De eerste groep omvat het zuivere rivierkleilandschapenhetrivierkleilandschap meteenzwakkeestuariuminvloed endeanderehet inbraaklandschap en het zuivereestuariumlandschap. De scheiding wordt gevormd door de Kornse
dijk in het westen en de Rijswijkse stroomrug in het noorden van het gebied.
Bij de eerste groep overheerst het grasland, bij de laatstgenoemde het bouwland. Het
onderscheid tussen de zuivere rivierkleigronden en de rivierkleigronden met een zwakke
estuariuminvloed islandschappelijk betrekkelijk vaag,vooral bijgebruik alsgrasland.Veelal
komt echter juist op de plaatsen waar het estuariumdek iets dikker is, bouwland voor,
waarbij dekleur van degrond zich onderscheidt van dievan bouwland op dezuivere rivierkleigronden door de lichtbruinere kleur van deestuariumgronden ten opzichte van demeer
grijsbruine kleur van de rivierkleigronden.
Bij dekartering komt het bodemkundige verschil tussen dezelandschappen echter steeds
zeerduidelijk naarvoren,zodra hetdunneestuariumdek eendikteheeft vanmeerdan20cm.
Veelalisditfijnzandigedek dan nogenigszinskalkhoudend, terwijl het steedsin vergelijking
met de onderliggende rivierklei zachter en soepeler aanvoelt, ook in uitgedroogde toestand.
Het inbraaklandschap en het zuivere estuariumlandschap zijn eveneens landschappelijk
niet zo gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Ook hier vindt men een bodemkundig
geleidelijke overgang. Het inbraaklandschap in zijn extreemste vorm, zoals het zich vooral
voordoet in de omgeving van Sleeuwijk, wordt gekenmerkt door sterke hoogteverschillen
overkorteafstanden endooreenaantalscherpinhetlandingesnedengeulen,datderestanten
vormt van de geulen waarlangs de inbraak heeft plaatsgevonden. Voorts valt in dit gebied
de droogtegevoeligheid van een belangrijk deel van de gronden op, hetgeen tot uiting komt
in een overwegend slechtere stand van de gewassen, vooral van de gewassen die een goede
vochtvoorziening vragen. De droogtegevoeligheid wordt veroorzaakt door degrotehoeveelheden zand, die tijdens en kort na de inbraak hier zijn afgezet en die op vele plaatsen op
geringe diepten in het profiel voorkomen.
Het zuivere estuariumlandschap wordt gekenmerkt door een overwegend vlakkeligging,
waarbij de belangrijkste verschillen in hoogte worden veroorzaakt door het voorkomen van
rivierkleistroomruggen in de ondergrond. Dit gebied valt op door een regelmatige en goede
stand van de gewassen.
Bodemkundig istussen deze beide landschappen geen zuiveregrenste trekken. Zelopen
geleidelijk inelkaar overen schuiven gedeeltelijk alshet ware inelkaar. Bijhet inbraaklandschap overheerste tijdens de afzetting de invloed van de rivier met een eenzijdige waterbeweging,waarbij grotehoeveelheden zand werden aangevoerd en afgezet. De getijbeweging
was hier van ondergeschikte betekenis. Langs de belangrijkste inbraakgeulen zetten zich
stroken,waarinhetrivierinbraakelementoverheerste,vrijverinzuidwestelijke richtingvoort.
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lets verder van de inbraakgeulen was echter de getijbeweging de overheersende factor voor
de sedimentatie, zodat hier de zuivere estuariumgronden overheersen. Een strook met
gronden, bij welker afzetting het rivierinbraakelement overheersend is geweest, dringt zich
dustussen dezuivereestuariumgronden. Ofschoon dehier genoemde vier landschappen elk
afzonderlijk duidelijk aanwezig zijn, is deze onderscheiding toch niet als criterium voor de
indeling van de gronden gebruikt. Enerzijds zou dit tot extra complicaties hebben geleid,
waarbij gedeeltelijk kunstmatige grenzen tussen deze landschappen zouden moeten worden
gelegd, terwijl anderzijds ook uit landbouwkundige overwegingen een dergelijke indeling
geen voordelen zou hebben geboden. Bij de hoofdindeling zijn daarom dan ook slechts
onderscheiden, rivierkleigronden en estuariumgronden, waarbij tot de estuariumgronden alle gronden zijn gerekend met een duidelijk herkenbaar estuariumdek van tenminste 20cm, terwijl ook de inbraakgronden hiertoe zijn gerekend. Bij de verdere indeling
van de gronden is getracht zoveel mogelijk landbouwkundig belangrijke aspecten op de
voorgrond te plaatsen, terwijl daarnaast b.v. bij de relatief vrij ver gaande indeling van de
overslaggronden ook aan tuinbouwkundige aspecten is gedacht.
In het volgende isdusslechtssprake van rivierkleigronden (R)envan estuariumgronden
(E).
4. INDELING VANDE GRONDEN IN BODEMREEKSEN EN BODEMTYPEN
4.1. INDELING VAN DE RIVIERKLEIGRONDEN (R)

Dehoofdindeling van derivierkleigronden berustopdehoofdreeksen:stroomruggronden,
komkleigronden, komkleigronden opveen enoverslaggronden. Daarnaast zijn ook nog onderscheiden stroombeddinggronden en pleistocene zandgronden die als opduikingen (de zg.
donken)inhetrivierkleigebied voorkomen. Ook deoudecultuurgronden zijn onderscheiden,
echter niet als apart type, maar als toevoeging.
Tussen deze hoofdreeksen komen verschillende overgangen voor: stroomruggronden op
komkleigrond - al dan niet met stroomrug- of veenondergrond-, komkleigronden op
stroomruggrond, overslaggronden op stroomruggrond of komkleigrond, komkleigronden
op veen met stroomrug- of komkleiondergrond.
Tot de stroomruggronden resp. de komkleigronden zijn gerekend alle, betrekkelijk
geleidelijk, door de rivieren afgezette formaties met minder dan 40%resp. meer dan 40%
lutum.
Tot deoverslaggronden zijn gerekend alleonder invloed van eenplotselinge verandering
in dewaterbeweging door derivierafgezette formaties, waarvan deafzettingen de duidelijke
sporen dragen. Deze veranderingen kunnen zijn ontstaan door een plotselinge verlegging
van debeddingvan deriviervoor debedijking, waarbij grotehoeveelheden zandig materiaal
over andere afzettingen zijn uitgespreid, of het doorbreken van de bedijkingen in latere
perioden. In het eerste geval spreken we van natuurlijke overslagen, in het laatste van
catastrofale of dijkbreukoverslagen. In beide gevallen zijn alle afzettingen, die tot een bepaalde overslagfase behoren, ook tot de overslaggronden gerekend, dus ook de zwaardere
afzettingen, dieverder van dekernen van deoverslagen zijn gelegen,of ineen later stadium
van deoverslagvormingzijn ontstaan. Dit heeft tot gevolggehad, dat ineen aantal gevallen
deoverslaggronden veelgemeenhebben met destroomruggronden. Metnamegeldtdit voor
de fijnzandige overslaggronden op komkleigrond, in de omgeving van Andel, die niet zijn
te onderscheiden van de in de nabijheid gelegen stroomruggronden op komkleigrond van
de Aim.
De eerstbedoelde gronden zijn echter zonder twijfel met de overslaggronden verbonden

36
en daarom ook tot de overslaggronden gerekend. In de meeste gevallen onderscheiden zich
echter ook de zwaardere overslaggronden wel van de stroomruggronden, door een relatief
hoog gehalte aan grofzandig materiaal, waardoor deze overslaggronden veelal het karakter
van gebroken gronden hebben. Ze zijn dan ook als zodanig beschouwd bij de indeling van
de overslaggronden.
4.1.1. Destroomruggronden
Tot destroomruggronden zijn die gronden gerekend, waarin geen lagen voorkomen met
meer dan 40%lutum.
De stroomruggronden zijn ingedeeld in zware (Rsw), lichte (Rsl) en zandige stroomruggronden (Rsz) en deovereenkomstige typen, waarbij slibarm rivierzand voorkomt ondieper
dan 80cm (resp. de typen Rswz, Rslzen Rszz).
Tot dezwarestroomruggronden zijn gerekend destroomruggronden met meer dan 25 %
lutum in de bovengrond of met een lichtere bovengrond, maar met een enigszins storende
laag met meer dan 30%lutum ondieper dan 80cm.
De lichtestroomruggronden hebben een bovengrond van 15- 25%lutum en een homogeen of aflopend profiel, terwijl de zandige stroomruggronden een bovengrond hebben van
8- 15%lutum eveneens met een homogeen of aflopend profiel.
4.1.2. De komkleigronden
Tot deze gronden zijn gerekend alle gronden met meer dan 40% lutum in het gehele
profiel. Echter zijn ook tot de komkleigronden gerekend de homogeen zware profielen met
een ietslichtere bovengrond van 20- 30cm, ontstaan in de laatste fase van de sedimentatie
v66r de bedijking. Deze lichtere bovengrond is echter steeds dunner dan 30 cm en heeft
meer dan 30%lutum. De komkleigronden zijn niet verder onderverdeeld, zodat slechtseen
type is aangegeven (Rk). Een indeling zou gemaakt kunnen worden in bruine, grijsbruine
en grijze komkleigronden. Deze indelingzou zeer sterk parallel lopen met een indeling naar
reductiediepten (zie bijlage 5,de reductiedieptenkaart).
,
De bruine komgronden hebben reductiediepten van meer dan 100 cm, de grijsbruine
van 80- 100cm en de grijze van minder dan 80cm.
4.1.3. De reeksenwaarbij meerdereformalies {stroomruggrond, komkleigrondofveeri) op of
onder elkaar voorkomen
4.1.3.1. De opbouw van de samengestelde typen
Bij de samengestelde reeksen, waarbij twee of meer verschillende lagen boven elkaar
voorkomen, zijn steeds2typen onderscheiden:type 1,waarbij dedikte van debovenstelaag
20- 60cm bedraagt en type2,waarbij de dikte van de bovenste laag 60- 120cm bedraagt.
De afzonderlijke lagen zijn achtereenvolgens met een eigen symbool aangegeven (s voor
stroomruggrond, k voor komkleigrond en v voor veen), de bovenste laag het eerste. Het
typecijfer, aangevendededikte van debovenste laag, isdaarbij geplaatst achter het symbool
van deze laag, dus achter de eerste letter van het typesymbool.
Bij meer dan 2 onderscheiden lagen is de dikte van de tweede en volgende lagen niet
meer afzonderlijk aangegeven. Echter geldt steeds dat een afzonderlijke laag eerst dan is
aangegeven, indien de dikte ervan meer dan 25cm bedraagt. Bij de typen, waarbij stroomruggrond op komkleigrond voorkomt, is voor het stroomrugdek geen onderscheid meer
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gemaakt naar verschillende zwaarteklassen. Bij de typen met een dik stroomrugdek varieert
de zwaarte van dit dek nog wel van 25 tot 40%lutum. De dunnere stroomrugdekken zijn
overwegend vrij zwaar met 30a 40%lutum.
Voorbeelden:
Type Rslks:20- 60cmstroomruggrond met 30a40%lutumopeen komkleilaagvan meerdan
25cmdikteenmetmeerdan40%lutumen meteenstroomrugondergrond metminder dan40%
lutum, ondieper dan 120 cm.
Type Rk2v: 60-120 cm komkleigrond met meer dan 40% lutum op veen, eventueel met een
bovengrond van minder dan 30cm met 30-40% lutum. Op de overgang van dekom naar net
veen bevindt zicheen ongeveer 10 cmdikke,sterk humeuzeovergangslaag.
Op dezewijze zijn de volgende samengestelde typen onderscheiden:
Rs2k, Rs2ks, Rs2kv, Rslk, Rslks, Rslkv, Rkls, Rk2s, Rklv, Rk2v, Rklvk en Rklvs.
4.1.3.2. De landbouvvkundige betekenis van de grenzen bij 60 cm
4.1.3.2.1. Stroomruggronden opkomklei. Bij de indeling naar de dikte van de bovenste laag
is de grens bij 60cm gelegd vooral met het oog op de stroomruggronden op komkleigrond.
Komt de komklei ondieper dan 60 cm voor, dan wordt de invloed van deze ondergrond
reeds zodanig groot, dat van een sterk storende werking moetworden gesproken. De mogelijkheid voor het gewasom dieperelagente bewortelen wordt dan beperkt, terwijl daardoor
ook de watervoorziening in droge perioden in het gedrang kan komen. Anderzijds kan
spoedig wateroverlast ontstaan. Bij gebruik als bouwland moet dan 6f ondiep en intensief
worden gedraineerd 6f op smalleakkertjes worden gebouwd. Dit laatste isvooral het geval
wanneer de ligging enigszins laag is, zodat de komkleilaag ondiep is gereduceerd en reeds
direct onder de stroomruggrond slecht doorlatend is.
Bijstroomrugdekken dikkerdan 60cmisdestorendeinvloed vande komkleiondergrond
aanmerkelijk geringer. De bewortelingsmogelijkheid reikt dieper, hetgeen b.v. tot uiting
komt bijdevormvan debieten.Bijdunne dekken komen meestalveelkorte,vertaktebieten
voor,terwijl ditbij dedikkeredekken inveelmindere matehet geval is.Ook de ontwatering
isbij dikkere dekken gemakkelijker te verwezenlijken, hetzij door begreppeling, hetzij door
toepassing van akkertjes met greppels.Aangezien drainage nog vrijwel niet wordt toegepast
in deze streek op deze gronden, wordt vrijwel zonder uitzondering het laatste toegepast.
In de praktijk blijkt inderdaad, dat het gebruik als bouwland van de stroomruggronden op
komkleigrond hoofdzakelijk is beperkt tot de dikkere dekken, waarbij een dikte van 60cm
ongeveerdegrensvormt.Dekomkleigrondenmeteendunnerstroomrugdekzijn overwegend
in gebruik als grasland. Slechts waar deze gronden hoog zijn gelegen worden zij ook als
bouwland gebruikt. Dit isb.v. het geval bij de Zouten Dijk ten westen van Veen. De dunne
stroomrugdekken op komkleigrond met een stroomrugondergrond worden echter, vooral
wanneer de komkleilaag niet te dik is (b.v. minder dan 40 cm), weer meer als bouwland
gebruikt. Daarvoor zijn drie redenen aan te wijzen.
1. In de eerste plaats is de storende invloed van een dunne komkleilaag, door het voorkomen van scheuren en gangen, niet zo sterk als bij een ondergrond geheel uit komklei.
2. Voorts liggen deze gronden onder invloed van de stroomrugondergrond iets hoger.
3. Ten slotte komt dit type veelal samen met zuivere stroomruggronden of stroomruggronden met een iets zwaardere laag, die zeker als bouwland worden gebruikt, op eenzelfde perceel voor.
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4.1.3.2.2. Komkleigronden op stroomruggrond. Ook voor de komkleigronden op stroomruggrond is de grens bij 60cm tussen de typen Rkls en Rk2s vrij gunstig. Bij de komkleidekken dunner dan 60 cm kunnen de plantenwortels zeer gemakkelijk doordringen in de
stroomrugondergrond. Voorts liggen deze gronden meestal als hogere ruggen te midden
van komkleigebieden, zodat ook de ontwatering van deze ruggen gunstiger is. Een fraai
voorbeeld van de gunstige invloed van een dergelijke rug met een dunne komkleilaag op
stroomruggrond te midden van komkleigronden, vindt men in een oude boomgaard nabij
Eethen. Op de smalle rug met de ondiepe stroomrugondergrond hebben de bomen een
aanmerkelijk betere stand dan op de aangrenzende komkleigronden. De moeilijkheid van
dezegronden isde slechte bewerkbaarheid van dezware bovengrond. Voor fruitteelt vormt
dit in veel minderemate een bezwaar.
Bij dekomkleigronden opstroomruggrond meteen komkleidekdikker dan 60cmbegint
het komklei-element te overheersen. De wortels zullen moeilijker de stroomrugondergrond
bereiken, terwijl de ligging ook lager is dan van de gronden met een dun komkleidek.
Hierdoor is de ontwatering veelal weer slechter. Toch zijn deze gronden nog aanmerkelijk
gunstiger dan de zuivere komkleigronden, hetgeen in dezelfde boomgaard ook duidelijk
tot uiting komt.
4.1.3.2.3. Komkleigronden op veen. Bij dezegronden zou de grens van 60cm voor de dikte
van het kleidek tussen de typen Rklv en Rk2v iets minder gunstig zijn geweest, indien het
veen op alle mogelijke diepten vanaf 20cm zou voorkomen. In dat geval zou het beter zijn
geweest de grenzen te leggen bij 40 en 80cm. Bij een kleidek van minder dan 40cm is de
invloed van het veen op de waterhuishouding en humositeit van de zode overheersend. Bij
een veendiepte van 40- 80 cm vervult het veen nog een belangrijke rol bij de vochtvoorziening van de planten, terwijl bij een diepte van het veen op meer dan 80cm het komkleielement sterk overheerst.
In het rivierkleigedeelte van het Land van Heusden en Altena komt het veen echter
vrijwel steedsvoor opdiepten tussen40en 80a 100cm,zodat degrensbij 60cm inditgeval
niet zoongunstig is.BijhettypeRklv komt hetveen dusvoor op diepten vanaf 40a 60cm,
waarbij hetveennogeenbelangrijke invloeduitoefent opdevochtvoorziening van debovengrond, zoals nader uiteengezet wordt in hoofdstuk XVI bij het verband tussen graslandvegetatie en bodemtype. Voorts zijn de gedeelten, waarin dit type voorkomt het laagst
gelegen, zodat hier zeker nog sprake is van periodieke wateroverlast, hetgeen overigens
stellig niet wil zeggen, dat hier nu drastisch moet worden ontwaterd. Dit probleem wordt
echter nog afzonderlijk aan de orde gesteld.
Bij het type Rk2v komt het veen voor op diepten vanaf 60 a 100cm. Op deze diepten
heeft het veen nog een merkbare invloed op de plantengroei, zoals ook bleek bij de verwerking van de gegevens van het graslandvegetatieonderzoek bij vergelijking van dit type
met de zuivere komkleigronden.
4.1.4. De overslaggronden
Bij de overslaggronden isonderscheid gemaakt tussen natuurlijke en dijkbreukoverslaggronden. Bij de indeling is echter geen onderscheid gemaakt, terwijl ook landbouwkundig
tussen dezelfde typen van beide groepen geen verschillen bestaan. Op de bodemkaart is
tussen beide vormen van overslaggronden dan ook geen onderscheid gemaakt. In fig. 1is
aangegeven welkeoverslagen tot denatuurlijke enwelketot dedijkbreukoverslagen behoren.
De overslaggronden zijn in 4subreeksen onderverdeeld:
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4.1.4.1. de zandige overslaggronden, bestaande uit matig fijn tot grof zand met
8- 1 5 %lutum in debovengrond (Ro);
4.1.4.2. de lichte, gebroken overslaggronden, bestaande uit een mengsel van zand
en fijnere bestanddelen met een relatief hoog gehalte aan matig grof tot grof zand en een
lutumgehaltevan 15- 25%in de bovengrond (Rglo);
4.1.4.3. zware, gebroken overslaggronden, bestaande uit een mengsel van zand en
fijnere bestanddelen met een relatief hoog gehalte aan matig grof tot grof zand en een
lutumgehalte van 25- 40%in de bovengrond (Rgwo);
4.1.4.4. fijnzandige slibhoudende overslaggronden, bestaande uit materiaal met
een voor rivierklei normale verdeling over de verschillende fracties en een lutumgehalte
van 15 - 40% in de bovengrond (Rso).
Eventueel voorkomen van slibarm zand op diepten van meer dan 40 cm is niet apart
aangegeven. Slibarm zand ondieper dan 40 cm is aangegeven met de aanduiding z achter
het symbool, dus b.v. Roz, Rglozenz.
Degrensvan40cm,waar beneden hetvoorkomen van slibarm zand bijdeoverslaggronden niet meer isaangegeven, is ondiep, daar ook het voorkomen van dergelijk zand op een
diepte van 60 cm nog duidelijke verdrogingsverschijnselen ten gevolge zal hebben, zodra
dezezandlaagenigedikteheeft. Dekeuzevandezegrensisechteroppraktischeoverwegingen
gebaseerd. Bij de zandige overslaggronden komt vrijwel steeds zand op geringe diepte voor.
Het slibhoudende zand is bij deze gronden zelden dikker dan 60 cm, zodat de gronden
met slibarm zand binnen 40cm alsextreem droogtegevoelige gronden zijn afgescheiden van
de overige reeds sterk droogtegevoelige, zandige overslaggronden.
Bij de andere overslaggronden komt zand op geringe diepte in veel mindere mate voor.
Bij de zware gebroken en de fijnzandige overslaggronden is dit geheel niet het geval en bij
de lichte gebroken overslaggronden slechts in beperkte mate. Hier zou misschien een grens
voor dedieptevan hetvoorkomen van zand bij 60cmopzijn plaatszijn geweest.Omzoveel
mogelijk uniformiteit in de indeling te behouden, is dit achterwege gelaten. In vrijwel alle
gevallen komt reeds binnen 1,20 m onder het overslagdek de rivierkleiondergrond voor. In
deze gevallen zijn naar de diepte van het voorkomen van de rivierkleiondergrond steeds 2
typen onderscheiden, met alsgrenswederom de dieptevan 60cm, dus:type 1 met derivierkleiondergrond ondieper dan 60cmen type 2met dezeondergrond tussen 60-120 cm. Het
overslagdek is slechts onderscheiden bij een dikte van 20cm of meer. Voorts zijn verschillende typen rivierkleiondergrond onderscheiden, nl. stroomruggrond (s), stroomruggrond
op komklei (sk), stroomruggrond op komklei op veen (skv), komklei op stroomruggrond
(ks),komklei opveen (kv)enzuiverekomklei (k),terwijl ineengevaloverslagvoorkomt op
een komkleigrond met een dun estuariumdek I — j. De ondergrondsymbolen komen weer
als toevoeging achter het symbool voor aard en dikte van het overslagdek.
Voorbeeld:
TypeRglolsk:20- 60cmlichte,gebroken overslaggrond met 15- 25%lutum indebovengrond
opstroomruggrond opkomklei.
Ook hiergeldt,dat het voorkomen van slibarm zand slechts isaangegeven bijeen diepte
van minder dan 40cm door toevoeging van z.
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Voorbeeld:
Roz2k: 60- 120cm zandige overslaggrond met 8-15% lutum in de bovengrond en zand met
minder dan 8% lutum binnen 40 cm op komklei.
Om dezelfde reden als reeds bij de indeling van de stroomruggronden op komkleigrond
vermeld, werd ook bij deoverslaggronden degrenstussen detypen 1 en 2bijeen dikte van
het dek van 60cm gelegd.
4.1.5. De stroombeddinggronden
Tot de stroombeddinggronden zijn gerekend alle gronden voorkomend in nog duidelijk
in het veld herkenbare stroombeddingen van vroegere waterlopen. De beddingen van de
oudere rivierlopen, d.w.z. ouder dan de Heusdense Maas,zijn in de meeste gevallen slechts
moeilijk terug te vinden. Zij zijn opgevuld met normale afzettingen. Bij de kartering zijn
deze dan ook bij de diverse typen ondergebracht. In enkelegevallen, waar devroegere loop
van de bedding nog was te reconstrueren, is deze op de kaart met stippellijnen begrensd,
waarbinnen het symbool voor destroombeddinggrond (Rsb) tussen haakjes isgeplaatst. De
jongere stroombeddingen, waarbij vooral die van de Aim moet worden genoemd, zijn niet
meer opgevuld met normale rivierafzettingen, doch zijn gedeeltelijk verland met venig
materiaal vermengd met zand en slib, de z.g. kwabbenak volgens de plaatselijke benaming.
4.1.6. Depleistocene zandgronden
Pleistocene zandgronden komen in het Land van Heusden en Altena betrekkelijk weinig
voor als opduikingen in de komkleigebieden, de zg. „donken". De oppervlakte van deze
donken is klein. Bij de indeling van deze gronden is onderscheid gemaakt tussen niet afgedekte(Rd)en donken met een dunne laagkomklei van minder dan 60cm(Rkld). Voorts
isbijeenaantal donken hetzandvermengd metkleibovengrond van deomliggendekomkleigronden,waardoorgebroken grondenzijn ontstaan.Dezuiverekleiondergrond komt daarbij
steedsvoor op diepten van minder dan 60cm,zodat ten aanzien van het gebroken gronddek
slechts 1type isonderscheiden. Wei is,in overeenstemming met deoverslaggronden, onderscheidgemaakt inlichteenzwaregebroken gronden (resp.Rglden Rgwd).Indeondergrond
is komklei en komklei op veen onderscheiden. De volgende typen komen voor: Rgldlkv,
RgwdIk en Rgwdlkv.
4.1.7. Deoude cultuurgronden
Onder invloed van langdurige bewoning invroeger tijden isrondom de bewoningskernen
een vrij groot aantal gronden ontstaan met een diep humeusen fosfaatrijk profiel. De aanwezigheid van gele fosfaatvlekken in het profiel wijst op deze rijkdom. De oude cultuurgronden zijn niet als een apart type op de kaart afgegrensd, maar aangegeven in de vorm
van een toevoeging aan een bodemtype (p).
4.2. INDELING VAN DE ESTUARIUMGRONDEN (E)

4.2.1. De hoofdindeling
De indeling van de estuariumgronden werd gebaseerd op tweecriteria, nl. de dikte van
het estuariumdek in zijn geheel en het eventueel voorkomen van slibarm zand in dit dek
op diepten van minder dan 80 cm. Naar de dikte van het estuariumdek zijn vier hoofdgroepen onderscheiden:
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a. dikte van het estuariumdek meer dan 120 cm,
*• ,. „ „
„
„ 80-120 cm,
c. „ „ „
„
„ 50- 80 cm,
d. „ „ „
„
„ 2 0 - 50 cm.
Deze indeling wijkt af van die van de rivierkleigronden door een verdergaande differentiatie. Dit was mogelijk omdat in het estuariumgebied de overgangen, vooral wat betreft de
diepte van de rivierkleiondergrond gelijkmatig zijn, zodat ondanks de grotere differentiatie
het kaartbeeld hierdoor niet gecompliceerder werd. De diepteligging van de ondergrond
bij 120 cm is, bij een ontwateringstoestand, landbouwkundig niet van belang, maar speelt
in hydrologisch opzicht wel een rol.
Zodra de diepte waarop de rivierkleiondergrond voorkomt minder is dan 80 cm, begint
deze landbouwkundig reeds invloed uit te oefenen, waarbij dan ook de aard van deze ondergrond van belang is. Bij dunnere estuariumdekken tot een dikte van 50 cm behouden de
gronden voor de landbouw nog hoofdzakelijk de eigenschappen van de dikke estuariumgronden. De aard van de ondergrond echter begint hier een belangrijker rol te vervullen. Bij
dekken dunner dan 50 cm oefent de ondergrond een overheersende invloed uit op de landbouwkundige mogelijkheden. Structuur en bewerkbaarheid van de grond worden echter
nog in grote mate bepaald door de eigenschappen van het estuariumdek.
Naar het al dan niet voorkomen van slibarm (minder dan 5% lutum) zand in het estuariumdek zijn twee hoofdgroepen onderscheiden:
a. geen slibarm zand binnen 80 cm,
b. slibarm zand met een dikte van minstens 20 cm binnen 80 cm diepte.
4.2.2. De detailindeling
Bij de onderverdeling van de hoofdgroepen - de bodemreeksen - in typen is voor de
estuariumgronden zonder slibarm zand binnen 80 cm onderscheid gemaakt naar de zwaarte
van de bovengrond en de dikte van het slibhoudende dek en voor de estuariumgronden met
slibarm zand binnen 80 cm naar de zwaarte van de bovengrond en de diepte van de zandondergrond.
Naar de zwaarte van de bouwvoor zijn de volgende groepen onderscheiden:
a. gronden met meer dan 25% lutum,
b. gronden met 18- 25% lutum,
c. gronden met 8- 18% lutum,
d. gronden met minder dan 8% lutum.
Voor de gronden zonder zand binnen 80cm zijn naar de dikte van het dek met meer dan
18% lutum de volgende groepen onderscheiden:
a.
b.
c
d.

het dek met meer dan 18% lutum dikkcr dan 80 cm,
„ „ „ „ „ 18% „ van 5 0 - 8 0 cm,
„ „ „ „ „ 18% „ van 3 0 - 5 0 cm,
geen dek met meer dan 18 % lutum.
Voor de gronden met slibarm zand binnen 80cm zijn devolgende groepen onderscheiden:

a. zandondergrond beginnend tussen 50- 80 cm beneden maaiveld,
b.
„
„
„ 35- 50 cm
„
„ ,
c.
„
„
„ 25- 35 cm
„
„ ,
d.
„
„
binnen 25 cm.
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Met deze onderverdeling als grondslag is het volgende schema voor de indeling van de
estuariumgronden in bodemtypen samengesteld.
4.2.3. Schema voor de indelingvande estuariumgronden in bodemtypennaar de dikte, de
zwaarte endezandigheid van het estuariumdek
De symbolen zijn opgebouwd uit twee gedeelten:
1. Een lettercombinatie, aangevende de bodemreeks, ingedeeld naar de dikte van het
estuariumdek op de rivierkleiondergrond en het al dan niet voorkomen van matigfijn
tot matig grof slibarm zand in dit dek binnen 80cm.
2. Een cijfercombinatie, aangevende de zwaarte van de bovengrond en de dikte van het
dek met meer dan 18 %lutum resp. de diepte van de matigfijn-tot grofzandige ondergrond.
4.2.3.1. De volgende bodemreeksen komen v o o r :
ENgresp.ENp
Eng
Enp
„type" r e S P ' „type"
Eog
Eop
„type" r e S p ' „type"

EO
„type"

Estuariumgronden metrivierkleiofrivierkleiopveendieper dan 120cm;
resp. zonder of met slibarm, matig fijn tot grof zand binnen 80cm.
Estuariumgronden met rivierklei tussen 80a 120cm beneden maaiveld;
res
P- zonder of met slibarm, matig fijn tot grof zand binnen 80 cm.
Inderivierkleiondergrond zijn detypen s(stroomruggrond), k(komkleigrond)en kv(komkleigrond opveen) onderscheiden.
Estuariumgronden met rivierkleiondergrond beginnend tussen 50 en
; P- zonderofmetslibarm,matigfijntotgrofzandbinnen80cm.
In de rivierkleiondergrond zijn de typen s (stroomruggrond), ks (komkleigrond op stroomruggrond), sk (stroomruggrond op komkleigrond),
k(komkleigrond) en kv(komkleigrond op veen) onderscheiden.

8 0 c m res

Estuariumgronden met rivierkleiondergrond beginnend tussen 20 en
50 cm. In de rivierkleiondergrond zijn de typen si (lichte stroomruggrond), sw(zware stroomruggrond), k(komkleigrond), kls (minder dan
60cmkomkleigrond opstroomruggrond), k2s(meerdan60cmkomkleigrond op stroomruggrond), klv (minder dan 60 cm komkleigrond op
veen), k2v (meer dan 60cm komkleigrond op veen), klvs (minder dan
60cm komkleigrond op veen op stroomruggrond) en klvk (minder dan
60cm komkleigrond opveen op komkleigrond) onderscheiden.

4.2.3.2. De indeling van het estuariumdek in typen
4.2.3.2.1. De reeksen zonder slibarm,matig fijn tot grof zand binnen 80 cm (gorsgronden):
PW

„

E"g

Eog

ENg, — -, —

-.

„type" „type"

a. eerste cijfer:
profielopbouw
diktevan de bovengrond met meer dan 18%lutum:
1. dikte meerdan 80cm,
2. diktevan 50- 80cm,
3. diktevan 30- 50cm,
4. geendek, profiel vrijwel homogeen tot dieper dan 80cm.
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b. tweede cijfer:
zwaarte van de bovengrond
»
1. meer dan 25% lutum,
2. 1 8 - 2 5 % lutum,
3. 8 - 1 8 % lutum.
Voorkomende typen:
ENg
Zwaarte bovengrond
\ ^ Clay content
Profiel. \ .
°f'iU
opbouw
^s.
Profile
>v
constitution
^\^

Eng
„type"

\

>v

>v

Zwaarte bovengrond
\ .
Clay content
Profiel- \ .
°ftiU
opbouw
X.
Profile
^s.
constitution
x.
>v

1

2

3

1

11

12

—

2

21

22

3

31

4

—

1

2

3

I

11

12

—

—

2

21

22

—

32

—

3

31

32

—

—

43

4

—

—

43

op „type" rivierkleiondergrond vanaf 80 a
120cm.
on „type" fluvial clay subsoil beginning
between80 to 120 cm.

Eog
..type"
^v

Zwaarte bovengrond
^ v Ctay content
Profiel- \
nftiU
opbouw
^s.
Profile
^ \
constitution
^S.

1

2

3

2

21

22

—

3

31

32

—

4

—

—

43

>v

op „type" rivierkleiondergrond vanaf 50a
80 cm.
on „type" fluvial clay subsoil beginning
between50 to 80 cm.

4.2.3.2.2. De reeksen met shbarm, matig fijn tot grof zand binnen 80cm (plaatgronderi):
PM
P

E
E
"P
°P
' „ty P e"' ..type""

a. eerste cijfer:
profielopbouw
dikte van de slibhoudende bovengrond met meer dan 8% lutum:
1. dikte 50- 80 cm,
2. dikte 35- 50 cm,
3. dikte 25- 35 cm,
4. dikte minder dan 25 cm.
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b. tweede cijfer:
zwaarte bovengrond
1. meer dan 25% lutum,
2. 1 8 - 2 5 % lutum,
3. 8 - 1 8 % lutum,
4. minder dan 8% lutum.
Voorkomende typen:
ENP

Enp

^v

>v
\ .

Zwaarte bovengrand
\ ^ Clay content
Profiel- \ \
of""
N>
opbouw
v
Profile
>v
constitution
x.

3

Zwaarte bovengrond
x. Clay content
Profiel- \
°f>H
opbouw
^v
Profile
^ v
constitution
\.

1

2

1

2

3

1

11

12

—

1

11

12

—

2

21

22

—

2

21

22

—

3

31

32

—

3

31

32

—

4

—

—

43

4

—

—

43

\ -

op „type" rivierkleiondergrond vanaf 80&
120cm.
on „type" fluvial clay subsoil beginning
between80 to 120 cm.

Eop
..type"
^v

Zwaarte bovengrond
>v Clay content
Profiel\ ^
°f,iU
opbouw
^ ^
Profile
\ .
constitution
^v

1

2

3

2

21

22

—

3

31

32

—

4

—

—

43

>v

op „type" rivierkleiondergrond vanaf 50 a
80 cm.
on „type" fluvial clay subsoil beginning
between50 to 80 cm.

4.2.3.2.3. De reeks met een estuariumdek van 20 - 50 cm dikte:

EO

-. Bij dezereeks isnaar
..type
de aard van het estuariumdek geen verdere onderverdeling gemaakt. Profielen met slibarme
zandlagen in het dunne estuariumdek komen niet voor, terwijl de zwaarte van het dek varieert
van 20- 30 % lutum.
4.2.3.3. O v e r i g e o n d e r s c h e i d i n g e n in h e t e s t u a r i u m g e b i e d
4.2.3.3.1. De veengronden (v). Tot de veengronden zijn gerekend alle profielen met een
veen-of venigprofiel zonder kleidek,al dan niet met zand of klei in de ondergrond en zandige
of kleiige lagen in het profiel. Enerzijds zijn deze profielen ontstaan door hetwegslaan van de
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kleilaag van vroegere komkleigronden op veen, hetgeen over een geringe oppervlakte het
gevalisgeweestjuist ten oosten van de Kornse dijk ten noorden van Dussen, terwijl anderzijds veenprofielen zijn ontstaan door het dichtgroeien van na de St.-Elizabethsvloed overgebleven en afgedamde geulen. Dit is vooral het geval geweest op enkele plaatsen in het
inbraakgebied in het noorden.
Feitelijk behoren deze veenformaties dus niet tot de estuariumafzettingen, maar aangezien ze zijn ontstaan ten gevolge van de St.-Elizabethsvloed worden ze hier genoemd.
Op dekaart zijn zeechter noch als E-noch als R-afzettingen aangegeven.
4.2.3.3.2. Destroombeddingen inhetestuariumgebied(sb).Tijdens en na devorming van de
verbinding tussen de Merwedeen de Biesbosch zijn velestroomgeulen ontstaan en in stand
gebleven. In het landschap tekenen zich deze geulen nog zeer duidelijk af. Bij de kartering
zijn deze geulen ondergebracht bij de gewone typen, echter op de kaart afzonderlijk door
stippellijnen begrensd en met het symbool (sb) weergegeven. In deze stroombeddingen zijn
de profielen meestal minder regelmatig opgebouwd dan er buiten, doordat veelal bijmengingen van ietsvenig materiaal kunnen voorkomen.
4.2.3.3.3. Het voorkomen vanrivierkleistroomgronddieperdan 120cnionderhetestuariumdek
voorzover vaninvloed op de oppervlaktetopografie (s). In de diepere ondergrond onder het
estuariumdek zetten zich destroomruggen van het vroegererivierkleilandschapvoort. Waar
dezeruggen niet meerwerden aangeboord, maarwaarhun aanwezigheid weltot uitingkomt
in de oppervlaktetopografie, zijn deze ruggen aangegeven met een rode letter sen begrensd
door een rode stippellijn.
4.2.3.3.4. Deoude cultuurgronden. Ook in het estuariumgebied zijn op enkeleplaatsen oude
cultuurgronden aangegeven. Dit slaat dan echter niet op het estuariumdek, maar op de
onderliggende rivierkleigrond.
4.3. BlJZONDERE ONDERSCHEIDINGEN

a. Afgegravengronden: teken van een spade.
Openkeleplaatsen zijn gronden afgegraven ten behoeve van dijkbouw. Op dekaart zijn
deze gronden apart aangegeven.
b. Opgehoogde boerenerven: opdekaart aangegeven alscirkeltje.
Een vrij groot aantal boerenerven heeft men opgehoogd tegen het gevaar van overstromingen. Voor zover niet meer bebouwd, zou de grond kunnen worden gebruikt voor
egalisaties.
c. Eendenkooien: aangegeven methetgebruikelijke symbool.
De twee in het rivierkleigebied gelegen nog in gebruik zijnde eendenkooien zijn apart
aangegeven.
d. Ceslechte eendenkooien: symboolvan eendenkooimet arcering.
Vele percelen zijn vroeger in gebruik geweest als eendenkooi. Op vele plaatsen zijn de
sporen daarvan nog duidelijk in het veld en op luchtfoto's waar te nemen. Dergelijke percelen verkeren meestal in een vrij slechte toestand ten opzichte van de omliggende gronden.
Dit is de reden dat ze apart zijn aangegeven.
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e. Het voorkomen vangrofzandinhetprofiel.
Het voorkomen van matig grof tot grof zand in zandlagen of zandhoudende kleilagen is
afzonderlijk aangegeven.
Bij de stroomruggronden en de komkleigronden op stroomruggrond betekent dit, dat
het groverezand in deondergrond voorkomt; bij deoverslaggronden,aldanniet met rivierkleiondergrond binnen 120cm,slaatdezeaanduidingophetoverslagdekenbijdeestuariumgronden op de zandige lagen in het estuariumdek.
5. SAMENVATTING
In het Land van Heusden enAltenakunnen inhoofdzaak 4bodemkundige landschappen
worden onderscheiden, nl.
a. het zuivererivierkleilandschap met alssublandschap de overslaggronden,
b. het estuarium-rivierklei-inbraaklandschap („inbraaklandschap"),
c. het rivierkleilandschap metzwakke estuariuminvloed,
d. het estuariumlandschap.
De landschappen aen czijn ook landbouwkundig scherp te scheiden van ben d. Bij de
eerste overheerst het grasland, bij de laatste het bouwland.
Het verschil tussen a en c onderling is landschappelijk niet zeer groot. Bij een dikker
wordendestuariumdek treft menalgauwlandbouwaan.Bodemkundigwordendeverschillen
duidelijk zodra het estuariumdek dikker is dan 20 cm, overigens zijn de overgangen zeer
geleidelijk. Ook het zuivere estuariumlandschap en het inbraaklandschap gaan geleidelijk
in elkaar over.
Bijdebodemkundigehoofdindeling werddezelandschappelijke indelingnietalscriterium
gebruikt op grond van onvermijdelijke gecompliceerdheid met als gevolg gedeeltelijk kunstmatigebegrenzingen, terwijl uitlandbouwkundige overwegingeneendergelijke indelinggeen
voordelen bood.
Als hoofdindeling zijn slechts onderscheiden rivierkleigronden (R) en estuariumgronden
(E), waarbij tot deze laatste groep worden gerekend alle gronden met een duidelijk herkenbaar estuariumdek van minstens 20cm benevens de inbraakgronden.
De rivierkleigronden zijn onderverdeeld in de volgende reeksen: stroomruggronden,
komkleigronden, gronden met meerdere formaties boven elkaar, overslaggronden, stroombeddinggronden en pleistocene zandgronden.
De grens tussen stroomruggronden en komkleigronden is gelegd bij een lutumgehalte
van respectievelijk minder en meer dan 40%. De stroomruggronden zijn onderverdeeld
naar zwaarte en voorkomen van slibarm zand, terwijl de komkleigronden niet verder zijn
onderverdeeld. Bijdereeksmet meerdere formaties (lagen) boven elkaar zijn 2typen onderscheiden naar de dikte van de bovengrond, nl. een bovengrond van 20-60 cm en van
60-120 cm. De verschillende lagen worden met symbolen aangegeven indien de laag minstens 25 cm dik is (svoor stroomruggrond, k voor komklei,vvoor veen).Degrens tussen
de 2 typen is bij 60 cm gelegd omdat deze grens van grote landbouwkundige betekenis is
(beworteling en ontwatering), vooral bij stroomruggrond op komklei en komkleigrond op
stroomrugafzetting.
De overslaggronden zijn te onderscheiden in natuurlijke en dijkbreukoverslagen. Aangezien dezeindeling landbouwkundig echter van geen betekenis is,iseen dergelijke indeling
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niet gebruikt. Om tot dezereeksgerekend teworden, moesthet overslagdek dikker zijn dan
20cm.Deonderverdelingvan dezegronden in4subreeksen isgebaseerd opdesamenstelling
vanhetzandenhetlutumgehalte.Detype-indelingberustopdedieptewaaropderivierkleiondergrond voorkomt. Hierbij is wederom de grens van 60 cm gebruikt, terwijl tevens de
aard van de ondergrond met symbolen is aangegeven.
De onderverdeling van de estuariumgronden is in eerste instantie gebaseerd op twee
criteria,nl.dediktevanhetestuariumdekalsgeheelenheteventueelvoorkomenvanslibarm
zand in dit dek op diepten van minder dan 80cm.Naar dedikte vanhet estuariumdek zijn
4subreeksen onderscheiden, welkeindeling afwijkt van diegegeven bijde rivierkleigronden
door een verdergaande differentiatie, nl. > 120cm, 80-120 cm, 50- 80cm en 20- 50cm.
Degrensvan 120cmishydrologischvanbelang,terwijl bijminderdan80cmderivierkleiondergrond landbouwkundig reeds invloed begint uit te oefenen, welke invloed bij 50cm
enminder reedsoverheersend is.Deindelinginbodemtypen berust,voordegronden zonder
slibarm zand, op de zwaarte van de bovengrond en de dikte van het dek. Voor de gronden
met slibarm zand is de indeling gebaseerd op de zwaarte van de bovengrond en de diepte
waarop het zand voorkomt. Door een letter- en cijfercombinatie zijn de typen op een eenvoudige wijze volledig gekarakteriseerd.
In het estuariumgebied zijn verder nog onderscheiden: veengronden, stroombeddingen,
oude cultuurgronden en stroomrugafzettingen in de ondergrond dieper dan 120cm, voor
zover invloed uitoefenende op de topografie.
Als bijzondere onderscheidingen in het algemeen staan op de bodemkaart aangegeven:
afgegraven gronden, opgehoogde boerenerven, eendenkooien (geslechte en nog in gebruik
zijnde) en het voorkomen van grof zand in het profiel.
SUMMARY
In theLand van HeusdenenAltena generally4landscapes can bedistinguished viz.
a. thereal riverclay landscape with thespillsoilsasa sub-landscape,
b. theestuarine-river clay-encroachment landscape,
c. the riverclay landscape witha weaklyestuarine influence,
d. theestuarinelandscape.
The landscapes aand care also sharplydefinable from an agricultural viewpoint. Inagrassland prevails,incarableland.
As a landscape a and c don't show great differences. With an increasing thickness of the
surface estuarine layergrassland soon makesroom for arablecultivation.
Regarded from a pedological point of viewdifferences become more distinct as soon as the
thickness of the surface estuarine layer becomes more than 20 cm, otherwise transitions are
gradually. Also the outspoken estuarine landscape and theencroachment landscape are merging
intoeach other gradually.
The division into landscapes has not been used as a criterion when drawing up the principal
soil classification as a classification based on the landscapes mentioned would inevitably lead to
complications resulting in partly artificial boundaries while regarded agriculturally a suchlike
classification didnotoffer anyadvantages.Principallythesoilswereclassedintotwomaingroups:
riverclay soils (R) and estuarine soils (E). Among the latter were classed all soils having a
distinctly recognizable surface estuarine layer of at least 20cm, together with the encroachment
soils.
Theriverclaysoilsaresubdivided intotheseries:leveesoils,basin claysoils,soilsexistingof
several deposits overlying each other, spill soils, river channel soils and pleistocene sand soils.
The dividing line between levee soils and basin clay soils has been drawn at a clay content
oflessormorethan40%respectively.Theleveesoilshavebeensubdivided accordingtoheaviness
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and occurrence of clay-poor sand while with the basin clay soils no further subdivision has been
framed. In the series showing several deposits overlying each other, two types were distinguished
according to the thickness of the surface layer viz.a surface layer of 20- 60cm or of 60- 120cm.
Each layer (deposit) exceeding 25cm has been indicated by a symbol (sfor levee soil, k for basin
clay soil, v for peat).
The boundary between the two types mentioned above has been drawn at a depth of 60 cm
as this depth is agriculturally of great importance (root-development and drainage) especially
for basin clay soils over levee deposit and levee soils over basin clay.
The spill soil series can be subdivided into natural spill soils and dike-breach spill soils but
this division has not been used being of no importance from an agricultural point of view. Soils
classed among the spill soils must have a surface spill layer of at least 20cm. The division of this
series into 4 subseries has been based on the composition of the sand and the clay content, the
depth of occurrence of the river clay subsoil has been used as a basis for the division into types.
Here also the boundary of 60cm has been used while the nature of the subsoil has been indicated
with symbols. In the first instance two criteria formed the basis of the division of the estuarine
soilsviz.the thickness of the surface estuarine layer as a whole and the clay-poor sand if occurring
in this layer at depths of less than 80 cm. Four subseries were distinguished according to the
thickness of the surface estuarine layer. This subdivision differs from that used in classifying the
river clay soils. In this case a further differentiation has been used viz. > 120 cm, 8 0 - 120 cm,
50- 80cm and 20- 50 cm. The boundary of 120cm is of hydrological importance whereas with
a thickness of less than 80 cm the river clay subsoil exercises an influence on the crops which
influence is already predominating at a thickness of less than 50 cm. The division into soil types
has been based on heaviness of the topsoil and thickness of the surface estuarine layer for soils
without clay-poor sand. For soils having clay-poor sand subdivision has been based on heaviness
of the topsoil and depth on which clay-poor sand occurs. By a combination of letters and figures
the types are completely characterized in a simple and efficient way.
In the estuarine area were further distinguished: peat soils, ancient settlement soils and levee
deposits in the subsoil below 120 cm as far as these deposits exercise an influence on the topography. On the soil map are indicated as special distinctions in general: excavated soils, heightened farmyards, duck decoys (levelledor still inuse) and the occurrence of coarse sand in the profile.

III. BESCHRIJVING VAN ENKELE ASPECTEN
VAN DE BODEMGESTELDHEID
IN DE VERSCHILLENDE LANDSCHAPPEN
1. HETRIVIERKLEILANDSCHAP
1.1. ALGEMEEN

Het rivierkleilandschap wordt gekenmerkt door een aantal oost-west en een enkele
noord-zuid lopende, meer of minder belangrijke stroomruggen, waartussen grotere en
kleinere komkleicomplexen voorkomen. Langs de randen van het gebied komen overslagen
voor.
1.1.1. Het zuidoostelijkgebied
Inhetzuidoostelijk deelvanhetrivierkleilandschapisineenbredestrooktussen Meeuwen
en Aalburg, met een uitbreiding in noordelijke richting, de opbouw van het rivierkleilandschap gecompliceerd, doordat stroomruggronden en komkleigronden in een snelle opeenvolging over elkaar werden afgezet, waarbij talrijke grotere en kleinere stroompjes een rol
hebben gespeeld. Veenlagen komen in dit gebied slechts in beperkte mate voor. Voor de
ouderdomsbepaling van de verschillende afzettingsfasen zijn zij evenwel van belang. In een
afzonderlijk hoofdstuk zal hierop nader worden ingegaan.
In grote trekken verliep de sedimentatie in het zuidoostelijk deel gedurende de laatste
fasen alsvolgt. In de voorlaatste afzettingsfase was in dit gebied een stelsel van stroomruggronden en komkleigronden aanwezig met een relatief grote oppervlakte aan stroomruggronden en vrij zware komkleigronden. Langzamerhand ging de betekenis van dit stroomstelsel achteruit, waardoor de stroomruggen naar boven toe geleidelijk en in de laatste
periode van deze fase vrij snel aanmerkelijk zwaarder werden en veelal zelfs een komkleiachtig karakter kregen.
Voordat echter dit stroomstelsel geheel in onbruik geraakte, nam omstreeks de middeleeuwen dewatertoevoer weertoe,waarbij gedeeltelijk dezelfde stroomgeulenweeringebruik
werden genomen en anderzijds in de kommen enkele nieuwe stromen ontstonden, die vrij
snel flinke oeverwallen opbouwden. Waar deoude geulen weer in gebruik werden genomen,
werd over de, inmiddels met een zwaardere laag afgedekte, stroomruggronden een nieuwe
lichtere laag afgezet, zodat hier stroomruggrondprofielen ontstonden met een storende
zwaardere stroomruggrondlaag of zelfs met een storende zware komkleilaag. Verder van
de geulen verwijderd werd in de oude kommen eveneens lichter materiaal afgezet, dicht bij
de geulen in nog vrij dikke lagen en verder van de geulen in dunnere lagen. Waar in de
kommen nieuwe stromen ontstonden, werden op de komgrond snel nieuwe ruggen met een
homogeen profiel afgezet, waarbij de komkleiondergrond soms niet meer is aan te boren
binnen 1,20 m. Ook hier ontstonden, van de stromen afgaande, steeds dunner wordende
stroomruggronden op komkleigronden. In deze laatste fase is de waterbeweging zo heftig
geweest, dat zelfs in de kommen geen zware afzettingen zijn ontstaan. Behoudens enkele
uitzonderingen bevatten de komkleiafzettingen in deze fase niet meer dan 65a 70% afslibbaredelen.Ligtdezekomkleiopkomkleivandevoorlaatstefase,danisdezeouderekomklei
steeds aanmerkelijk zwaarder. In het laatste stadium van deze fase zijn in een gedeelte van
dit zuidoostelijk gebied nog grofzandige afzettingen in debovengrond van de stroomruggen
geformeerd toteendiktevanhoogstens60cm.Dezeafzettingen hangenwaarschijnlijk samen
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metdegrofzandige natuurlijkeoverslagafzettingen nabijVeenenAndel,dusmeteenperiode
van grote activiteit van de Heusdense Maas.
Bij delaatste fase heeft waarschijnlijk het ontstaan en de uitbreiding van de Heusdense
Maas,zoalsinhoofdstuk II werd uiteengezet,eenbelangrijke rolgespeeld.Bijde bespreking
van de detailkartering van dit gebied zal dit nog nader worden toegelicht.
1.1.2. Het overigegedeelte
In het overige gedeelte van het rivierkleigebied is het beeld minder gecompliceerd. De
stroomruggen zijn hier van royaler afmetingen en de tussenliggende kommen groter, terwijl
in de kommen over grote oppervlakten onder een zware komkleilaag van minstens 40cm
bosveen voorkomt. Ook in dit gebied is echter in de laatste fase van de sedimentatie veel
materiaal afgezet.VoorallangsdeAimzijn toenineenbredestrook overdekomkleigrondenop-veen stroomruggrondpakketten afgezet. Ook hier doet zich het verschijnsel voor, dat het
bovenste gedeelte van de komkleilaag iets lichter is dan de onderliggende. Ook hier was
in de laatste fase van de sedimentatie de waterbeweging nog te hevig voor de vorming van
uiterst zware komkleigronden.
Onder en in het veen van de kommen komen op verschillende diepten weer stroomruggronden voor met debijbehorende in hetveenuitwiggende kleiafzettingen, zoals beschreven
door PONS (1951) bij de kartering van de Vijfheerenlanden. Op enkele plaatsen werden
bij diepboringen meerdere van deze kleiwiggen boven elkaar aangetroffen.
1.2. D E STROOMRUGGRONDEN

1.2.1. DeAImstroomrug
De belangrijkste stroomgrondrug in het Land van Heusden en Altena wordt gevormd
door de oeverwallen van de Aim. De Aim slingert zich met grote meanders van Giessen
over Uitwijk en Waardhuizen naar Almkerk. Vanaf Almkerk lopen de oudere oeverwallen
in noordwestelijke richting naar Werkendam.
Het vroegere riviertje De Werken, waaraan Werkendam zijn naam heeft te danken, was
een overblijfsel van deze stroomtak. Later heeft de Aim zijn loop verlegd in westzuidwestelijke richting dwars door de huidige Biesbosch. Het stroombed van de Aim, dat een
breedte heeft van 100a 200m en voor een belangrijk deelis opgevuld met stroombeddinggrond, een mengsel van zand, slib en venig materiaal - kwabbenak volgens de plaatselijke
benaming-, tekent zich nog scherp af tussen de hoge oeverwallen. De bodem van de oorspronkelijke stroombedding, gevormd door zeer grof zand en grind, bevindt zich op een
diepte van 3a 4 m beneden de bovenkant van de oeverwallen.
De oeverwallen van de Aim hebben in het algemeen een zeer regelmatige opbouw, met
een diep slibhoudend, kalkrijk profiel met een kalkhoudende bovengrond. De zwaarte van
de bovengrond varieert van ongeveer 20- 40%lutum, terwijl het profiel naar beneden toe
meestalgeleidelijk lichterwordt.Slechtsopenkeleplaatsen komenprofielen voormetslibarm
rivierzand opeen geringere diepte dan 80cm. Dit isvooral het geval in de binnenbocht van
de grote meander bij Uitwijk en in de binnenbocht van de meander van de noordwestelijke
tak bij Almkerk. Deze zg. „heibanen" zijn en door hun hoge ligging in het terrein en
door het ondiep voorkomen van het grove slibarme zand sterk droogtegevoelig,met opbrengstdepressies van 15 - 40 % ten opzichte van de omliggende, diep slibhoudende
stroomgronden.
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1.2.2. De Rijswijkse stroomrug
Een tweede, iets smallere stroomrug vindt men enkele kilometers ten noorden van de
Aim. Het is de Rijswijkse stroomrug. Deze bij de bespreking van devorming van de estuariumformaties in het inbraakgebied in het noorden van het Land van Heusden en Altena
reedsgenoemdestroomrug,looptvan Rijswijk aan deHeusdense Maasinwestelijke richting
enbuigttenzuidwestenvanOudendijk meerinnoordwestelijke richtingom.Hijligtvrijhoog
in het terrein en heeft daardoor, tijdens de afzetting van het estuariummateriaal van het
noorden uit, als natuurlijke barriere gefungeerd. De opbouw van de oeverwallen van deze
stroomrug vertoont grote overeenkomst met die van deAim.
1.2.3. DeDussense stroomrug
Een derderugvanbelangligtinhetzuiden vanhet gebied.Dezerugloopt vanaf Aalburg
inwestelijke richting en vertoont aanvankelijk, ongeveer tot aan Genderen, een regelmatige
opbouw. Over dit traject ligt dezestroomrug geheel op komklei. Slechts op enkele plaatsen
vlak langs de stroomdraad is de komkleiondergrond verdwenen. Enkele kilometers westwaarts gaat dit eenvoudige beeld over in een vrij ingewikkeld stelsel van zandige banen en
komachtige gedeelten met sterke variaties in profielopbouw. In het voorgaande is hieraan
reeds aandacht besteed. Bij de bespreking van de in dit gebied uitgevoerde detailkartering
komt dit nog nader ter sprake.
Westelijk vanEethenwordthetbeeldvandezestroomrugweeraanmerkelijk eenvoudiger.
Dezerug isdeDussensestroomrug genoemdnaarhet riviertje DeDussen,datals overblijfsel
moet worden beschouwd van de riviertak die deze stroomrug heeft opgebouwd. Tussen
Eethen en Meeuwen tekent zich de vroegere stroombedding nog min of meer duidelijk af.
Westelijk van Meeuwenisdebeddingnogduidelijk waartenemen.Westelijk vanhet kasteel
te Dussen kan de meanderende sloot langs de weg, thans ook De Dussengenoemd,echter
niet meer worden beschouwd alseen restant van devroegere stroombedding, daar deeigenlijke stroomrug onafhankelijk van deze sloot ongeveer vanaf het kasteel in noordwestelijke
richting verder loopt, zonder dat hier een stroombedding iswaar te nemen. Het deelvan de
sloot westelijk van het kasteel moet dan ook worden beschouwd als een restant van een
getijgeul van het estuariumlandschap, die oostelijk van het kasteel de vroegere bedding van
de echte Dussen isgaan volgen.
1.2.4. De Biesheuvelse stroomrug
Een vierde, minder duidelijke stroomrug tekent zich af in het centrale gedeelte van het
gebied.Deze rug- deBiesheuvelse stroomrug- begint ongeveer ter hoogte van Wijk alseen
betrekkelijk smallerug. Verder westelijk is de rug over een afstand van ongeveer 3km niet
zo goed te vervolgen. Bij Babylonienbroek is,even ten noorden van de Mosterddijk, de rug
weerduidelijk teherkennen,waarnahijinzuidwestelijke richtinggoedvervolgd kan worden,
tot hijjuist ten oosten van de Kornse dijk aansluit op de Dussense stroomrug. In de omgeving van Babylonienbroek maakt deze rug een paar grote meanders. Deze meanders
hebben na de St.-Elizabethsvloed een rol gespeeld bij het sedimentatieproces van de estuariumafzettingen, daarvooralaandeoostzijde vandezemeandersopluweplaatsenmateriaal
tot afzetting kwam.
Uit diepboringen (hst.XII)isgebleken,dat deBiesheuvelsestroomrug uittweegedeelten
bestaat, die oorspronkelijk tot verschillende stroomruggen hebben behoord en toen door
een strook komkleigrond van elkaar waren gescheiden. Eerst in een later stadium is door
de kom heen tussen de beide stroomruggen een verbinding ontstaan, waardoor de Bies-
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heuvelse stroomrug een doorlopende verbinding ging vormen. In dit stadium heeft de
activiteit van deze rug echter niet Iang geduurd door de sterk afnemende activiteit van de
rivieren, waardoor veelzwaardere afzettingen werden gevormd tegen de oeverwallen op en
gedeeltelijk over de stroomruggen heen. Vooral is dit het geval geweest in het eerstsinds
kort gevormde verbindingsstuk. Door deze factoren is het verloop van de Biesheuvelse
stroomrug in dit gedeelte, dat in het voorgaande reeds nader werd gelokaliseerd, moeilijk
te vervolgen.
In het laatste stadium van afzetting van de Biesheuvelse rug is over de zwaardere lagen
weer wat stroomruggrond afgezet, waardoor profielen zijn ontstaan met een iets lichtere
bovengrond en een zwaardere tussenlaag.
1.2.5. Deoverige stroomruggen
Naast debovengenoemde belangrijkste stroomruggen tekent zichnogeenaantal kleinere
in het kaartbeeld af, ten deleaan de oppervlakte gelegen en ten dele met komklei overdekt,
dat langsgrillige banen zijn wegzoekt door dekomkleicomplexen tussen degrotere stroomruggen. Bij detailontwateringsproblemen kunnen deze kleine ruggen met hun veelal sterk
zandige kernen een belangrijke storende invloed uitoefenen. Zo bleek b.v. bij de onderbemaling van enkele percelen in Den Duil,waar ook een dergelijk rugje in de ondergrond
voorkwam, dat door deze rug een zeer sterke kwel optrad afkomstig van water uit het
omliggende gebied dat een hoger slootpeil had en waarmede deze rug in verbinding stond.
1.2.6. Het kalkgehalteende bodemvorming
De zuurgraad van de stroomruggronden in het Land van Heusden en Altena varieert
van 5,5 a 6,0 tot 7,0. Ondiep in de ondergrond komt op demeesteplaatsen reeds vrije kalk
voor, zoals op de kaart, (bijlage 4) aangevende de kalkgehalten, ook tot uiting komt.
Kalkloze stroomruggronden komen niet voor, doordat zuivere Maasafzettingen, wegens de
verbinding tussen Maas en Waal bij Heerewaarden, ontbreken. Slechts op enkele plaatsen
metzeerlichtestroomruggrondafzettingen zijn deprofielen geheelontkalkt.Opdezeplaatsen
heeft ook reeds enige profielontwikkeling plaatsgevonden waarbij „Gray Brown Podzolic"profielen ontstonden, welkeovereenkomst vertonen met de oude stroomruggen elders in het
rivierkleigebied,waarechteropdelichteregedeelten dezeontwikkeling reedsverder isvoortgeschreden. Toch tonen deze profielen in het Land van Heusden en Altena reeds „ouderdomsverschijnselen", naast de reeds waarneembare profielontwikkeling tot uiting komend
in een grotere stugheid en een wat „lemig" karakter van de grond. Deze verschijnselen zijn
slechts waargenomen op enkele plaatsen op de Aalburgse stroomrug in het gebied met
grofzand-invloed, dus in het gebied waar de profielen stellig nog niet oud zijn. Blijkbaar
vindt op dezelichtegronden met eenvrij hoog grofzandgehalte en een slechtestructuur snel
enige profielontwikkeling plaats.
1.3. D E KOMKLEIGRONDEN

1.3.1.Algemeen
De komkleigronden worden evenals elders gekenmerkt door het ontbreken van enige
bebouwing, terwijl de grond hoofdzakelijk voor grasland wordt gebruikt. De ontsluiting
van de kommen door wegen is beperkt en de wegen zijn van inferieure kwaliteit, vooral
bij minder gunstige weersomstandigheden.
Regelmatig worden door verschillende boeren pogingen in het werk gesteld om een deel
van de komkleigrondgraslanden om te zetten in bouwland, maar even zovele malen komt
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men daar na enkele jaren weer van terug, ondanks het feit dat de ontwateringstoestand
gedurende de laatste 50jaren in belangrijke mate werd verbeterd. Het gebruik als grasland
is overwegend nog vrij extensief. Vooral geldt dit bij het gebruik voor de vetweiderij, door
buiten het gebied wonende eigenaren of gebruikers. Door vele van de binnen het gebied
wonende gebruikers van deze gronden wordt echter steeds meer aandacht aan deze graslanden besteed, in deovertuiging dat zewelin goedestaat zijn tebrengen. Een belemmering
indezeontwikkelingvormenuiteraard degroteafstanden tot debedrijfsgebouwen. Ondanks
dat is men reeds erin geslaagd de gemiddelde hoedanigheidsgraad van het grasland op de
komkleigronden optevoerentot ± 5a6,dat isdusmatigtotnetvoldoende.Daar demeeste
percelen van de uitwonende eigenaren een lagere hoedanigheidsgraad bezitten, betekent dit,
dat talrijke percelen reeds een aanmerkelijk hogere hoedanigheidsgraad hebben verkregen.
Het is dan ook stellig niet zo, dat in het Land van Heusden en Altena dekomkleigrondgebieden uit landbouwkundig oogpunt een even trieste en verwaarloosde indruk maken als
eldersvaak het gevalis.
1.3.2. Dekom vanDenDullenHet Pompveld
De grootste kom is die van Den Duil en het aangrenzende Pompveld, dus het gebied
tussen de Aim en de Biesheuvelse stroomrug. Vooral deze kom geeft een beeld van grote
verlatenheid. De eerste symptomen, dat hierin verandering zalkomen na deruilverkaveling,
hebben zich reeds voorgedaan in de vorm van de bouw van een enkele boerderij midden in
dekom.Hetlandschapwordthierverfraaid doordeaanwezigheidvangriendenen plaatselijk
rijen populieren of populierenbosjes en hier en daar door hoog opgaande alleenstaande
bomen.
In het westelijke deel is de ontwatering over vrij grote oppervlakten nog onvoldoende,
waardoor hier graslandvegetatie van een te nat type voorkomt. Een iets diepere ontwatering zal echter voldoende zijn om een gunstige situatie te scheppen.
1.3.3. Dekom tussen deAim endeRijswijkse stroomrug
De tweede grote kom isgelegen tussen deAimen de Rijswijkse stroomrug. Ook in deze
kom komt nog een aantal grienden voor, ofschoon de laatstejaren vrij veelervan isopgeruimd.Ineengroot deelvandezekom iseendunestuariumdekafgezet, hetgeeneen gunstige
invloed heeft op het grasland. Ook hier komen nog enkele te natte gedeelten voor, maar
dezebeslaan een veelgeringer oppervlak dan in De Duil.
1.3.4. Deoverige kommen
Deoverigekommen zijn kleiner,maar beslaanmetelkaartocheenvrijgroteoppervlakte.
In het oostelijk deel zijn de kommen diep ontwaterd, met als gevolg droogtegevoeligheid
voor het grasland. Meer naar het westen neemt de ontwateringsdiepte van de kommen af,
hetgeen gepaard gaat met een verandering van het graslandvegetatietype van droog, via
normaal vochthoudend naar vochtig en nat. .
1.4. DEDONKEN

Inhet komgebiedvanDenDuil en Het Pompveld komt een aantal ongeveer oost- west
georienteerde pleistocene zandopduikingen voor. De afmetingen van deze donken zijn, met
uitzondering van een donk in een griend in Het Pompveld, gering. Bij de kartering werden
zedan ook gemakkelijk over het hoofd gezien. Op de luchtfoto's tekenen zezich echter wel
goed af. Op degrotere donk in de griend in Het Pompveld, met een afmeting van 1a 2 ha,
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heuvelse stroomrug een doorlopende verbinding ging vormen. In dit stadium heeft de
activiteit van deze rug echter niet lang geduurd door de sterk afnemende activiteit van de
rivieren, waardoor veelzwaardere afzettingen werden gevormd tegen de oeverwallen op en
gedeeltelijk over de stroomruggen heen. Vooral is dit het geval geweest in het eerstsinds
kort gevormde verbindingsstuk. Door deze factoren is het verloop van de Biesheuvelse
stroomrug in dit gedeelte, dat in het voorgaande reeds nader werd gelokaliseerd, moeilijk
te vervolgen.
In het laatste stadium van afzetting van de Biesheuvelse rug is over de zwaardere lagen
weer wat stroomruggrond afgezet, waardoor profielen zijn ontstaan met een iets lichtere
bovengrond en een zwaardere tussenlaag.
1.2.5. Deoverige stroomruggen
Naast debovengenoemde belangrijkste stroomruggen tekent zich nogeen aantal kleinere
in het kaartbeeld af, ten dele aan deoppervlakte gelegen en ten dele met komklei overdekt,
dat langsgrillige banen zijn wegzoekt door dekomkleicomplexen tussen degrotere stroomruggen. Bij detailontwateringsproblemen kunnen deze kleine ruggen met hun veelal sterk
zandige kernen een belangrijke storende invloed uitoefenen. Zo bleek b.v. bij de onderbemaling van enkele percelen in Den Duil,waar ook een dergelijk rugje in de ondergrond
voorkwam, dat door deze rug een zeer sterke kwel optrad afkomstig van water uit het
omliggende gebied dat een hoger slootpeil had en waarmede deze rug in verbinding stond.
1.2.6. Het kalkgehalteende bodemvorming
De zuurgraad van de stroomruggronden in het Land van Heusden en Altena varieert
van 5,5 a 6,0 tot 7,0. Ondiep in de ondergrond komt op demeesteplaatsen reeds vrije kalk
voor, zoals op de kaart, (bijlage 4) aangevende de kalkgehalten, ook tot uiting komt.
Kalkloze stroomruggronden komen niet voor, doordat zuivere Maasafzettingen, wegens de
verbinding tussen Maas en Waal bij Heerewaarden, ontbreken. Slechts op enkele plaatsen
metzeerlichtestroomruggrondafzettingen zijndeprofielen geheelontkalkt.Opdezeplaatsen
heeft ook reeds enige profielontwikkeling plaatsgevonden waarbij „Gray Brown Podzolic"profielen ontstonden, welkeovereenkomst vertonen met deoude stroomruggen elders in het
rivierkleigebied, waarechter opdelichteregedeeltendezeontwikkeling reedsverder isvoortgeschreden. Toch tonen deze profielen in het Land van Heusden en Altena reeds „ouderdomsverschijnselen", naast de reeds waarneembare profielontwikkeling tot uiting komend
in een grotere stugheid en een wat „lemig" karakter van de grond. Deze verschijnselen zijn
slechts waargenomen op enkele plaatsen op de Aalburgse stroomrug in het gebied met
grofzand-invloed, dus in het gebied waar de profielen stellig nog niet oud zijn. Blijkbaar
vindt op dezelichtegronden met een vrij hoog grofzandgehalte en een slechtestructuur snel
enige profielontwikkeling plaats.
1.3. DE KOMKLEIGRONDEN

1.3.1.Algemeen
De komkleigronden worden evenals elders gekenmerkt door het ontbreken van enige
bebouwing, terwijl de grond hoofdzakelijk voor grasland wordt gebruikt. De ontsluiting
van de kommen door wegen is beperkt en de wegen zijn van inferieure kwaliteit, vooral
bij minder gunstige weersomstandigheden.
Regelmatig worden door verschillende boeren pogingen in het werk gesteld om een deel
van de komkleigrondgraslanden om te zetten in bouwland, maar even zovele malen komt
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men daar na enkele jaren weer van terug, ondanks het feit dat de ontwateringstoestand
gedurende de laatste 50jaren in belangrijke mate werd verbeterd. Het gebruik als grasland
is overwegend nog vrij extensief. Vooral geldt dit bij het gebruik voor de vetweiderij, door
buiten het gebied wonende eigenaren of gebruikers. Door vele van de binnen het gebied
wonende gebruikers van deze gronden wordt echter steeds meer aandacht aan deze graslanden besteed, in deovertuiging dat zewelingoedestaat zijn te brengen. Eenbelemmering
indezeontwikkelingvormenuiteraard degroteafstanden tot debedrijfsgebouwen. Ondanks
dat is men reeds erin geslaagd de gemiddelde hoedanigheidsgraad van het grasland op de
komkleigronden optevoerentot ± 5a6,dat isdusmatigtot netvoldoende.Daar demeeste
percelen van de uitwonendeeigenaren een lagere hoedanigheidsgraad bezitten, betekent dit,
dat talrijke percelen reeds een aanmerkelijk hogere hoedanigheidsgraad hebben verkregen.
Het is dan ook stelligniet zo, dat in het Land van Heusden en Altena dekomkleigrondgebieden uit landbouwkundig oogpunt een even trieste en verwaarloosde indruk maken als
elders vaak het gevalis.
1.3.2. Dekom vanDenDuilenHet Pompveld
De grootste kom is die van Den Duil en het aangrenzende Pompveld, dus het gebied
tussen de Aim en de Biesheuvelse stroomrug. Vooral deze kom geeft een beeld van grote
verlatenheid. Deeerstesymptomen, dat hierin verandering zalkomenna de ruilverkaveling,
hebben zich reeds voorgedaan in de vorm van de bouw van een enkele boerderij midden in
dekom.Hetlandschapwordthierverfraaid doordeaanwezigheidvangriendenen plaatselijk
rijen populieren of populierenbosjes en hier en daar door hoog opgaande alleenstaande
bomen.
In het westelijke deel is de ontwatering over vrij grote oppervlakten nog onvoldoende,
waardoor hier graslandvegetatie van een te nat type voorkomt. Een iets diepere ontwatering zal echter voldoende zijn om een gunstige situatie te scheppen.
1.3.3. Dekom tussen deAim endeRijswijkse stroomrug
De tweedegrote kom isgelegen tussen deAim en de Rijswijkse stroomrug. Ook in deze
kom komt nog een aantal grienden voor, ofschoon de laatstejaren vrij veelervan isopgeruimd.Ineengroot deelvandezekom iseendunestuariumdek afgezet, hetgeeneen gunstige
invloed heeft op het grasland. Ook hier komen nog enkele te natte gedeelten voor, maar
dezebeslaan een veelgeringer oppervlak dan in De Duil.
1.3.4. Deoverige kommen
Deoverigekommenzijnkleiner,maarbeslaanmetelkaartocheenvrijgroteoppervlakte.
In het oostelijk deel zijn de kommen diep ontwaterd, met als gevolg droogtegevoeligheid
voor het grasland. Meer naar het westen neemt de ontwateringsdiepte van de kommen af,
hetgeen gepaard gaat met een verandering van het graslandvegetatietype van droog, via
normaal vochthoudend naar vochtig en nat. .
1.4. DE DONKEN

Inhet komgebiedvanDenDuil en Het Pompveld komt een aantal ongeveer oost - west
georienteerde pleistocene zandopduikingen voor. De afmetingen van deze donken zijn, met
uitzondering van een donk in een griend in Het Pompveld, gering. Bij de kartering werden
ze dan ook gemakkelijk over het hoofd gezien. Op deluchtfoto's tekenen zezich echterwel
goed af. Op de grotere donk in de griend in Het Pompveld, met een afmeting van 1a 2 ha,
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ishet wilgenbestand vrijwel niet tot ontwikkelinggekomen.Eenenkeleeik groeit hier echter
uitstekend. Landbouwkundig zijn deze donken van vrijwel geen betekenis. In ruilverkavelingsverband kunnen ze echter, mits groot genoeg, zeer nuttig zijn als winplaats voor zand
voor de aanleg van wegen, daar het hier slibvrij en humusvrij zand betreft met een gunstige
korrelgrootte.
1.5. DE OVERSLAGGRONDEN

1.5.1. Algemeen
Bij de overslaggronden werd, zoals reeds is gezegd, tijdens de kartering onderscheid
gemaakt tussen natuurlijke overslaggronden en dijkbreukoverslaggronden. De natuurlijke
overslaggronden beslaan degrootsteoppervlakten enzijn somsvrijverbreid (fig. 1).De dijkbreukoverslaggronden nemen slechts kleine oppervlakten in rondom de wielen. De overslagen, die in het noorden van het gebied zijn ontstaan na de dijkbreuken veroorzaakt door
de St.-Elizabethsvloed en die eveneens kunnen worden beschouwd als dijkbreukoverslaggronden, werden tot deestuariumgronden gerekend.
1.5.2. Denatuurlijke overslaggronden
Dehieralsnatuurlijke overslagen aangeduidegronden zijn eldersoevergronden genoemd
(PONS, 1953).Hier werd van deze benaming afgeweken, omdat naar schrijvers mening voor

de benaming oevergronden meer in aanmerking komen de regelmatig opgebouwde, slibhoudende en fijnzandige afzettingen langsde rivier, diezeer geschikt zijn voor de tuinbouw.
De in het Land van Heusden en Altena als natuurlijke overslagen aangemerkte gronden
zijn plaatselijk zeer grofzandig en slibarm en dragen in sterke mate het karakter van een
plotselinge wijze van afzetting. Evenals de door PONS (1953) beschreven oevergronden zijn
de hier als natuurlijke overslaggronden aangeduide gronden afgezet in de middeleeuwen als
gevolg van het ontstaan en de uitbreiding van de Heusdense Maas.
De belangrijkste natuurlijke overslaggronden komen voor bij Veen en Andel. Waarschijnlijk zijn zij ontstaan bij de doorbraak van de Heusdense Maas door de inhoofdstuk I
genoemde meander van de Romeinse Aim bij Veen.
1.5.3. Deoverslag bij Waardhuizen
Ook een overslag in de buitenbocht van deAim bij Waardhuizen kan alseen natuurlijke
worden aangemerkt. Een verklaring voor het ontstaan van deze overslag was aanvankelijk
moeilijk te vinden. De Aim heeft geen bedijking gehad van enige betekenis, zodat dezeomvangrijke overslag niet als dijkbreukoverslag kon worden aangemerkt. Anderzijds echter
vormde de afzetting van het zand in de buitenbocht van de rivier, dus op een plaats waar
in het algemeen geen zeer zandige afzettingen worden geformeerd, een probleem, temeer
daar langs het gehele verdere traject van de rivier binnen het karteringsgebied in de bovengrond dergelijke zanden niet tot afzetting zijn gekomen.
Onder invloed vanhetvoorkomen vaneenaantal donken indedirecteomgevingreeshet
vermoeden, dat door de rivier misschien op een bepaald moment een dergelijke pleistocene
zandopduiking zou zijn aangesneden, waarna een belangrijk deel van het zand op deeerste
de beste plaats waar dit mogelijk zou zijn weer werd afgezet. Hierdoor zou de overslag bij
Waardhuizen indebuitenbocht kunnen zijn ontstaan. Omditvermoeden opzijn waarschijnlijkheid tetoetsen zijn zoweluit deoverslagalsuit denabijgelegen donken zandmonstersgenomenomdematevanovereenkomst vast testellen.Inderdaad blijkt tussendeverschillende
monsters een goede overeenstemming te bestaan zoals in fig. 16 tot uiting komt. In deze
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FIG. 16. „Ugo"-distributiegrafieken/„l/yo" composition graphs:
1, 2
donken /pleistocene outcrops.
3, 4, 5 overslaggronden / spillsoils, Waardhuizen.
6
overslaggrond / spillsoil, Drongelen.
7, 8
stroomruggronden met heibaan / levee soils with a coarse sandy layer in the
profile, Eethen.
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figuurzijn inblokgrafieken tweemonsters uitverschillendedonken weergegeven (nrs.1 en2),
drie monsters van de Waardhuizense overslag (nrs. 3, 4en 5) en ter vergelijking met echte
rivierafzettingen een monster uit een overslag inde omgeving van Drongelen (nr. 6)en twee
monsters uit een heibaan in denabijheid van Eethen (nrs.7en 8).
De monsters 1t/m 5vertonen onderling slechts geringe verschillen, vooral de monsters
2,3en5lopenslechtszeerweiniguiteen voorwatbetreft dezandfracties. Bijaldezemonsters
valt detop in defractie 210- 300mu. Slechts bevatten de overslagmonsters 2en 5een wat
groter percentage van de fijnere fracties, een bijmenging, die tijdens de afzetting door de
rivier heel gemakkelijk kon plaatsvinden.
Vergelijking van deze 5monsters metde3overigemonsters brengt een duidelijk verschil
aanhetlicht.Bijdezelaatstemonstersmetongeveergelijkegehalten aanfijnerebestanddelen
ligt de top bij twee monsters in de fractie 150-210 mu en bij een monster in de fractie
110- 150mu,terwijl defractie 210- 300muaanmerkelijk minder sterk is vertegenwoordigd
of, zoals bij monster nr. 8,vrijwel ontbreekt.
Ofschoon eigenlijk nog vergelijking"met meerdere overslagmonsters en grofzandige
stroomgrondmonsters zoumoetenplaatshebben - meerdere uitvoerigeanalyseszijn vandeze
gronden echter niet uitgevoerd - versterkt deze reeks monsters toch reeds de indruk, dat
deoverslag in de buitenbocht van deAim bij Waardhuizen inderdaad afkomstig isvan materiaal uit een donk.
2. HET ESTUARIUMLANDSCHAP
2.1. HET ZUIDWESTELIJKECEBIED

Het estuariumlandschap met de dikke estuariumdekken wijkt in sterke mate af van het
rivierkleilandschap. Van de sterke binding van de bewoning, de fruitteelt en het bouwland
aan de stroomruggen is in het estuariumlandschap op het eerste gezicht geen spoor meer
te vinden. De bewoning is hier hoofdzakelijk gebonden aan de bedijking, terwijl daarnaast
een aantal boerderijen verspreid voorkomt. Deze blijken echter steeds te staan op stroomruggen van de rivierklei in de ondergrond, zodat hier toch nog sprake is van een zekere
landschappelijke binding. Ten opzichte van het estuariumdek staan deze boerderijen echter
geheel losvan het landschap.
Ook met de vruchtwisseling is men, met uitzondering van het inbraakgebied in het
noorden, geheel vrij in de keuze en de verdeling over het bedrijf. Slechts enkele lagere gedeelten hebben een dermate slechte ontwatering, dat men hier uit noodzaak is aangewezen
op het gebruik alsgrasland.
Overigens laat ook op deietsbeter ontwaterde gedeelten deontwatering nogweltewensen over, hetgeen echter alleen tot opbrengstderving leidt en niet of nauwelijks tot een beperking in de gewassenkeuze.
De bodemgesteldheid is dus eigenlijk zodanig, dat een strakke, rationele verkaveling
mogelijk zou zijn. Bij degeleidelijke inpolderingen van dit gebied,waarbij stap voor stap de
gronden reeds voor de inpoldering werden verkaveld, ontstond echter geen rationele verkaveling.Het voorkomen vaneen stroomrug indeondergrond, deaanwezigheid van kreken
en de stand van de opslibbingen vormden de factoren waarmede men bij de uitvoering van
de verkaveling rekening diende te houden. De oude kreken zijn bijvoorbeeld ook thans nog
overal duidelijk terug te vinden in de vorm van grilligverlopende perceelssloten.
De enige landschappelijke factor van belang wordt gevormd door de ruggen met de
rivierkleistroomrugondergrond welkereeds vermeld zijn. Uit hydrologisch oogpunt kunnen
dezeruggenzeerbelangrijk zijn.Zovormt indehuidigetoestand derugbij Hankeenbelang-
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rijkebelemmeringvoordeontwateringvandeZuidhollandschePolderinnoordelijkerichting,
waardoor vooral in dezepolder de ontwateringstoestand te wensen overlaat.
2.2. HET 1NBRAAKGEBIED

Anders is het beeld in het inbraakgebied. Hier komen naast elkaar voor: diepe geulen
opgevuld metveenenvenigmateriaal,lageregedeelten meteenslechteontwatering en hoge
gronden met dezandondergrond hooginhet profiel. Onderinvloed van dezegrilligebodemgesteldheid is de ontsluiting van dit gebied zeer slecht, terwijl een grote versnippering is
ontstaan. De sterke wisselingen in de bodemgesteldheid over korte afstanden bemoeilijken
een rationed bodemgebruik waarbij een goede waterbeheersing vrijwel niet is te realiseren.
Bij de gewassenkeuze moet men zich op de hogere, zandige gronden beperken tot de
minder vochteisendegewassen.De toestand in dit gedeeltemoet dan ook alleszins ongunstig
worden genoemd. Dit ongunstige beeld wordt veelalnog versterkt doordat men op de hoge
gronden hierveelaltoch,naaranalogiemetdebetereestuariumgronden,demeervochteisende gewassen teelt, hetgeen dan zeer slechte opbrengsten ten gevolge heeft.
2.3. HET GEBIED TEN OOSTEN VAN DE KORNSE DUK

De estuariumgronden ten oosten van de Kornse dijk vallen niet als zodanig op. Het
estuariumdek is hier, behoudens enkele kleinere complexen, dunner dan 50 cm. Landschappelijk onderscheidt dit gebied zich dan ook vrijwel niet van hetechter rivierkleigebied.
Slechts op de plaatsen waar het estuariumdek een dikte heeft van 50a 80cm komt dit tot
uiting door een sterker gebruik als bouwland, ook wanneer de ondergrond bestaat uit
komklei.
Landbouwkundig onderscheiden de gronden met een dun estuariumdek zich echter in
gunstige zin van de zuivere rivierkleigronden.
3. SAMENVATTING
Het rivierkleilandschap bestaatuiteenaantaloost- westenenkelenoord - zuidlopende,
bredere en smallere stroomruggen waartussen grotere en kleinere komkleicomplexen zijn
gelegen.Inhetzuidoostelijke deelvanditlandschap isdebodemopbouw zeergecompliceerd,
doordat stroomrugafzettingen en komklei in snelle opeenvolging over elkaar zijn afgezet.
Deze verschillende lagen wisselen zeer sterk in zwaarte. Een beschrijving wordt gegeven op
welkewijze inverschillende fasen deafzettingen werden gevormd.Indelaatste fase werd als
gevolgvan een sterkere waterbeweging een iets lichtere komklei afgezet. In het overige deel
van het gebied zijn de stroomruggen breder en de tussenliggende kommen groter. Evenals
in het eerdergenoemde gebied, kwam ook hier in de laatste fase een lichtere komklei tot
sedimentatie.
De belangrijkste stroomrug in het Land van Heusden en Altena is de Almstroomrug.
Dezestroomrugbestaatuitonregelmatigopgebouwdeoeverwallen meteendiep slibhoudend,
kalkrijk profieleneenstroombedbestaandeuiteenmengselvanzand,slibenvenigmateriaal.
Ten noorden van de Almstroomrug ligt de smallere en hoog in het terrein liggende
Rijswijkse stroomrug, welke als een barriere heeft gewerkt tijdens de afzetting van de
estuariumsedimenten. In het zuiden ligt de eveneens belangrijke Dussense stroomrug welke
aanvankelijk, van Almkerk tot Genderen, regelmatig van opbouw is en geheel op komklei
ligt. Verder naar het westen wordt het beeld nogal ingewikkeld, nl. zandige banen en komkleiachtige gedeelten met sterke variaties in profielbouw. In het centrale deel ligt de nogal
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onduidelijkeBiesheuvelsestroomrug.Uit diepboringen isgebleken,dat dezerugoorspronkelijk tot twee verschillende ruggen heeft behoord gescheiden door een komkleistrook, waardoorheen later een verbinding is ontstaan.
Naast deze grote ruggen wordt nog een aantal kleinere aangetroffen, soms liggende aan
het oppervlak, soms door komklei afgedekt. Bij detailontwatering werken zevaak storend.
Dezuurgraad vandestroomruggrondenvarieert van 5,5a6,0tot 7,0,terwijlopveleplaatsen
vrije kalk reeds ondiep voorkomt. Kalkloze stroomruggronden ontbreken, slechts hier en
daar vindt men inzeerIichtegronden ontkalkteprofielenvanhetGray BrownPodzolic-type.
De komkleigronden liggen hoofdzakelijk ingrasland dat in hoofdzaak extensief gebruikt
wordt. Ondanks de belangrijk verbeterde ontwatering blijven dezegronden voor bouwland
ongeschikt. Men iser echter toch in geslaagd, niettegenstaande de grote afstanden van deze
graslanden tot de boerderijen, dehoedanigheid ervan aanmerkelijk teverhogen. De grootste
kommen zijn dievan Den Duil en Het Pompvelden dekomtussen deAimen de Rijswijkse
stroomrug. In de eerstgenoemde zullen ruilverkaveling en diepere ontwatering ongetwijfeld
veel verbeteren. De toestand in de laatstgenoemde kom is gunstiger door de aanwezigheid
van een dun estuariumdek in een groot gedeelte ervan. De overige kommen zijn kleiner,
maar beslaan tezamen nog een groot oppervlak. Door diepere ontwatering in het oosten
ishet grasland daar droogtegevoeliger dan inhet westen waar deontwatering minder diepis.
Pleistocene opduikingen, zg.donken, komenvoor inhetkomgebied vanDenDuilenHet
Pompveld. Ze hebben geen landbouwkundige betekenis. Van de overslaggronden zijn de
natuurlijke overslaggronden het meest verspreid, de dijkbreukoverslagen beslaan kleine
oppervlakken rondom de wielen. De overslagen ontstaan bij de St.-Elizabethsvloed zijn tot
de estuariumgronden gerekend. De natuurlijke overslaggronden zijn slibarm en grofzandig.
Bijzondere aandacht isgewijd aan de overslag bij Waardhuizen. Het ontstaan ervan kon
aannemelijk gemaakt worden aan de hand van granulair onderzoek, waaruit bleek, dat het
overslagzand afkomstig moet zijn van nabijgelegen donken.
Het estuariumlandschap verschilt in uiterlijk geheel van het rivierkleilandschap, zowel
wat betreft de bewoning als de landbouw. Het percentage grasland is gering. De bewoning
is in hoofdzaak gebonden aan de bedijking, terwijl de verspreid liggende boerderijen daar
gebouwd zijn waar stroomruggen in de ondergrond voorkomen. De bodemgesteldheid is
zodanig, dat eigenlijk een strakke rationele verkaveling mogelijk zou zijn, echter dient
rekening gehouden te worden met het voorkomen van stroomruggen in de ondergrond met
het oog op de ontwatering. Het estuariumgebied ten oosten van de Kornse dijk, met een
dek dat doorgaans dunner is dan 50 cm, onderscheidt zich landschappelijk niet van het
rivierkleigebied. Landbouwkundig zijn deze gronden echter beter dan die van het echte
rivierkleigebied.
Het inbraakgebied geeft eengeheelander beeldtezienalsgevolgvandegrote wisselingen
in bodemgesteldheid en topografie over korte afstand. Rationed bodemgebruik en goede
waterbeheersing zijn daardoor vrijwel onmogelijk.
SUMMARY
The river clay landscape consists of a number of east- westand some north- south running
wide and narrow river ridges with interjacent large and small basin clay complexes. Along the
bordersoftheareaspillsoilsarefound. Inthesouth-eastern part ofthislandscapesoilconditions
are very complicated owing to a sedimentation in rapid succession of levee deposits and basin
clay overlying each other. The clay content and thus the heaviness of these layers is strongly
varying.Adescription isgivenofthewayinwhichthesedimentswereformed indifferent phases.
In the latest phase a somewhat lighter basin clay was deposited in consequence of a stronger

59
movement of the water. In the remaining part of the area the river ridges are wider and the interjacent basins larger. Just as in the above mentioned area, also here a lighter clay was deposited
in the latest phase. The most important river ridge in the Land van Heusden en Altena isthe Aim
river ridge consisting of irregularly built levees witha deeply claycontaining, lime-rich profile and
with a stream channel silted up with a mixture of sand, clay and peaty material.
North of the Aim river ridge lies the narrower and high-lying Rijswijk river ridge which acted
as a barrier during the sedimentation of the estuarine deposits.
In the south the also important Dussen river ridge is situated. Originally this ridge, entirely
overlying basin clay, showed a regular constitution between Almkerk and Genderen. More to
the west the constitution becomes more complex viz. sandy strips and basin clay-like areas with
a very varigating constitution of the profile.
In the central part the rather undistinct Biesheuvel river ridge is found. From deep borings
it turned out that this river ridge originally belonged to two different ridges separated by a strip
of basin clay deposits. Later on the two ridges were linked by new sedimentations over the basin
clay.
Apart from these bigger ridges a number of smaller ones are found sometimes at the surface,
sometimes covered by basin clay. In many cases drainage is disrupted by these ridges.
The pH of the levee soils varies from 5.5/6.0 to 7.0 while in many places free Ca-carbonate
occurs high in the profile. Non-calcareous leveesoils do not occur, only in some places decalcified
profiles of the Gray Brown Podzolic type are found in light soils.
The basin clay soils are mostly bearing grassland which is mainly used extensively. In spite
of considerable drainage improvements these soils remain unsuitable for arable land. The quality
of this grassland has been improved considerably despite the great distances to the farmsteads.
The larger basins are those of Den Duil and Het Pompveld and the basin between the river Aim
and the Rijswijk river ridge. In the first-mentioned basins re-allotment and deep drainage will
doubtless be important improvements. Conditions in the last-mentioned basin are more favourable caused by the presence of a thin surface estuarine layer in the greater part of the basin. The
remaining basins are small but occupy a large area altogether. Deep drainage in the eastern part
is the cause of drought-susceptibility of the grassland. In the west where drainage is less deep,
the grassland is less drought-susceptible.
Outcrops of pleistocene sand, so-called „donken", occur in the basin of Den Duil and Het
Pompveld. They are of no agricultural importance.
From the spill deposits the natural spill soils are most wide-spread, the dike-breach spill soils
occupy only small areas around scourholes. The spill deposits originating from the St.-Elizabeth
flood are included with the estuarine soils. The natural spill soils are clay-poor and coarse sandy.
Special attention was given to the Waardhuizen spill deposit. Granular analyses made plausible
that the sand of this spill deposit originates from nearby pleistocene outcrops.
The estuarine landscape has an appearence quite different from the river clay area as regards
agriculture as wellas habitation. The grassland percentage issmall. Habitation ismainly restricted
to the embankments. Scattered lying farmsteads are built on places where levee deposits occur
in the subsoil. Soil conditions are such that a strict and rational re-allotment should be possible,
however the occurrence of levee deposits in the subsoil must be taken into account.
The estuarine area east of the Korn dike, having a surface layer of as a rule less than 50 cm,
does not show great differences with the river clay landscape. From an agricultural viewpoint
however the soils are better than those of the real river clay area. Theencroachment area shows
a totally different picture caused by great changes in the soil condition and topography over short
distances. Here a rational use of the soil and well controled drainage are practically impossible.

IV. DEGRANULAIRE SAMENSTELLING VAN DE
VERSCHILLENDE AFZETTINGEN
1. ALGEMEEN
Zowel voor het proefplekkenonderzoek in het westelijk deel van het gebied alsvoor het
vochtonderzoek in het gehele gebied werdvan een vrij groot aantal monsters de granulaire
samenstetlingbepaald.Gedeeltelijkisuitvoeriggranulaironderzoek(ugo)verrichtmetfractiegrenzenbij2,4, 8,16,25,37, 50,75,110,150,210, 300,420,600,850,1200en 1700muengedeeltelijk beperktuitvoeriggranulaironderzoek(bugo)metgrenzenbij2,16,50,90en150mu.
Gebleken is, dat tussen de verschillende formaties belangrijke verschillen bestaan in de
verhoudingen tussen dehoeveelheden van deverschillende fracties.
In een aantal Doeglasgrafieken en een tweetal driehoeksgrafieken zijn voor de belangrijkste formaties dezeverschillen inbeeldgebracht. Daarbij zijn in deeersteplaats derivierkleiendeestuariumafzettingen tegenover elkaar geplaatst; daarnaast isonderscheid gemaakt
tussen deestuariumafzettingen in het inbraakgebied en de estuariumafzettingen in het zuidwestelijk gebied en bij de rivierklei in zuivere rivierkleigronden en overslagafzettingen. Ten
slotteiseensamenvattendevergelijkinggemaakttussendeafzettingen inhetLandvanHeusden
enAltena en rivierklei-,estuariumklei-en zeekleiafzettingen in andere delenvan Nederland.
2. VERGELIJKING VAN DE GRONDEN IN HET LAND VAN
HEUSDEN EN ALTENA
2.1. „BUGO"-ONDERZOEK

2.1.1. Algemeen
In defig.17, 18en 19zijn de „bugo"-analyses weergegeven, uitgezet naar 16mu respectievelijk van estuariumafzettingen, rivierkleigronden en enkele overslaggronden uit het inbraakgebied in het noorden en de zuivere estuariumafzettingen uit het westen van het Land
van Heusden en Altena. In de figuren zijn de afzonderlijke analyses weergegeven, en de
gemiddelde ligging van de fractiegrenzen met lijnen ingeschetst. Naast de 16mu-lijn, waarnaar de monsters zijn uitgezet, zijn ter vergelijking van de verschillende grondsoorten in de
beide helften van defiguren,dus voor de fracties kleiner en groter dan 16mu, de medianen
ingetekend. Dit zijn de lijnen, die het vlak van de fracties kleiner respectievelijk groter dan
16mu in tweehelften verdelen. In het vak van defractie groter dan 16mu zijn detwee door
de mediaan ontstane vakken met stippellijnen nogmaals in tweeen verdeeld, zodat vier
kwadranten ontstaan, respectievelijk het le t/m het 4e kwadrant.
2.1.2. De verhouding tussen defracties < 2 mu en2-16 mu
Het blijkt dat voor de gronden met minder dan 55%kleiner dan 16mu de verhouding
tussen de fracties kleiner dan 2 mu en 2 - 1 6 mu voor de vier groepen gronden nagenoeg
gelijk is, met een verhouding van 1:1, terwijl bij de afzonderlijke monsters slechts geringe
afwijkingen van deze verhouding voorkomen, daar alle 2 mu-punten op of zeer dicht bij
de mediaan van de fractie kleiner dan 16 mu zijn gelegen. Boven een gehalte van 55%
kleiner dan 16mu begint de verhouding daarentegen toe te nemen, onder invloed van een
onevenredige toename van de fractie kleiner dan 2 mu. Het aantal monsters met meer dan
55%kleinerdan 16muisindezeserietegeringominditopzicht deverschillende afzettingen
met elkaar te vergelijken.
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FIG. 17. „Bugo"-analyses uitgezet naar 16 mu. Fijnzandige
estuariumgronden.

FIG. 18. „Biigo"-anaIyses uitgezet naar 16 mu. Grofzandige
estuariumgronden.
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FIG. 17. „Bugo" analysesset forth
ingraphicform accordingto16mu.
Fine-sandyestuarine soils.

FIG. 18. „Bugo" analysesset forth
ingraphicform accordingto16mu.
Coarse-sandyestuarinesoils.
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FIG. 19. „Bugo"-analyses uitgezet naar 16 mu. A. Rivierkleigronden, B. Overslaggronden.

FIG.

19. „Bugo" analysessetforth ingraphicform according to 16mu. A. River claysoils, B. Spill
soils.
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2.1.3. Defracties groterdan16mu
2.1.3.1. Algemene vergelijking. Bijdefracties groterdan 16mutekenenzichwelscherpe
verschillen af. De gronden uit het inbraakgebied vertonen een vrij sterke overeenkomst met
derivierkleigronden en deoverslaggronden, maarwijken geheelafvan de estuariumgronden
uit het zuidwestelijke gebied.
De zuivere estuariumafzettingen zijn zeer fijnzandig met hoge gehalten van de fracties
van 16-50 mu envan 50- 90mu, terwijl deandere formatiesjuist hogepercentages grover
zand bevatten.
2.1.3.2. Gronden met 10% kleiner dan 16 mu. Bij de gronden met 10% kleiner dan
16mu valt in de zuivere estuariumgronden de 50mu-grens in het tweede kwadrant van de
fractie groterdan 16muende90mu-grensreedsinhetvierde.Defracties groter dan 150mu
vertegenwoordigen slechts 3%,50%van degrond bestaat dus uit defractie van 50- 90mu.
In de overige drie afzettingen valt de 50mu-grens nog ver naar links in het eerste kwadrant, ook de 90 mu-grens valt nog in dit kwadrant. In de overslaggronden - een zestal
monstersvan denatuurlijke overslagbijVeen- valtde 150mu-grensjuist opdegrenstussen
heteersteentweedekwadrant, doordat hiereenzeerhoogpercentagegrof zand aanwezigis.
In de inbraakgronden valt deze grens nogjuist in het tweede kwadrant en in de rivierkleigronden in het derde. Tussen deze drie afzettingen met, in vergelijking tot de zuivere estuariumafzettingen, hoge percentages grof zand, komen dus wel verschillen naar voren, die
vooral tot uiting komen in de fracties groter dan 50mu en in nog sterkere mate in de verhouding tussen de fracties van 9 0 - 150mu en groter dan 150 mu. In de overslaggronden
van Veen is dezeverhouding bijna 1: 5en bij de inbraakgronden ruim 1:1.
Van de lichtste gronden zijn dus de overslaggronden verreweg het meest grofzandig,
vervolgens de inbraakgronden en ten slotte de rivierkleigronden. De estuariumgronden
kunnen daartegenover nauwelijks als grofzandhoudend worden aangemerkt.
2.1.3.3. Gronden met 20% kleiner dan 16 mu. Verhoudingsgewijs doet zich bij de
verschillende afzettingen ongeveer hetzelfde voor, maar defractiegrenzen zijn reeds in sterke
mateverschoven. In deestuariumgronden blijkt de 50mu-grensreeds inhet derde kwadrant
te vallen en de 90 en 150 mu-grens ver in het vierde. In deze gronden wordt dus bijna de
helft ingenomen door de fractie van 16- 50 mu en daarnaast nog bijna een derde door de
fractie van 50- 90 mu. Deze grond is dus wel uiterst fijnzandig. Het voorkomen van een
dergelijke grond hoog in het profiel blijkt een ongunstige invloed uit te oefenen op de
plantengroei. Bij de bespreking van het proefplekkenonderzoek zal dit nader worden behandeld.
Bij de drie andere afzettingen valt bijeen gehalte van 20%kleiner dan 16mu de 50mugrensnogsteedsinheteerstekwadrant.De90mu-grensligtnuechterinhettweedekwadrant.
Bij de overslaggronden is dit ook nogjuist het geval met de 150mu-grens. Bijdeinbraakgronden valt deze grens echter in het derde en in de rivierkleigronden zelfs in het vierde
kwadrant, zodat deze laatste afzettingen bij een gehalte van 20% kleiner dan 16mu reeds
vrij sterk het grofzandige karakter beginnen te verliezen.
Tussen de drie groepen gronden komen ook hier dus weer de grootste verschillen naar
voren in de verhouding tussen de fracties van 90- 150mu en groter dan 150mu. Voor de
overslaggronden, de inbraakgronden en de rivierkleigronden bedragen deze verhoudingen
nu respectievelijk bijna 1: 2}, bijna 1: 1Jen 2\: 1.Het verschil tussen de overslaggronden
en de inbraakafzettingen is dus geringer geworden. Ten opzichte van de rivierklei wijken
dezeafzettingen echter nog sterk af en van dezuivereestuariumgronden nogveelmeer. Het
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verschil tussen de rivierklei en de zuivere estuariumgronden komt hier vooral tot uiting in
de liggingvan degrens van 50mu en 90mu.
2.1.3.4. Gronden met 30% kleiner dan 16 mu. Bij 30% kleiner dan 16mu valt in de
estuariumgronden de 50 mu-grens reeds midden in het derde kwadrant, en blijft voor de
fracties groter dan 90mu slechts 5%over. Ook hier bestaat degrond bijna voor dehelft uit
de fractie van 16-50 mu. Gebleken is,dat bij hoog voorkomen in de ondergrond nog een
storende invloed wordt uitgeoefend.
Bij de inbraakgronden en overslaggronden, die bij deze zwaarte vrijwel dezelfde granulaire samenstelling hebben, valt de 50 mu-grens nog maar juist in het tweede kwadrant,
hetgeen ook nog het geval is met de 90 mu-grens, doch ligt de 150mu-grens in het derde
kwadrant. Bij de rivierkleigronden ligt de 50 mu-grens midden in het tweede, de 90 mugrensjuist inhet derdeen de 150mu-grensroyaal in het vierdekwadrant. De verhoudingen
tussen defracties 90-150 muen groter dan 150mu, waarin ook thans nog de grootste verschillen tot uiting komen, bedraagt voor de overslaggronden, inbraakgronden en rivierkleigronden respectievelijk 1:1}, 1:1J en 3J: 1.Het verschil tussen deinbraak- endeoverslaggronden enerzijds en de rivierkleigronden anderzijds is dus nog groot.
2.1.3.5. Gronden met 40% kleiner dan 16 mu. In de gronden met 40% kleiner dan
16 mu, waarvoor van de overslaggronden geen monsters beschikbaar waren, valt in de
estuariumgronden de50mu-grensreeds bijna opdegrensvan het derdeen vierde kwadrant,
terwijl de fracties groter dan 90 mu nog slechts 4,5% innemen. Het gehalte van de fractie
van 16-50 mu isechter iets kleiner geworden en aangezien nu ook reeds 20%lutum aanwezig is,hebben degronden een behoorlijk zwel-enkrimpvermogen, en isde fijnzandigheid
niet meer storend. In het profiel zijn dergelijke lagen dan ook niet storend meer, maar
integendeel gunstig.
In de inbraakgronden en de rivierkleigronden valt de 50 mu-grens in het tweede en de
90 mu-grens in het derde kwadrant. De 150 mu-grens valt bij de inbraakgronden echter
nog juist in het derde, maar bij de rivierkleigronden royaal in het vierde kwadrant. De
verhouding tussen de fracties van 90- 150 en groter dan 90 mu bedraagt "voor de beide
afzettingen resp.2 : 1 en 3 } :1.Het verschiltussen beideafzettingen isduskleiner geworden.
Ten opzichte van de zuivere estuariumgronden vertonen deze afzettingen echter een geheel
afwijkend beeld.
2.1.3.6. Gronden met 50% kleiner dan 16 mu. In de gronden met 50% kleiner dan
16muvaltindeestuariumgronden nuook de50mu-grensinhetvierdekwadrant, zodat nog
slechts zeer weinigvan de fracties groter dan 50mu aanwezig is.Het gehalte aan de fracties
van meer dan 150mu is nu zelfs teruggedrongen tot 1 %. Ook in de zwaardere estuariumgronden blijft deze 1 %nog vrij lang gehandhaafd.
In de inbraak- en rivierkleigronden, die hier nauwelijks meer verschillen, valt de 50mugrens inhet derde kwadrant. Dit isook nogjuist het geval bij de90mu-grens.Er isdus nog
een vrij groot percentage van de fracties groter dan 90 mu in deze gronden aanwezig. Het
gehalte aan defracties groter dan 150mu bedraagt echter nog maar ongeveer 5%.
2.1.4. Resumi
Uit „bugo"-analysesblijkt dus,dat groteverschillen bestaan tussen de estuariumgronden
enerzijds en de rivierkleigronden, overslaggronden en inbraakgronden uit het estuariumrivierinbraakgebied anderzijds. De eerste zijn sterk fijnzandig en de laatste grofzandig. Bij

65
FIG. 20.„Ugo"-ana1yses uitgezet
naar 16mu. Estuariumgronden.
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FIG. 21.„Ugo"-ana1yses uitgezet
naar 16 mu. Rivierkleigronden.
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FIG. 20. „Ugo" analysesset forth
ingraphicform accordingto16mu.
Estuarinesoils.

FIG. 21. „Ugo" analysesset forth
ingraphicform accordingto16mu.
River clay soils.
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delaatste afzettingen bestaan onderling nog vrij sterke verschillen in gehalte aan de fracties
groter dan 150mu, hetgeen vooral tot uiting komt bij de afzettingen met minder dan 45%
kleiner dan 16mu.
De overslagafzettingen en inbraakgronden bevatten relatief veel meer grof zand dan de
rivierkleigronden.Ditverschilisopdevolgendewijzeteverklaren.Deoverslag-en inbraakafzettingen zijn in het algemeen gedeponeerd op lagereplaatsen waarheen het water zich bij
hoge rivierstanden vanuit de bedding met geweld een weg baande. Hierbij werden grote
hoeveelheden grof zand meegevoerden afgezet alsgevolgvan deplotselingsterkeverminderingvan destroomsnelheid indegrotereruimte.In perioden meteengeringere watertoevoer
ontvingen deze lagere gedeelten ook nog water. Bij normale dijkbreukoverslagen zal dit
niet het gevalzijn geweest, maar welbij denatuurlijke overslagen, zoalsbij Veenen ook bij
de estuarium-rivierinbraakgronden. Het sedimentatiemilieu was hier echter veel rustiger,
waardoor in deze perioden ook fijner materiaal tot afzetting kon komen. Bij de rivierkleigronden daarentegen kwam het grove zand slechts tot afzetting in of vlak langs de stroombedding op plaatsen, waar ook in perioden met geringe watertoevoer de stroomsnelheid
in het algemeen nog zo sterk was, dat geen of slechts weinig fijn materiaal van de fracties
kleiner dan 16mu tot afzetting kon komen. De plaatsen waar wel meer fijn materiaal werd
afgezet, waren reeds zo hoog of zo ver van de bedding gelegen, dat hier nog slechts weinig
grof zand kon komen.

TABEL 1. Vergelijking van deliggingvan defractiegrenzen inestuarium-en rivierafzettingen bij verschillende
16muenvandekwadrantgrenzen vandefracties groter
Ligging van de fractiegrenzen bij cumulatief lineair uitgezette
analysecijfers van monsters vanestuarium- en rivierafzettingen
bij verschillende percentages kleiner dan 16 mu
Position of fraction limits with cumulative-linearly graphed
analyticaldataofestuarineandfluvial soilswith different
percentages ofparticles < 16 mu
percentage
< 16mu

20
30
40
50
60
70
80
90
TABLE 1.

Estuariumafzettingen, fractiegrenzen
Estuarinesoils,fraction limits

2

35

50

75

105

150

210

10
16
21
26
32
38
38

29
46
60
72
80
88
88

44
63
79
86
90
94
94

75
89
96
96
96
97

91
96
98
98,5
98,5
98,5

96
98,5
99
99
99
99

98
99
99,5
—
—
—

Rivierafzettingen,
Fluvialsoils,

300

2

35

50

75

105

11
17
22
28
36
43
50
58

29
44
58
68
79
86
92
96

34
49
63
73
83
90
95
98

42
59
70
78
88
94
97
99

71
82
88
94
96,5
98
99,5

55

Comparison of theposition of thefraction limits in estuarine andfluvialdeposits with different
< 16 muandof thelimits of thequadrants of thefractions

I

!
I
?
1
i
f
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2.2. „UOO"-ONDERZOEK

2.2.1.Algemeen
In de figuren 20 en 21 zijn van een aantal monsters de resultaten van een uitvoerig
granulair onderzoek weergegeven. Aangegeven zijn de fractiegrenzen bij 2, 16, 35, 50,75,
105, 210,300en 420mu, wederom isuitgezet naar 16mu.
Fig. 20 geeft een serie estuariumgronden weer en fig. 21 een serie rivierkleigronden. In
grote trekken stemmen de resultaten overeen met die van de monsters van het „bugo"onderzoek, ofschoon zich uiteraard kleine verschillen voordoen, daar het hier andere
monstersbetreft. Zoblijkt dat deestuariumafzettingen hier ietszandiger zijn dan dezuivere
estuariumafzettingen bij het „bugo"-onderzoek. Dit verschil vindtzijn oorzaak indeligging
van deplaatsen van bemonstering,vrij dicht bij het inbraakgebied waardoor dezemonsters
een zandbijmenging hebben.
In deze beide figuren komen door het grotere aantal weergegeven fractiegrenzen iets
meer details naar voren, terwijl vooral bij derivierkleiook enkelezwaardere gronden in het
onderzoek zijn betrokken. Estuariumgronden met meer dan 70%kleiner dan 16mu komen
in het Land van Heusden en Altena niet voor.
In tabel 1is voor de zwaarten van 20, 30,40, 50,60,70,80en 90%kleiner dan 16mu
voor beidegrondsoorten van dezereeksmonsters degemiddeldeliggingvandeverschillende
fractiegrenzen aangegeven. Tevens is in de tabel aangegeven de ligging van de mediaanpunten van de fractie kleiner dan 16 mu en de ligging van grenzen tussen de kwadranten
voor de fractie groter dan 16mu.
gehalten afslibbaar. In het rechter-gedeelte van detabel isdeliggingvandemediaanvandefractie kleinerdan
dan 16mu voor dezelfde gehalten afslibbaar weergegeven.
Liggingvan demediaan endekwadrantgrenzen bijverschillende percentages
kleiner dan 16 mu
Position of the median and limits of the quadrants withdifferentpercentages
ofparticles < 16 mu
fractiegrenzen
fraction limits

Mediaan van de
fractie kleiner
dan 16mu
Median of the
420 fraction < 16mu

150

210

300

73
86
94
95
96
98
99

88
95
98
98,5
98,5
99
99,5

94
98
99
99
99,5
99,5

98
99
99,5

'

—

—

—

—

10
15
20
25
30
35
40
45

Liggingkwadrantgrenzen van defracties groter dan 16mu
Positionof the limits of quadrants of thefractions > 16mu
grens
l e - 2 e kwadr.
limit
1st- 2ndquadrant
40
47,5
55
62,5
70
77,5
85
92,5

grens
2e- 3e kwadr.
limit
2nd- 3rdquadrant
60
65
70
75
80
85
90
95

grens
3e- 4e kwadr.
limit
3rd-4th quadrant
80
82,5
85
87,5
90
92,5
95
97,5

percentages of particles< 16 mu.In theright part of the tabletheposition of the median of the fraction
> 16 muare given for thesame percentages ofparticles 16 mu.
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2.2.2. De verhouding lussen defracties < 2muen2-16 mu
Ook hier blijkt, dat de verhouding tussen defracties kleiner dan 2mu en2- 16mu voor
de gronden met minder dan 45% kleiner dan 16 mu nagenoeg 1:1 is en voor beide afzettingen nauwelijks verschilt. De indruk wordt gewekt, dat de rivierkleigronden naar verhouding iets meer lutum bevatten. Bij de gronden met meer dan 45% kleiner dan 16mu
begint in de rivierklei deze verhouding sterk toe te nemen. Bij 50% kleiner dan 16mu bedraagt dezereeds28: 22,bij60%36:24,bij70%43:27, bij 80%50: 30en bij90%58:32.
In de zwaarste gronden is dus deze verhouding nagenoeg tot 2 : 1 toegenomen. In de
estuariumgronden neemt de verhouding ook iets toe, maar in veelmindere mate dan in de
rivierkleigronden. Bij50%kleinerdan 16mubedraagtdeze26: 24,dusvrijwel 1:1, bij60%
32: 28en bij 70%38: 32 of 1,17:1, terwijl deze in de rivierklei bij 70% reeds 1,59:1 bedraagt.
2.2.3. Defractiesgroterdan16mu
2.2.3.1. De fractie van 16-35 mu. Wat betreft deliggingvande35mu-punten vertonen
de beide afzettingen een vrij sterke overeenkomst. Bij 20% kleiner dan 16 mu vallen de
punten nog samen, terwijl voor de zwaardere gronden het verschil maximaal 4% bedraagt.
De fractiegrens verschuift daarbij van het eerste kwadrant, bij 20% en 30% kleiner dan
16mu,naar hettweedekwadrant, bij40%en 50%kleiner dan 16mu.Bij60%ligtdegrens
nagenoeg op de overgang van het tweede naar het derde kwadrant, in de nog zwaardere
gronden valt deze grens in hetderdekwadrant, met uitzondering van de rivierkleigronden
met 90%kleiner dan 16mu, waar dezegrens in het vierde kwadrant ligt.
2.2.3.2. De fracties groter dan 35 mu. Het grote verschil tussen de beide afzettingen
komt tot uiting in de fracties groter dan 35 mu. In de estuariumgronden bestaat de grond
voor een belangrijk deeluit de fracties van 35- 50en 50- 75mu, terwijl dezefracties in de
rivierkleigronden slechts een zeer bescheiden rol spelen. Zo ligt in de estuariumgronden bij
20%kleiner dan 16mu, de75mu-grens reeds ver in het derde kwadrant en in derivierkleigronden nog maar net in het tweede.Bij40%kleiner dan 16mu valt de 75mu-grens in de
estuariumgronden reeds ver in het vierde kwadrant, zodat nog maar een klein percentage
van de fractie groter dan 75 mu aanwezig is. In de rivierkleigronden valt deze grens juist
op demediaan, dus op degrensvan het tweedeen derde kwadrant. In de estuariumgronden
neemt van 20- 30%kleiner dan 16mu de fractie van 75- 105mu nog een vrij belangrijke
plaats in, maar de nog grovere fracties spelen slechts een zeer bescheiden rol. Boven 30%
kleinerdan 16mugeldtditookvoordefractie van75- 105mu.Defractie groterdan210mu
ishier nog slechts zeer sporadisch met een zeer geringpercentage aanwezig.In de rivierkleigronden spelen van 20- 60%kleiner dan 16mu de fracties van 75- 105mu,van 105-150
muentot 30%kleiner dan 16muookdefracties 150- 210en210- 300mujuisteenbelangrijke, maar geleidelijk in betekenis afnemende rol, terwijl zelfs tot 80%kleiner dan 16mu
inverschillendemonsters de fractie groter dan 210mu nog duidelijk was vertegenwoordigd.
2.3. VERGELUKING TUSSEN RIVIERKLEI- EN ESTUARIUMAFZETTINGEN IN DRIEHOEKSGRAFIEKEN

In de figuren 22 en 23 zijn de analyses van een aantal rivierklei- en estuariumgronden
uitgezet in driehoeksgrafieken met als hoekpunten de fracties kleiner dan 2 mu, 2- 50 mu
en groter dan 50mu. Ook hier komt een zeer duidelijk verschil tussen de beide afzettingen
tot uiting, vooral bij degronden met geringepercentages groter dan 50mu. In de rivierkleigronden hebben dezegronden een hoog percentage van defractie kleiner dan 2muen in de
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FIG. 22. Driehoeksgrafiek granulaire samenstelling van estuariumgronden / Triangle graphof the
texture of estuarinesoils.
1, 2, 3. . . enz. monsters
vochtonderzoek 1954.
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FIG. 23. Driehoeksgrafiek granulaire samenstelling van rivierkleigronden / Trianglegraph ofthe
texture of riverclay soils.
1, 2, 3. . . enz.monsters
vochtonderzoek 1954.
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estuariumgronden een hoog percentage van de fractie 2 - 5 0 mu. Zeer opvallend is in de
rivierkleigrondendetoenamevandeverhoudingtussendefracties kleinerdan2muen2- 50
mu bij toenemende zwaarte van de grond, terwijl dezeverhouding in de estuariumgronden
nauwelijks toeneemt.
3. VERGELUKING MET ALLUVIALE AFZETTINGEN UIT
ENKELE ANDERE GEBIEDEN
3.1. ALGEMEEN

Infig.24(a t/m h) is in geschematiseerdevorm een vergelijking getrokken tussen afzettingen uit het Land van Heusden en Altena en enkele andere gebieden. Achtereenvolgens
zijn met elkaar vergeleken rivierleemafzettingen uit Noord-Limburg alsvoorbeeld van zeer
oude rivierafzettingen (a),uiterwaardafzettingen uit Noord-Limburg als voorbeeld van veel
jongere afzettingen uit hetzelfde gebied (b), stroomruggronden van de Maaskant als voorbeeld van normale rivierkleiafzettingen van de Maas (c), zuivere estuariumafzettingen uit
het Land van Heusden en Altena (d), de Biesbosch binnendijks (e)en de Biesbosch buitendijks (f) als voorbeelden van oude, middeloude en zeer jonge estuariumafzettingen (resp.
van 1461-1641,van ca. 1700-ca. 1900en van ca. 1900-heden), oude zeekleiafzettingen
uit de Haarlemmermeer als voorbeeld van oude mariene afzettingen (g) en ten slottejonge
zeekleiafzettingen uit hetYersekeMoer als voorbeeld van jonge zeekleiafzettingen uit een
van de eerste transgressieperioden van dejonge zeeklei(h).
De analyses zijn uitgezet in Doeglasgrafieken naar 50 mu, waarbij echter niet steeds
dezelfde fractiegrenzen zijn gebruikt. In defigurena, b, gen h zijn de fractiegrenzen bij 2,
16,50,75,105, 150en 210mu aangegeven en in defiguren ct/m fdezelfde grenzen alsmede
de 35mu-grens.Infig.24it/m k iseen aantal „bugo"-analyses van rivierkleiafzettingen uit
het Land van Heusden en Altena (i)van de inbraakgronden inhet noordelijk deel(j) envan
de zuivere estuariumafzettingen (k) in het westelijk deel van dit gebied weergegeven, eveneens uitgezet in Doeglasgrafieken, echter niet naar 50maar naar 16mu. In het voorgaande
is de granulaire samenstelling van deze gronden reeds uitvoerig behandeld, zodat hieraan
thans geen speciale aandacht meer zal worden besteed. De figuren zijn hier slechts opgenomen om vergelijking met de overige afzettingen te vergemakkelijken.
3.2. DE VERHOUDING TUSSEN DE FRACTIES KLEINER DAN 2 MU EN 2 - 16 MU

De verhouding tussen de fracties kleiner dan 2mu en 2- 16mu loopt voor de verschillende afzettingen in sterke mate uiteen. In de rivierleem-, de stroomruggronden van de
Maaskant, derivierklei-en rivierinbraakafzettingen en deestuariumkleigronden inhet Land

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Rivierleem N.-Limburg / Pleistocene river clay N.-Limburg.
Uiterwaardafzetting N.-Limburg / Water meadowdeposit N.-Limburg.
Rivierklei van de Maas / Meuse river clay.
Estuariumgrond Heusden en Altena / Estuarinesoil Heusdenen Altena.
Estuariumgrond Biesbosch binnendijks / Biesbosch estuarine soil (inside the dikes).
Estuariumgrond Biesbosch buitendijks / Biesboschouterdikeestuarine soil.
Oude zeeklei Haarlemmermeer /Old sea clay Haarlemmermeer.
Jonge zeeklei Yerseke Moer / Youngsea clay Yerseke Moer.
Rivierklei Heusden en Altena / River clayHeusdenen Altena.
Inbraakgronden / Encroachment soils Heusdenen Altena.
Estuariumgronden / Estuarinesoils Heusdenen Altena.
Biesbosch estuariumgrond buitendijks / Outerdike estuarine soil Biesbosch.
Biesbosch estuariumgrond binnendijks / Estuarinesoil inside the dikes Biesbosch.
Heusden en Altena estuariumgrond / Estuarinesoil Heusdenen Altena.
Heusden en Altena rivierklei/ River clay Heusdenen Altena.
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FIG. 24.

A

Vergelijking van gronden uit het Land van
Heusden en Altena met
andere alluviale afzettingen.
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FIG. 24.

Soilsfrom the Land van
Heusden en Altena compared with other alluvial
deposits.

72
van Heusden en Altena en de binnendijkse gronden in de Biesbosch (de middeloude estuariumgronden) is deze verhouding nagenoeg 1:1 of iets hoger, waarbij deze verhouding
in het algemeen iets toeneemt naarmate de gronden zwaarder worden. Bij de uiterwaardgronden in Noord-Limburg blijkt deze verhouding kleiner dan 1:1 tot 60% kleiner dan
16mu, bij welk gehaite de waarde 1:1juist wordt bereikt. Bij 50% kleiner dan 50mu bedraagt de verhouding zelfs 14:24, dus bijna 1: 2. Nog iets kleiner is de verhouding in de
zeer jonge buitendijkse estuariumafzettingen in de Biesbosch, waar deze verhouding nog
afneemt naarmate degronden zwaarder worden. Zo bedraagt zebij 50%kleiner dan 50mu
12:20 en bij 90%kleiner dan 50mu zelfs 27: 50.Daarentegen is de verhouding in dezeekleigronden aanmerkelijk hoger dan 1:1 (g en h), resp. ongeveer 11:1 in de oude zeeklei
en vrijwel 2 : 1 in het Yerseke Moer.
3.3. DE FRACTtE VAN 16 - 50 MU

In grote trekken komen in de verschillende afzettingen slechts geringe verschillen voor
in de gehalten van de fractie van 16-50 mu. Slechts deestuariumgronden in het Land van
Heusden en Altena en de gronden van hetYersekeMoervallen bij meer dan 50% kleiner
dan 50mu op door een hoog gehaitevan dezefractie. Daarentegen hebben de gronden met
90%kleiner dan 50mu bij debinnendijkse gronden van deBiesbosch en bij deoudezeeklei
een laag gehaite van dezefractie. Bij dezefractie komt dus geen duidelijk beeldvan de verschillen tot uiting.
3.4. D E FRACTIE VAN 50 - 75 MU

Bij de fractie van 50-75 mu komen weer opvallende verschillen naar voren. In de
rivierleem- en de rivierkleiafzettingen neemt deze fractie slechts een bescheiden plaats in,
in deestuarium-en dezeekleiafzettingen speelt zij echter een belangrijke rol.Vooral in de
buitendijkse gronden van de Biesbosch en de estuariumafzettingen van het Land van
Heusden en Altena, dus in de oudeen dezeerjonge fase van deestuariumafzettingen, is dit
het geval. Aan de oorzaak van de verschillen in het estuariumgebied is door ZONNEVELD
uitvoerig aandacht besteed (ZONNEVELD, 1958i.v.).
3.5. DE FRACTIE VAN 75 - 105 MU

Bijde fractie van 75- 105mu komt ingrote trekken hetzelfde tot uiting alsbij de fractie
van 50- 75 mu. In de rivierleem- en de rivierkleiafzettingen speelt deze fractie slechts een
geringerol,terwijl zij in deoverigeafzettingen eenveelbelangrijker plaats inneemt. Speciaal
is dit het geval in debuitendijkse gronden van de Biesbosch en in de zeekleiafzettingen.
3.6. DE FRACTIES GROTER DAN 105 MU

Gezien debelangrijke verschillen bij defijnere fracties moetenook bij degrovere fracties
verschillen aanwezig zijn. In de rivierleemgronden en de rivierkleien zijn de fracties groter
dan 105 mu belangrijk. In de rivierleem- en de uiterwaardgronden valt hierbij nog het
grote percentage van de fractie groter dan 210 mu op, terwijl deze fractie in de estuariumafzettingen in het Land van Heusden en Altena en in de zeekleiafzettingen nauwelijks is
vertegenwoordigd.
Een uitzondering hierop maken de allerlichtste gronden, waarin nog slechts kleine
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hoeveelheden van deze fractie voorkomen. In het Yerseke Moer is voorts ook de fractie
van 150- 210 mu slechts in zeer beperkte mate vertegenwoordigd, zodat deze gronden als
zeerfijnzandigkunnen worden aangemerkt.
De gronden in de Biesbosch nemen een tussenpositie in, waarbij nog belangrijke verschillen bestaan tussendebuitendijkse endebinnendijkse gronden. Debinnendijkse gronden
zijn aanmerkelijk grofzandiger, hetgeen tot uiting komt in de fractie groter dan 210 mu,
maar vooral in de fractie van 150-210 mu. ZONNEVELD (1958) wijst er op, dat deze verschillensamenhangenmettransgressie-enregressiefasen vandezee.De estuariumafzettingen
in het Land van Heusden en Altena komen,wat de grofzandigheid betreft, vrijwel overeen
met de buitendijkse afzettingen in de Biesbosch, zodat de oude en de jongste estuariumafzettingen in dit gebied,wat hun granulaire samenstelling betreft, aardigovereenstemmen.
Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het tot stand komen van beide afzettingen in een
relatieve regressiefase.
3.7. RESUME

Samenvattendblijkt dus,datdevolgendebelangrijkeverschillenbestaanindebehandelde
afzettingen:
1. Een hoge lutum-slibverhouding in de zeekleigronden ten opzichte van de rivierklei- en
rivierleemgronden en estuariumgronden. In de buitendijkse Biesboschafzettingen isdeze
verhouding echter relatief laag.
2. Een hoog percentage van de fractie van 16-50 mu in de estuariumgronden van het
Land van Heusden en Altena ten opzichte van de overige gronden.
3. Hoge gehalten van defracties van 35- 105mu in deestuarium-en dezeekleigronden en
lagegehalten van deze fracties in de rivierklei-en rivierleemgronden.
4. Hoge gehalten van de grovere zandfracties in de rivierklei-en rivierleemgronden en zeer
lagegehalten vandezefracties inde zeekleigronden en de estuariumgronden in het Land
van Heusden en Altena.
4. SAMENVATTING
Uit „bugo"-analyses blijkt, dat er grote verschillen bestaan tussen de estuariumgronden
enerzijds en rivierkleigronden, overslaggronden en inbraakgronden anderzijds. De eerste
zijn sterk fijnzandig, de laatste grofzandig, echter met onderling vrij grote verschillen wat
betreft de fracties > 150mu,hetgeen vooral tot uiting komt bij afzettingen met minder dan
45% < 16 mu. De overslaggronden en inbraakgronden bevatten relatief veel meer grof
zand dan de rivierkleigronden. Het verschil kan op de volgende wijze verklaard worden.
Bij zeer hoge rivierwaterstanden worden grote hoeveelheden grof zand meegevoerd en afgezet als gevolg van de plotseling sterk verminderde stroomsnelheid. In perioden met geringere watertoevoer washet sedimentatiemilieu rustiger, waardoor ookfijnermateriaal tot
afzetting kwam.
In het rivierkleigebied kwam grof zand alleen tot afzetting in of vlak langs de stroombeddingen op plaatsen waar ook in perioden met geringere watertoevoer de stroomsnelheid
te groot wasvoor de sedimentatievan fijn materiaal (fracties < 16mu).
De resultaten van het „ugo"-onderzoek stemmen in grote trekken overeen met die van
het „bugo"-onderzoek, afgezien van kleine verschillen veroorzaakt door de bemonstering.
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Doordat meer fractiegrenzen werden bepaald, werd een meer gedetailleerd beeld verkregen.
Samenvattend kan worden gezegd:
1. De verhouding tussen de fracties < 2 mu en 2- 16mu neemt toe van bijna 1:1 tot 2 : 1
tegelijk met een stijging van het gehalte < 16 mu.
2. Betreffende de fracties 1 6 - 3 5 mu bestaat er een grote overeenstemming.
3. De grootste verschillen vertonen de fracties > 35 mu. Estuariumgronden bestaan voor
een groot deel uit de fracties 3 5 - 50 mu en 5 0 - 7 5 mu, welke fracties in de rivierkleigronden van ondergeschikte betekenis zijn. In deze laatste gronden zijn vooral de fracties
> 75 mu zeer belangrijk.
Aan het eind van het hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt met andere alluviale
gronden met de volgende resultaten:
1. Zeekleigronden hebben een hoge verhouding lutum-slib vergeleken met de estuarium-,
rivierleem- en rivierkleigronden. In de buitendijkse Biesboschgronden is deze verhouding
laag.
2. De gronden van het Land van Heusden en Altena vertonen hogere percentages van de
fractie 1 6 - 5 0 mu dan de andere gronden.
3. Estuarium- en zeekleigronden hebben hoge percentages van de fracties 35- 1 0 5 mu,
rivierleem- en rivierkleigronden lage percentages van deze fracties.
4. Hoge gehalten van de grovere zandfracties in rivierklei- en rivierleemgronden en lage
gehalten in zeeklei- en estuariumgronden.
SUMMARY
Granular "bugo" analyses l disclose the great existing differences between estuarine soils
on the one side and river clay soils, spill soils and encroachment soils on the other side. The first
mentioned are strongly fine-sandy and the latter coarse-sandy, mutually however with fairly
great differences regarding the content of particles > 150 mu which is specially reflected in
sediments containing less than 4 5 % particles < 16mu. The spill soils and the encroachment
soilscontain relatively more coarse sand than the river clay soils.This difference can be explained
as follows. During high river levels great quantities of coarse sands were carried along and deposited, consequent of a sudden strongly diminishing force of the current. In periods with a
smaller water supply conditions for sedimentation were much quieter causing deposit of finer
material too.
In the river clay area coarse sand was only deposited in or directly along the streamchannels
in places where, also in periods with a small water supply, the force of the current was too strong
for the sedimentation of fine material (fractions < 16mu).
The results of granular "ugo" analyses *concur roughly with those of the "bugo" some
small differences, owing to sampling left apart. As more fraction boundaries were determined a
more detailed picture was obtained. Summarizing can be said:
1. The ratio fractions < 2 mu: fractions 2 - 1 6 mu increases from 1 : 1to nearly 2 : 1with an
increasing content of particles < 16 mu;
2. As regards fractions 1 6 - 3 5 mu a fairly strong conformity exists;
3. The greatest difference exists with the fractions > 35 mu. Estuarine soilsexist for the greater
part of the fractions 35- 50 mu and 50- 75 mu whereas in river clay soils these fractions
play only a minor part. In the last mentioned soils the fractions > 75 mu are of great importance.
1

Bugo = beperkt uitgebreid granulair onderzoek — restricted comprehensivegranular analysis.
* Ugo = uitgebreid granulair onderzoek — comprehensivegranular analysis.
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Toconclude thechapter a comparison was drawn with alluvial deposits of other areas. The
results are as follows:
1. Sea clay soils have a high < 2 mu: 2 - 1 6 mu ratio compared with river clay-, river loam- and
estuarine soils. In the outerdike deposits of the Biesbosch this ratio is low.
2. ThesoilsoftheLand van HeusdenenAltenahavehigher percentagesofthefraction 16- 50mu
than other soils.
3. Percentages of the fraction 35- 105 mu are high in estuarine- and sea clay soils and low in
river clay- and river loam soils.
4. High contents of the coarse sand fractions in river clay- and river loam soils and very low
contents in sea clay- and estuarine soils.

V. DE STRUCTUUR VAN ENKELE BODEMTYPEN
IN VERBAND MET DE GRONDBEWERKING
1. ALGEMEEN
De gelegenheid ontbrak om een meer diepgaande studie temakenvan destructuren van
devoorkomendebodemtypen op verschillendediepten in het profiel, gebaseerd op de door
Dr. A. JONGERIUS tot ontwikkeling gebrachte nieuwere inzichten in de onderscheiding van
structuren. Echterwerd welenigeaandachtgeschonken aan destructuur vande bovengrond
van enkelevan debelangrijkste grondsoorten v66r, tijdens en direct na de bewerking in het
voorjaar gedurende twee achtereenvolgendejaren. Daarbij werd gelet op verschillen in tijdstip van opdrogen van de grond, enerzijds in verband met de ontwateringstoestand en
anderzijds met de aard van de grond.
In dit onderzoek werden betrokken zwarehumeuzekomkleigronden, zeer zwarestroomruggronden (40- 50% lutum) met komkleigrond hoog in het profiel, matig zware tot vrij
zware estuariumafzettingen (20- 30% lutum) in het zuidwestelijk deel van het gebied en
lichte, uiterst fijnzandige estuariumafzettingen ( 1 0 - 1 2 % lutum) eveneens uit het zuidwestelijke deel. De waarnemingen werden verricht in het voorjaar van 1954en het voorjaar
van 1955.
2. ZWARE HUMEUZE KOMKLEIGROND
InDenDuilkomenopplaatsen, waar geen of vrijwel geen estuariumdek tot afzetting is
gekomen, over grote oppervlakten komkleigronden voor met een zware, humeuze bovengrond met meer dan 40%lutum en een humusgehalte van ongeveer 10%. Overwegend zijn
deze gronden alsgrasland in gebruik, maar afwisselend wordt een aantal percelen toch ook
wel gescheurd en gedurende enkelejaren als bouwland gebruikt.
Onder het humeuze dek vindt men reeds op geringe diepte humusarme komkleigrond,
opdieptenvan40- 80cmvolgtveelalveen.Voorgebruik alsbouwlandlaatdeontwateringstoestand van deze gronden te wensen over.
Wilmendezegronden inhetvoorjaar opeenbehoorlijkewijzezaaiklaarmaken,danmoet
in de herfst worden geploegd. Dit moet in normale herfstperioden vroegtijdig geschieden,
aangezienlaterindeherfst degrond tenat isomtebewerken.Inde,ophetploegenvolgende,
natte late herfst- en winterperiode verslempt de grond dan in sterke mate, zodat in het
voorjaar van de ploegvoren niet veel meer is terug te vinden.
Bij opdrogen scheurt de grond in sterke mate, waarbij de korstvormig opdrogende
bovengrond inpolygonaleelementenuiteenvalt(fig.25).Indezescheurenkomtreedsspoedig
onkruid tot ontwikkeling, waarbij op deze gronden vooral Muur (Stellariamedia)op de
voorgrond treedt. De aanblik van dezegrond inhet voorjaar isniet ergbemoedigend, maar
indien de winter en vooral de opdooi gunstig zijn geweest, blijkt, dat vlak onder de korst
een laag van 10- 15cm sterk verkruimelde en gemakkelijk bewerkbare grond aanwezig is.
De grond van deze laag bestaat uit zeer kleine scherpe nootjes met een diameter van ca.
1 a 2 mm, zodat met een enkele vrij lichte bewerking reeds een goed zaaibed, bestaande
uit een vrij dikke laag los en ml materiaal, op suiker gelijkend, wordt verkregen. Hierbij
valt slechts de oude bovengrondkorst niet in fijnere delen uiteen, maar komt bovenop de
rullelaagteliggen(fig.26).Bijhetzaaienzaldaarvan echterweinigofgeenlast ondervonden
worden.
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FIG. 25. Korstvormig opdrogende bovengrond van zware, humeuze komkleigrond, uiteenvallend in polygonale elementen. Onkruid: Muur (Stellaria media).

FIG. 25. Crusty dried topsoil of heavy humosebasinclaysoil,desintegrated inpolygonal elements.
Weed: Stellaria media.
FIG. 26. Dezelfde grond als van fig. 25 na een enkele lichte grondbewerking.
De gebroken bovengrondkorst ligt op een 10- 15cm dikke rulle laag.

FIG. 26. Thesame soiltype as in fig. 25after light tillage. Thebroken crusty topsoillies onaloose
andfriable layer of 10- IS cm.

78

Fio.27. Dezelfde grond als infig.26. Verslechtering van de gunstige toestand onder vochtige
omstandigheden,verslemping(voorallichtebanen)enkorstvormingtreden opnieuwop.
Donkere stroken zijn eveneensdichtgeslagen.
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FIG. 27. 77iero/wtfsoiltypeasinfig.26. Worsening ofthefavourable condition due to wet circumstances, collapse structure (specially thelighter-coloured strips)andcrustformation set
in again. Dark colouredstrips are compactedalso.
De goedetoestand waarin dezegrond iskomen te verkeren isechter moeilijk houdbaar,
daar onder vochtige omstandigheden reeds spoedig weer verslemping en korstvorming optreedt,echterdan niet meergepaard gaandemeteengunstigestructuur van deonderliggende
laag. Duidelijk bleek dit in de natte perioden van de zomer van 1954. In fig. 27 geven de
lichtgekleurde banen de geheel verslempte lagere stroken aan, maar ook de andere stroken
zijn reeds sterk dichtgeslagen.
In het voorgaande werd gesteld, dat bij deze gronden voor het tot standkomenvaneen
gunstige voorjaarsstructuur de omstandigheden in de winter en vooral tijdens de opdooi
gunstig moeten zijn. In de winters 1953-'54 en 1954-'55 was dit het geval. In eerstgenoemdewinter wasdevorst ineenveertiendaagse strengevorstperiode zonder sneeuw diep
in degrond gedrongen,terwijl deopdooivrijdroogwas.Detweedewinterwas aanmerkelijk
minder streng,maar tijdens deopdooi wisselden vorst en dooielkaar velemalen af, waarbij
het behoudens enkele lichte sneeuwbuien droog bleef. Vooral deze winter (1954-'55) was
zeer gunstig voor de vorming van een goedevoorjaarsstructuur, zodat in 1955,ondanks het
op zichzelf late voorjaar, de omstandigheden toch niet ongunstig waren. Hoe deze gronden
zich zullen gedragen bij ongunstige omstandigheden, waarbij vooral gedacht moet worden
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aan een natte periode na de dooi, kon niet worden nagegaan. Vermoedelijk zal dan echter
het probleem van de verslemping van deze gronden tijdens natte omstandigheden reeds
spoedig naar voren komen.

3. 2EER ZWARE STROOMRUGGRONDEN OP KOMKLEIGROND
3.1. Algemeen
Voor de zuivere komkleigronden zonder veenondergrond en ook voor de zeer zware
stroomruggronden met komklei hoog in het profiel geldt eveneens, dat deze gronden beslist
in de herfst moeten worden geploegd opdat zich in het voorjaar geen grote moeilijkheden
voordoen. In de meestejaren is het wel mogelijk het grootste gedeelte van deze gronden geploegd te krijgen, waarbij slechts deverbouw van hakvruchten tot moeilijkheden kan leiden.
FIG. 28. Zwaar stroomruggronddek (40% lutum) van 50 cm dikte op komkleigrond. Dwarsdoorsnede door een in stand gebleven ploegribbe. Geploegd in herfst 1953, opname
voorjaar 1954. Grond is niet geheel verslempt, korstvorming op glijvlakken van grond
met ploegrister. Scherpe, fijne, nootvormige elementen 0 1 a 2 mm vlak onder het
oppervlak van de ribbe groter wordend tot 0 1cm meer naar de kern.

FIG. 28. Coverofheavyleveesoil (40 %panicles < 2 mu) witha thicknessof 50cm onbasin clay.
Cross-section of a preserved ridge between the furrows. Plowed in the autumn of 1953,
photo taken inspring 1954.Soil ispartially puddled (collapsestructure). Crust formation
onslideplanesof soil and mouldboard. Sharp, fine, rounded,blocky elements with a diam.
of 1-2 mmjust below the surface of the ridge between thefurrows and becominglarger
(up to 1 cm) towardsthe core.
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In deongunstige herfst van 1954waren deomstandighedenechter zodanig, dat zeervele
percelen niet meertijdig konden worden geploegd.In het volgendevoorjaar washet belangwekkend omna tegaan opwelkewijzen degronden werden bewerkt en tot welkeresultaten
dit leidde,waarbij tevens vergelijking mogelijk wasmet in deherfst geploegde gronden.
3.2. Geploegdinde herfst
Fig. 28geeft een beeldvan de situatie in het voorjaar van 1954van een in de herfst geploegd, goed ontwaterd perceel met een zware stroomruggrond-bovengrond (40% lutum)
met komkleigrond op een diepte van 50 cm. De foto toont een dwarsdoorsnede door een
geheelinstand geblevenploegribbe,waarvan hetmateriaal uit dekernvan deribbeenigszins
isuitgespreid. Vlak onder deoppervlakte van deribbe blijkt degrond te bestaan uit scherpe
fijnenootjes met een diameter van 1a 2 mm. Meer naar de kern van de ribbe worden de
structuurelementen steeds groter tot een diameter van 1 cm en meer. Het blijven echter
scherphoekig-blokkige structuurelementen. De ploegribbe als geheel is zeer los en valt
onderlichtedruk gemakkelijk uiteen.Opdefoto valtverdernogop,dat degrond nietgeheel
isverslempt, maar wel dat korstvorming is opgetreden op de glijvlakken van de grond met
het ploegrister. Op de grondvlakken, die aan de oppervlakte liggen en niet in direct contact
FIG. 29. Dezelfde grond alsfig.28na 1 a2maaleggen.Structuurelementen alsindekernvande
ploegribbe (fig.28).Noggeen goed zaaibed wegens teveel grove en scherpe elementen.

FIG. 29. Thesamesoiltype asinfig.28afterharrowingonceortwice.Structureelementsanalogeous
to thosein the core of theridge betweenthefurrows (fig. 28). Not quite a goodseedbed
becauseof thepresenceof too manycoarseandsharp elements.
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met het rister zijn geweest,heeft geen korstvorming plaatsgevonden. Defijne nootjes komen
hier tot aan de oppervlakte voor. De korsten op de glijvlakken zijn niet hinderlijk, daar ze
bij debewerkingvrijgoed uiteenvallen.Wanneer dezegrond 1 a 2maalisgeegd,ishetbeeld
als infig.29.De grond isgeheeluiteengevallen in de structuurelementen zoals aangetroffen
in de ploegribben. Er is echter nog geen sprake van een ideaal zaaibed, daar nog te veel
scherpe grovereelementen aanwezig zijn.
Om eenfijnerzaaibed te krijgen isherhaaldelijk eggen (5 a 6maal) noodzakelijk. Langzamerhand vallen dan de grovere blokkige structuurelementen uiteen in fijnere, waardoor
een redelijk zaaibed ontstaat. De korstvormige oppervlaktedelen vallen echter ook hier niet
verder uiteen en komen weer boven te liggen, echter zonder hinderlijk te zijn (fig. 30- dezelfde grond, maar van een naastliggend perceel).
FIG. 30. Dezelfde grond als infig.28,maar van een naastliggend perceel. Na 5a 6maal eggen
wordteenfijnerzaaibed verkregen. Korstvormigedelenvallen nietverder uiteen, blijven
bovenliggen zonder hinderlijk te zijn.

FIG. 30. Thesame soiltype asinfig.28 but ofan adjacent lot. Afterharrowing 5or6 times a finer
seedbedisobtained. Nofurtherdisintegration ofcrustysoilfragments which remain at the
surface without doing any harm.
3.3. Niet geploegdinde herfst
Bijdepercelen, die in deherfst van 1954niet geploegd konden worden, kon in het voorjaar van 1955 een vergelijking worden gemaakt tussen drie bewerkingsmethoden, resp.
ploegen, bewerken met de cultivator en frezen telkens gevolgd door eggen tot het land min
of meer zaaiklaar was.
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3.3.1. Ploegen in het voorjaar. Door het ploegen werd een dikke laag niet tot een
goedestructuur uiteengevroren grond bovengeploegd. Deze grond vieltijdens het opdrogen
uiteen in grote, zeer harde kluiten, waarna herhaaldelijk met zwaar materiaal geegd en
gesleept moest worden om degrond althans enigszinsfijntekrijgen. Fig.31geeft eenbeeld
FIG. 31. Niet in de herfst, maar in het voorjaar geploegde grond (zelfde type als infig.28).
Veel grove kluiten overgebleven,fijnerekluiten nogtamelijk grof. Dunne, uitgevroren
bovenlaagondergeploegd. Zaaibed slechter dandatvanfig.30.

FIG. 31. Soilplowed inspring 1955 andnotintheautumn of1954 (same soiltype asinfig.28).
Afterplowing many coarse lumpsremained,finerlumps stillfairlycoarse. Thinfrozen-out
toplayerplowed-in. Seedbed worse than infig.30.
van hetgeen hierbij uiteindelijk werd bereikt. Nogvelegrove kluiten zijn overgebleven,ook
defijneredelen zijn nogtamelijk grof. Eennadeel vanhet ploegen onder deze omstandigheden is,dat de dunne uiteengevroren bovenlaag vanenkele em's dikte in de ondergrond
wordt gewerkt en daardoor niet meer bijdraagt tot devorming vaneen goed zaaibed. Het
zaaibedalthansisaanmerkelijk mindergoeddanvanhetnaastliggendeindeherfst geploegde
perceel, dateenzelfde beeld vertoonde alsfig.30.
3.3.2. Bewerking met de cultivator. Bij deze bewerking in plaats van ploegen werd
na herhaaldelijk eggen betrekkelijk spoedig een redelijk zaaibed verkregen (fig. 32).Door
het bewerken metdecultivator tot eendiepte van20cmwordt inveel geringere matedan
bij het ploegen devaste ondergrond naar boven gebracht, zodat veel minder grove kluiten
aan deoppervlakte komen. Anderzijds verdwijnt ookdedunne mulle laag in veel mindere
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mate naar de ondergrond, zodat hiervan kan worden geprofiteerd. De grovere kluiten die
toch bovenwarengekomen,waren ook hier moeilijkfijntemaken. Bijhet zaaien van graan
op de grond, zoals infig.32aangegeven, moest dan ook worden gebruik gemaakt van een
zwaredrukrol, maar toen kwam het zaad ook vrij goed in degrond te liggen.
FIG. 32. Hetzelfde bodemtypeals infig.28.Niet geploegd in herfst 1954,bewerkt met decultivator,voorjaar 1955,tot eendieptevan 20cm.Veelminder grovekluiten dan infig.31.
Uitgevroren bovenlaag veelminder ondergewerkt.

FIG. 32. Same soiltype asinfig.28.Notplowed intheautumnof 1954,tillageby ..cultivator"
toadepth of20 cm.Less coarse lumps than infig.31.Frozen-out toplayer lessplowed-in.
3.3.3. Frezen. Bij een derde methodewerd de grond eerst gefreesd, waarna werd getracht
door eggen een zaaibed te verkrijgen, hetgeen echter niet gelukte. Van de niet stukgevroren
onderste laagvan de bouwvoor werden met het frezen plakken grond van enkeleem's dikte
afgesneden, die bovenop kwamen te liggen en daar keihard opdroogden. De dunne mulle
laag van enkele em's werd bij het frezen in banen geconcentreerd, waarbij in de tussenHggende stroken geen fijn materiaal overbleef. Bij het eggen gelukte het fijnmaken van de
plakken grond zeer onvoldoende en ook hadden de egtanden in het geheel geen vat op de
vaste,niet stukgevroren ondergrond. Bij het zaaien kwamen hierdoor in de banen waar het
fijne materiaal wasverdwenen,dezaaipijpen overdezevasteondergrond telopenen werden
degrondplakken door depijpen opzijgeschoven.Hetzaadkwamzodoendegeheelonbedekt
op dezeharde ondergrond te liggen.
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In fig. 33is dit duidelijk tezien.Deplakken grond liggenbovenop.In de rechterbovenhoek
van de foto loopt evenwijdig met de lengterichting van de foto zo'n door een zaaipijp in de
vaste ondergrond getrokken gootje, waarin de onbedekte korrels duidelijk zichtbaar zijn.
FIG. 33.

Hetzelfde bodemtype als in
fig. 28. Niet geploegd in herfst
1954,gefreesd en geegd in voorjaar 1955.Bovenop keihard opgedroogde kluiten uit de niet
stukgevroren onderste laagvan '
de bouwvoor.
Uitgevroren mulle bovenlaag
door het frezen in banen geconcentreerd. Bij het inzaaien
kwam een deel van het zaad
daardoor op de vaste ondergrond te liggen. In de rechterbovenhoek een door een zaaipijp getrokken gootje, waarin
onbedekte zaadkorrels zichtbaar zijn.

FIG. 33.

9 -'Ma^sz^i» "proses

Same soiltype as infig.28.Not
plowed in the autumnof 1954,
tilled by rotary-hoe followed
by harrowing in the spring of
1955.At thetopstone-harddried
lumps out of the non-frozento-pieces lower till layer. Frozen-outfriable toplayerconcentratedinto strips by rotary hoeing. Consequently the sown-in
seed got to ly on thefirmlower
till layer. Intherighttopcorner
a small furrow dragged by a
sowing-pipe in whichuncovered grains of seed are visible.

3.3.4. R e s u m e . Bij de vergelijking van de drie verschillende methoden van grondbewerking
in het voorjaar, nadat in de herfst niet kon worden geploegd op deze zware grond, kreeg
men de indruk, dat de beste resultaten werden bereikt door bewerking met de cultivator.
Het vergelijkingsmateriaal was echter te beperkt om aan het voorgaande conclusies te verbinden, temeer daar men voor deze omstandigheden niet over voldoende ervaring beschikt.
Plotseling komt men voor de noodzaak te staan dat er iets gedaan moet worden, waardoor
men het ook veelal niet in de hand heeft om de juiste methode te kiezen. Bij elk der toegepaste methoden kwam duidelijk naar voren welke grote moeilijkheden zijn verbonden aan
de voorjaarsbewerking van deze gronden, indien inde herfst niet kon worden geploegd. Voor
de geschiktheid van deze gronden voor een zo intensief mogelijk gebruik als bouwland vormt
dit een beperkende factor.
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3.4. Verslemping inde winter
Gebleken is, dat de in de herfst geploegde gronden gedurende de winter op ploegvoor
niet verslempen. Een zekere mate van structuurbederf treedt echter welop bij die gronden,
die in de herfst na het ploegen nog worden bewerkt en ingezaaid. Dit komt dan tot uiting
ineenzekerematevandichtslaanvan degrond,gevolgddoorkorstvormingbijhet opdrogen
in hetvoorjaar. Op dieplaatsen waar na delaatste bewerking degrond nog isbetreden, dus
b.v. voetstappen van paarden en karresporen, komt dit tot uiting (fig. 34). In de meeste
FIG. 34. Structuurbederf opgrondendieindeherfst naploegennogwerdenbewerkteningezaaid.
Dichtslaan enkorstvorming bij opdrogen inhetvoorjaar vooral bij betreden grond.Zie
paardesporen op foto. Nadelige invloed op uitgewinterde gewassen, in dit geval gerst.

FIG. 34. Collapse structure insoilstilled andsowed-in after plowing in theautumn. Compaction
(sealing) andcrustformationafterdrying-up in theautumn speciallyintrodden spots. See
horsefootprints on photo.Harmful! influence oncrops partlydestroyed byfrost, in this
case barley.
gevallen zal dit niet veel invloed hebben op de ontwikkeling van het gewas in het volgende
voorjaar. Indien echter het gewas door ongunstige weers- of gewasomstandigheden reeds
tendeleisuitgewinterd, zoalshetgevalwasmetdegerst(ziefig.34),dankan structuurbederf
van betekenis zijn.
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4. ESTUARIUMGRONDEN MET MEER DAN 20% LUTUM
4.1. Algemeen
Bij de estuariumgronden doet zich het probleem, dat in de herfst niet kan worden geploegd, vrijwel niet voor. De estuariumgronden zijn op zichzelf reeds minder zwaar dan de
zwarestroomruggronden wat betreft het lutumgehalte,terwijl bovendien de grond door het
hoge gehalte aan vrije kalk nog aanmerkelijk gemakkelijker bewerkbaar is dan rivierkleigronden van overeenkomstigezwaarte. Het is dus vrijwel altijd mogelijk een gelegenheid te
vinden, zelfs onder de ongunstigste omstandigheden, deze gronden in de herfst te ploegen.
Indienditechterwordtnagelaten,danleidtditinhetvolgendevoorjaar evenzeertot moeilijkheden, zoalsuit het volgende moge blijken.
4.2. Vergelijkingmet rivierklei
Vergelijkt men de nog op wintervoor liggende grond in het voorjaar met de eerder genoemde zware stroomruggrond, dan komt op het eerste gezicht nauwelijks enig verschil tot
uiting (fig. 35,vergelijk fig. 28,beide voorjaar 1954).Ook hier blijkt de kern van de ploegFIG. 35. Estuariumgrond. Voorjaar 1954. Nog op wintervoor liggende grond in het voorjaar.
Oppervlakkiggezienweinigverschilmetdestroomruggrond vanfig.29en31.Deonderhavige grond geeft echter reeds na tweemaal eggen een goed zaaibed (ziefig.36).

FIG. 35. Estuarinesoil. Still inwinterfurrow conditionin the autumn(1954). Ona superficial view
thereislittle difference with theleveesoiloffig.29andfig.31. Thesoilin question however
gives already a good seedbedafter harrowing twice (see fig. 36).
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ribbe te bestaan uit fijne scherphoekig-blokkige elementjes vlak onder de oppervlakte en
grotere elementen in de kern, waarbij de orde van grootte van de elementen voor beide
grondsoorten ongeveer dezelfde is. Eveneens zijn de glijvlakken, afkomstig van het rister,
korstvormig opgedroogd, terwijl op de overige vlakken defijnestructuurelementjes tot aan
de oppervlakte komen.
Verschillen komen echter naar voren bijdevoorjaarsbewerking endan eigenlijk nogniet
zo zeer bij het uiteindelijk bereikte resultaat dan wel bij de snelheid waarmede dit tereikt
kan worden. Bijde rivierklei waren herhaalde (ongeveer 5a 6maal)bewerkingen nodig om
degrond enigszinsfijntekrijgen. Deestuariumklei levert na twee keereggen reedseen goed
fijn zaaibed (fig. 36). De afzonderlijke fijne deeltjes blijken echter ook hier te bestaan uit
scherpe, blokkige elementjes met een diameter van 4- 1mm. De korst wordt ook in dit
geval niet zo gemakkelijk verpulverd, zodat delen van de korst in wat grotere brokken
bovenop blijven liggen.
FIG. 36. Dezelfde grond als infig.35.Goed, fijn zaaibed, echter nog met wat groverekluiten.

FIG. 36. Same soillypeasinfig.35. Wellpreparedseedbedhowever stillwith some coarser lumps.
4.3. Vergelijking tussen landgeploegdInhet voorjaar enlandgeploegdinhet najaar
Fig. 37 en 38 geven een voorbeeld van een perceel op estuariumgrond met ongeveer
25%lutum,datgedeeltelijk indeherfst van 1954(fig.37)engedeeltelijk vroeginhet voorjaar
van 1955(fig. 38)werd geploegd. De in de herfst geploegde grond is zeer los en rul en na
eenenkelebewerkingvrijwel gereed om tezaaien. Opvallend ishier degeringe korstvorming
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FIG. 37.
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Estuariumgrond met ± 25%
lutum. Geploegd in de herfst
van 1954. Opvallend geringe
korstvorming op glijvlakken
van grond metploegrister. Deze
grond was na een enkele bewerking vrijwel gereed voor inzaai.
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FIG. 37.
Estuarinesoil with ± 25% par/IWM < •? "IM. Plowed in the
autumn of1954. Strikinglyslight
crust formation on slide-planes
of soil and mouldboard. This
soil was practically ready for
sowingafterasinglepreparation.

op de oppervlakte van de glijvlakken afkomstig van het rister, hetgeen in tegenstelling is
met de vorige opnamen, waarbij deze vlakken bij de verschillende gronden steeds vrij sterk
korstig waren. Laatstbedoelde opnamen dateerden echter uit het voorjaar van 1954, toen
de opdooiomstandigheden minder gunstig waren. In 1955 waren deze vlakken door het
herhaaldelijk bevriezen en ontdooien geheel verbrokkeld, zoals op de foto (fig. 37) ook duidelijk blijkt. De in het voorjaar geploegde grond (fig. 38)moest herhaaldelijk worden bewerkt
om een enigszins redelijk zaaibed te verkrijgen. Het verschil met de in de herfst geploegde
grond kon echter bij de bewerking niet worden uitgewist. Toch bleek er later op dit perceel
geen sprake te zijn van verschil in stand van het graangewas op beide gedeelten van het
perceel.
Waarschijnlijk heeft op deze estuariumgrond de structuur zich reeds vrij snel op natuurlijke wijze hersteld door opdroging en herbevochtiging. De teelt van fijnzadigeg ewassen zou
echter op het in het voorjaar geploegde gedeelte niet mogelijk zijn geweest, wegens het niet
verkrijgen van een voldoende fijn zaaibed.
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FIG. 38.

Dezelfde grond als in fig. 37,
zelfde perceel, echter geploegd
in voorjaar 1955. Hier waren
vele bewerkingen nodig voor
de verkrijging van een redelijk
zaaibed, waarbij echter toch
verschillen bleven bestaan met
de grond van fig. 37. In de uiteindelijke stand van het gewas
wasechter geen verschil te constateren, ten gevolge van het
regenererend vermogen van
deze goede grond.

FIG. 38.

Samesoiltypeasinfig.37,same
lot, plowed however in the
spring of 1955. Here repeated
tillage was necessary to obtain
a good seedbed however differenceswith the soil infig.37still
remained. No differences could
be recordedin the ultimatecondition of the crops owing to the
regenerativeforce of this good
soil.

5. FIJNZANDIGE ESTUARIUMGRONDEN MET CA. 15% LUTUM
De lichte estuariumgronden in het zuidwestelijk deel van het gebied, voorkomende op de
stroomruggen van de rivierklei, zijn in vrij sterke mate gevoelig voor verslemping. Na een
vrij droge winter, zoals de winter 1953- '54, vertoont het beeld van de in het voorjaar nog
niet bewerkte grond vrij veel overeenkomst met dat van de zwaardere gronden, ofschoon
de grond toch iets meer verslempt is en wat meer korstvorming vertoont. De ploegribben
zijn echter nog vrij duidelijk te zien en binnen de ribben kan men een toenemende grootte
van de structuurelementen van buiten naar binnen waarnemen. De elementen zijn echter
minder scherp en vallen zeer gemakkelijk uiteen. Na een enkele bewerking is de grond reeds
volkomen fijn met hoofdzakelijk afgeronde structuurelementen in de vorm van pseudckruimels. Slechts de korstige bovengrond is nog overgebleven in grovere delen (fig. 39). In
vochtiger winters, zoals de winter 1954- '55, verslempt de grond in veel sterkere mate. De
bovengrond vloeit dan geheel samen, waarna tijdens het opdrogen in het voorjaar een korstig,
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echter vrij gemakkelijk te verbreken oppervlak ontstaat (fig. 40). De slempigheid vormt
bij de bewerking in het voorjaar dus niet zozeer een moenijkheid. Doet zich echter dit
verschijnsel na het zaaien in het kiemstadium of nog iets later voor, dan kunnen groeibelemmeringen daarvan een gevolg zijn. Dit geldt in meerdere of mindere mate voor alle
voorjaarsgewassen. Echter ook de wintergewassen ondervinden hinder van het dichtslaan
van de grond.
FIG. 39. Fijnzandige estuariumgrond met ± 1 5 % Iutum. Na droge winters vertoont de grond
ongeveer hetzelfde beeld als zwaardereestuarium gronden, zij het mefmeer verslemping
en korstvorming. Structuurelementenzijn echter minderscherp. Na eenenkele bewerking
wordt reeds een goed zaaibed verkregen met afgeronde structuurelementen in de vorm
van pseudokruimels. Slechts de korstvormige bovengrond blijft in vrij grote brokken
bovenop liggen.

Finesandyestuarinesoilwithabout15%particles < 2mu. After dry winters the soil shows
approximately the same picture as heavierestuarinesoils howevermorepuddled and with
more crustformation. Structure elements are lesssharp-edged.After a single preparation
a good seedbed is obtained with rounded structure elements shaped like pseudo-crumbs.
Only lumpsof the crusty subsoilremain lying at the surface.
Ter vergelijking met de eveneens slempige, lichte jonge zeekleigronden uit westelijk
Noord-Brabant vindt men in fig. 41 (opname 2 jan. 1955) een opname van een sterk verslempte, lichte jonge zeeklei. Ter plaatse van het lucifersdoosje is reeds een zodanige verslemping opgetreden dat een scherpe afscheiding van zanddeeltjes is ontstaan.
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FIG. 40. Dezelfde grond van fig. 39 na een vochtige winter (1954- 1955). Sterke verslemping,
bovengrond vloeit geheel samen. Bij opdroging in het voorjaar ontstaat een gemakkelijk
te verbreken korst.

FIG. 40. Same soil as in fig. 39 after a wet winter (1954-1955). Strong puddling, structure of
toplayer entirely collapsed. When drying in spring an easily broken crust is formed.
FIG. 41. Ter vergelijking met fig. 40 een sterk verslempte Iichte,jonge zeeklei uit
westelijk Noord-Brabant.

FIG. 41. For comparison with fig. 40 a stronglypuddled lightyoung marine clay of
western Noord-Brabant.
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6. DESTRUCTUUR ENHETOPDROGINGSPROCES VANDE ESTUARIUMGRONDEN
IN HETVOORJAAR IN VERBAND METONTWATERINGSDIEPTE EN OPBOUWVAN
HET BODEMPROFIEL
6.1. Deinvloed van slechte ontwatering inde herfst
Bij een slechte toestand van de ontwatering, uiteraard vooral tot uiting komende bij
ongunstige weersomstandigheden, zal de grondbewerking in de herfst toch moeten plaatsvinden. Indeherfst van 1954leiddedit indeslechtontwaterdeZuidhollandsche Polderertoe,
dat talrijke percelen in een zeer drasse toestand moesten worden geploegd, met als gevolg
een sterk structuurbederf in de periode na het ploegen. Fig. 42 en 43 laten twee vrijwel
naast elkaar gelegen percelen, op estuariumgrond met ongeveer 24% lutum, zien. Het
eersteperceel isgeploegd enkeleweken voor deopname(fig. 42)enhet tweedeperceel daags
tevoren (fig. 43), terwijl de tussenliggende periode zeer nat was. Het eerste perceel is reeds
geheelverslempt.Allekoppen vandegrondzijn afgerond en deholten opgevuld met slibbrij
waarop het water stagneert. De sterke rietopslag is hier een symbool voor de slechte ontwateringstoestand.
De slechte ontwateringstoestand komt ook tot uiting op de foto van het daags tevoren
geploegde land (fig. 43). In dit terrein lag de slootwaterstand toen ongeveer 60cm beneden
maaiveld, terwijl de gehele ontwatering wegens ontbreken van drainage moest plaatsvinden
door greppels die ongeveer dezezelfde diepte hebben.
De ongunstige invloed van een slechte ontwatering op de structuur komt hier dus tot
uiting. Een gelukkige omstandigheid is,dat deze gronden een potentieel zo goede structuur
hebben, dat men na een gunstige winterperiode met een goede opdooi van deze ongunstige
invloeden ogenschijnlijk weinig meer terugvindt. Overigens zijn op de slecht ontwaterde
percelen de opbrengsten toch wel aanmerkelijk lager dan op de beter ontwaterde.
6.2. Deopdroging inhet voorjaar
In het voorjaar doet zich in het zuidwestelijke estuariumgebied het op het eerste gezicht
merkwaardige verschijnsel voor, dat de hogere gronden op de ruggen met de stroomrugondergrond aanmerkelijk minder sneloppervlakkig opdrogen dan delageregronden met de
komkleiondergrond. In fig. 44, 45 en 46 zijn drie foto's weergegeven, op dezelfde middag
achtereenvolgens genomen bovenop de rug bij Hank, op de helling van deze rug en in de
laagte ten noorden van de rug. Op de eerste foto (fig. 44),op de rug, is nog geen spoor van
opdroging waar te nemen. Bijde tweede foto (fig. 45),op de hellingvan de rug, isreedseen
vrij groot aantal kopjes opgedroogd. Opvallend is ook op deze foto de sterke verkruimeling
die wordt verkregen door eenmaal eggen. Op de derde foto (fig. 46), in de laagte, blijkt
ten slotte degrond reedsgrotendeels tezijn opgedroogd. Slechts de laagten tussen deploegribben zijn nog vochtig.
Deze schijnbare tegenstrijdigheid in opdrogingssnelheid van de bovengrond in verband
met hoogte ten opzichte van het grondwater, die in de laagten aanmerkelijk geringer is dan
op de ruggen, wordt veroorzaakt door verschillen in bodemgesteldheid. In het voorgaande
kwam reedstot uiting, dat het sedimentatieproces van het estuariumdek,vooral inhet zuidwestelijk deel van het gebied, isbelnvloed door het stroomrug- en komkleigronden-systeem
van het onderliggende rivierkleilandschap, ten gevolge waarvan op de ruggen lichtere afzettingen zijn ontstaan dan in de laagten. Bij deze lichtere afzettingen, met een zeer hoog
gehalte aan zeer fijn zand, is de capillaire stijghoogte en het capillaire geleidingsvermogen
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FIG. 42 en 43. Estuariumgrond met ca. 24 % lutum. De grond van fig. 42 is geploegd enkele
weken voor deopname, degrond vanfig.43daagstevoren. Percelen vrijwel naast
elkaar gelegen. De grond van fig. 43 is geheel verslempt als gevolg van slechte
ontwatering. Rietopslag (beide foto's) als teken van slechte ontwatering.

FIG. 42 and 43. Esluarinesoil withabaut24°/fparticles < 2mu. Thesoiloffig-42has been plowed
some weeks before the photo was taken, the soil of fig. 43 the day before. Lots
situated nearly side by side. The soil of fig. 43 is totally puddled causedby bad
drainage. Reed shoots (bothphotos) indicatebaddrainage.

94

95

FIG. 44/45/46. Estuariumgronden van uiteenlopende zwaarte als gevolg van verschillen in de
rivierklei-ondergrond bij de stroomrug bij Hank.
Foto's genomen op dezelfde dag; fig. 44, lichte estuariumgrond met stroomrugondergrond opderug;fig.45matigzwareestuariumgrond opdehellingvande rug;
fig.46, zware estuariumgrond met komklei-ondergrond, in de laagte. Fig. 44 geen
spoor van opdroging; fig. 45 reeds enkele opgedroogde „kopjes"; fig. 46, grond
reeds vrijwel geheel opgedroogd, alleen in de laagten nog vochtig.

FIG. 44/45/46. Estuarine soils of varying clay content causedbydifferencesintheriverclay subsoil
nearthe leveeof Hank.
Photos taken on the same day: fig. 44 light estuarinesoil withleveesubsoil,situated
on the levee;fig. 45 moderatelyheavy estuarinesoilon the slopeof the levee;fig.46
heavy estuarine soil over basin clay subsoil in depression.In fig. 44 no evidenceof
any drying-up; fig. 45 shows some already dried-uphigherparts; in fig. 46 the soil
is alreadypractically totally dried-up,moist only in depressions.
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groot, zodat vocht dat aan de bovengrond wordt onttrokken snel wordt aangevuld. Naarmate de grond zwaarder wordt, blijft de capillaire stijghoogte ongeveer hetzelfde of neemt
nog toe, maar het capillaire geleidingsvermogen neemt sterk af, zodat reeds bij geringe
verdamping de vochtaanvulling het verlies niet meer kan dekken, waardoor de grond
FIG. 47.
Profiel van estuariumgrond
Eng3l
type
Estuariumdek van ± 45 cm
( ± 20% lutum) op fijnzandige
estuariumgrond. Vanaf 1,10 m
komklei. Bovengrond sterk gescheurd na 3 dagen expositie.
Zeer fijnzandige ondergrond
niet gescheurd en vochtig. Afstand tussen twee ingestoken
aren is 10cm.
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Fio. 47.
Estuarine soilprofile type
Eng 31
k '
Estuarinecoverof45 cm (about
20%particles < 2 mu) on fine
sandyestuarinesoil overlying a
basinclay layerof110cm.Topsoil strongly cracked afterthree
days exposure. Veryfinesandy
subsoil not cracked and still
moist. Distance between two
put-inearsis 10 cm.

oppervlakkig uitdroogt. In het vroege voorjaar van 1955 kwam dit verschijnsel zelfs tot
uiting op een perceel met een zwaar estuariumdek, waar de vorst nog zeer ondiep in de
grond zat. In de laagten tussen de ploegribben was plaatselijk stagnerend water aanwezig,
maar toch was een aantal kopjes van de ploegribben reeds opgedroogd.
Een zeer duidelijk voorbeeld van het grote verschil in capillair geleidingsvermogen tussen
de zwaardere en lichte estuariumafzettingen kwam tijdens een periode van warm, droog en
zonnig weer in augustus 1955 tot uiting in een profielkuil, waarvan een wand (fig. 47) op
het zuiden geexponeerd gedurende 3 etmalen geopend had gelegen. De zwaardere bovengrond met ongeveer 20% lutum was hierna sterk gescheurd en uitgedroogd, terwijl de lichte,
uiterst fijnzandige ondergrond niet scheurde en voortdurend geheel vochtig bleef. Ten slotte
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geeft fig. 48 een overzichtvan de rug bij Hank op 2 april 1955.De hoog gelegen kernvan
de rug links op de foto is nog geheel vochtig, doch de flank van de rug op het reenter deel
van de foto is reeds sterk opgedroogd.
Het verschil in de duur van de opdroging tussen defijnzandige,lichtere gronden en de
zwaardere afzettingen, betekent voor deze lichtere gronden een vrij belangrijk nadeel, daar
ze pas een week of nog meer na de zwaardere gronden kunnen worden bewerkt en gezaaid.
FIG.48. Overzicht van de stroomrug bij Hank. Hoog gelegen deel van de rug is nog vochtig
(links), de flank van de rug (rechts) reeds sterk opgedroogd, (zie pijltjes).
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FIG. 48. View on the levee near Hank. Higher situated part of the levee is still moist (left), the
flank of the levee (right) alreadystrongly dried-up, (see arrows).

Ditkan tot opbrengstreducties aanleiding geven,temeerdaarhet bij dehuidigetoestand van
ontwateringtochalnietmogelijk isdegronden zeervroegtebewerkenenzaaiklaartemaken.
In tabel 3(bijlage 10)iseen algemenesamenvattinggegevenvan debelangrijkste bodemkundige gegevens.Daarin isook een eenvoudige classificatie van debewerkbaarheid van de
gronden opgenomen. Deze classificatie is beschreven in hoofdstuk VII, waarbij globaal
ook is aangegeven op welke groepen van gronden de onderscheiden classificatie-eenheden
betrekking hebben.

•<-
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7. SA.MENVATTING
Bestudeerd werd destructuur van debovengrond van enkelevan debelangrijkste grondsoorten v66r, tijdens en direct na de bewerking in het voorjaar gedurende twee achtereenvolgendejaren (1954en 1955).Geletwerdophet verschilintijdstip vanopdrogen inverband
met deontwateringstoestand en deaard van de grand. In het onderzoek werden betrokken:
zware, humeuze komkleigronden; zeer zware stroomruggronden (40-50% lutum) op
komkleihoog inhetprofiel; matigzwaretot vrijzwareestuariumgronden (20- 30%lutum)
en Iichte,zeerfijnzandigeestuariumgronden (12- 15%lutum).
De zware,humeuze komkleigrond isin feite ongeschikt voor blijvend bouwland wegens
deonvoldoendeontwatering. Bijgebruik alsbouwland moetzeervroegindeherfst geploegd
worden; anders is de grond te nat om te bewerken. In de naherfst en winter treedt sterke
verslemping op.Bijopdrogen vindt korstvorming plaatsen inhetvoorjaar scheurt de grond
sterk. Bijgunstig winterweer en gunstigeopdooi kan nogeen vrij goed zaaibed worden verkregen uitdeonderdekorst liggende,goedverkruimeldelaag,welkegunstigetoestandechter
in natte perioden geheel teniet kan worden gedaan (hernieuwde verslemping).
Voor dezeerzwarestroomruggronden opkomklei geldthetzelfde watbetreft hetploegen
indeherfst endetoestand inhetvoorjaar. Sterkeverslempingvan deploegvoor indewinter,
alsbijdehumeuzekomkleigrond,treedtechternietindiemateop.Nagegaanwerd,bijpercelen
dieniet indeherfst geploegd konden worden, dereactievan degrond op driesoorten voorjaarsbewerking, nl. ploegen, bewerken met de cultivator en frezen. Hierbij bleek, dat het
beste resultaat werd bereikt met de cultivator.
De estuariumgronden kunnen vrijwel steeds in de herfst geploegd worden. Gebeurt dit
echter door omstandigheden niet,dan krijgt men dezelfde moeilijkheden alsbijderivierkleigronden. De estuariumgronden geven in hetvoorjaar na veelminder grondbewerkingen een
beter zaaibed dan de rivierkleigronden. Ploegen in de herfst geeft, vergeleken met ploegen
in het voorjaar, sneller een goed en fijn zaaibed, hetgeen vooral voor fijnzadige gewassen
van belang is. De Iichte, fijnzandige estuariumgronden zijn vrij gevoelig voor verslemping,
echter geeft een enkele grondbewerking in het voorjaar reeds een gunstig zaaibed. Verslemping optredend na de inzaai kan groeibelemmeringen tengevolge hebben. De ontwateringsdiepte heeft grote invloed op de structuur van de estuariumgronden. Hoge waterstanden in de herfst veroorzaken structuurbederf na het ploegen. Bij het opdrogen in het
voorjaar zijn groteverschillenenschijnbare tegenstrijdigheden teconstateren watdesnelheid
van opdrogen betreft. Deze worden verklaard door de verschillen in bodemgesteldheid
vanderivierklei-afzettingen onderhetestuariumdek,gepaard aaneenuiteenlopende zwaarte
van de bovengrond.
SUMMARY
The structure of the topsoil of some of the most important soil types before, during and
directlyafter tillingwasstudied duringtwosuccessiveyears(1954and 1955).Attention wasgiven
to the difference in point of time of drying-up in relation with drainage conditions and constitution of the soil.
In the investigation were involved: heavy, humose basin clay soils; very heavy levee soils
(40-50% particles < 2mu)with underlying basin clay high inthe profile; moderately to fairly
heavy estuarine soils (20- 30% particles < 2mu) and light, veryfine-sandyestuarine soils
(12- 15%particles < 2mu). In fact the heavy, humose basin clay is unsuitable for permanent
arableland owingtopoordrainage.Whenusedforarablecropsearlyautumnplowingisnecessary
asotherwise thesoilistoowetfor tillage.Late intheautumn and winter severepuddlingoccurs.
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When drying-up crusts are formed and in spring the soil cracks heavily. When in winter weather
conditionsare favourable and with a favourable thaw,thewell-crumbly layer underlying the crust
furnishes a fairly good seedbed. This favourable condition however disappears totally in wet
periods due to renewed puddling.
The same is applicable to the very heavy levee soils overlying basin clay as regards plowing in
the fall and spring conditions. Strong puddling of the furrow in winter does not occur to such an
extent as is the case with heavy basin clay soils.
On lots not plowed in the fall the reactions of the soil to three different kindsofspringtillage
wererecorded viz.plowing,use of a"cultivator" (disc-harrow) and useof a rotary-hoe.It appeared
that the cultivator gave the best results.
Estuarine soils can be nearly always subjected to plowing in the fall. If this is impossible, due
to unforeseen circumstances, the same difficulties as with river clay soils arise. In spring estuarine
soils profide a good seedbed after much less tillage than river clay soils.
Fall tillage gives a good and fine-crumbly seedbed more rapidly than spring tillage which is
of special significance for fine seed-crops.The light,fine-sandyestuarine soilsare fairly susceptible
to puddling. However a single tilling in spring profides already a favourable seedbed. Puddling
occurring after sowing may give rise to serious growth impediments. Depth of drainage influences
strongly the structure of estuarine soils.High groundwater levels in the autumn are the cause of
collapse structures after plowing. When drying-up in spring great differences and apparent contradictions regarding the speed of drying-up can be recorded. These differences can be explained
bythe differences insoilcondition of the river claydeposits underlying the surface estuarine layer,
combined with differences in clay content of the topsoil.

VI. DE LANDBOUWKUNDIGE WAARDERING VAN
DE VERSCHILLENDE BODEMTYPEN
1. 1NLEIDING
Omeenbeter inzichtteverkrijgen indelandbouwkundigebetekenisvandebijdebodemkartering aangebrachte onderscheidingen is voor een beperkt aantal van de belangrijkste
bodemtypen een aantal onderzoekingen opgezet. In afzonderlijke hoofdstukken zal hierop
nader worden ingegaan.
Er bestond echter ook behoefte om een meer algemeen inzicht te verkrijgen in deze
problemen. Aanvanketijk was de gedachte, om door het houden van een vrij omvangrijke
enquete onder de daarvoor in aanmerking komende boeren, een groot aantal gegevens te
verzamelen, waaruit conclusies zouden kunnen worden getrokken. Het bleek echter uiterst
moeilijk tot oordelen bevoegdeenqueteurs in te schakelen, die voor dit werk voldoende tijd
konden vrijmaken, zodat dezeenquetehelaas niet ten uitvoer kon worden gebracht.
Nadien is getracht om door het dorpsgewijze houden'van praatavonden met een aantal
representatieve boeren toch een inzicht te verkrijgen in de ervaringen van de landbouwers
op deverschillendegronden. Tevens werd op dezeavonden de boeren een inzicht verschaft
in de bodemkartering en in dit geval speciaal in de behoefte aan bodemkundige kennis in
verband met de ruilverkaveling. Deze avonden verliepen aangenaam en droegen er inderdaad toebijdeverschillen tussen degrondsoorten ineenaantalgevallenwatduidelijker voor
ogen te stellen. Uiteraard konden hierbij slechts de belangrijkste verschillen naar voren
worden gebracht. Verschillenvan minder dan 10%inopbrengst binnen een bepaald perceel,
of nog ietsgrotere verschillen tussen percelen,zijn op dergelijke besprekingen niet gemakkelijk te reconstrueren, daar slechts de nog grotere verschillen goed tot uiting komen.
Omook dekleinereverschillen nogtekunnen nagaan,isintensiever contact endan in het
veld noodzakelijk. Enkele resultaten van de besprekingen zijn in het onderstaande weergegeven.
2. DE FIJNZANDIGE ESTUARIUMGRONDEN
2.1. Het verschilinproduktiviteittussen delichtere enzwaarderegronden
Bij defijnzandigeestuariumgronden bestaat een belangrijk verschil in landbouwkundige
waarde tussen de lichte gronden, overwegend voorkomend op de rivierkleistroomruggen in
deondergrond, endezwaarderegronden,waarbij ongeveereengrensgetrokken kan worden
bij een lutumgehaltevan 15a 18%.De zwaardere gronden zijn, mitsgoed ontwaterd, aanmerkelijk beter dan delichtere. De opbrengstverschillen van 10- 15 %lopen uiteen voor de
verschillende gewassen en de verschillende gedeelten. Vooral wintergranen en suikerbieten
en vaak ook erwten komen er op de lichtere gronden minder gunstig af. De lichte rug bij
Hank is de slechtste. Voor wintertarwe kan het opbrengstverschil ten opzichte van de
zwaarderegrondenweloplopen tot meerdan20%.Bijerwtenzijn deverschillen wisselvallig.
Onder gunstige omstandigheden zijn de verschillen gering, maar onder minder gunstige
omstandigheden, waarbij de structuur op de lichte gronden spoedig te wensen overlaat,
kunnen de verschillen wel oplopen tot 40%. Bij enkele gewassen zijn de verschillen kleiner
of zijn zelfs de lichtere gronden iets beter. Vlas kan op de lichte gronden goed worden
verbouwd, terwijl ook de kwaliteit van aardappelen op deze gronden veelal uitstekend is.
Bij de granen doet zich tussen beide gronden veelal een verschil in korrelgewicht voor.
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Dit kan zo sterk zijn, dat men op de lichtere gronden een groter aantal hectoliters haalt,
maar een lagere totaalopbrengst in gewicht.
2.2. Structuur- enziektegevoeligheidbijdelichteregronden
Het grootste bezwaar van de lichtere gronden is de structuurgevoeligheid. Door de
sterke verslemping van de grond is de teelt van wintergewassen riskant, terwijl ongunstige,
tot verslemping aanleiding gevende weersomstandigheden tijdens of kort na de kieming de
ontwikkeling van het gewas in sterke mate kunnen remmen.
Eenandernadeelvandezegrondisdegroteregevoeligheidvoorziekten.Deontwikkeling
van de bietenaaltjes vindt b.v. op deze lichte grond veelsneller en sterker plaats dan op de
zwaardere typen, zodat dus hier de grond, naast de directe invloed op de opbrengst van de
bieten, ook nog een indirecte invloed hierop uitoefent via de aantasting door de aaltjes.
Deze gronden kunnen dus veel minder intensief met bieten worden beteeld. In de praktijk
doet men dit echter niet, zodat aanmerkelijk lagere opbrengsten hiervan het gevolg zijn.
Een ander voorbeeld is de voetziekte bij erwten, die zich op de structuurgevoelige, lichtere
gronden veelsneller doet gelden danop dezwaarderewaar destructuur hetgehelejaar goed
blijft.
2.3. Dezwaarderegronden endeinvloed van defijnzandigeondergrond
De zwaardere gronden kunnen worden gerekend tot de uitstekende landbouwgronden.
De gronden met meer dan 18% lutum geven opbrengsten die globaal 3- 5% hoger zijn
dan van de gronden met 15- 1 8 % lutum. Op deze zware gronden kunnen, mits de ontwateringstoestand goed is, alle gewassen worden verbouwd. Hoge en op de beste gronden
zelfs zeer hoge opbrengsten kunnen hier worden verkregen. Vooral de gronden met een
diepkleiigprofiel, d.w.z. met meerdan 50cmklei,metmeerdan 18%lutum,zijn zeergoed.
De profielen waarbij de lichte, uiterst fijnzandige ondergrond met minder dan 15%
lutum reeds op geringe diepte voorkomt, zijn iets minder gunstig.
Het diep losmaken van deze gronden met een ganzevoet, hetgeen ineen aantal gevallen
>s gedaan, zou tot gunstige resultaten hebben geleid. Komt op zeer geringe diepte een
scherpeovergangvankleinaarfijnzandigezavelvoor,danbestaathetgevaardatdezeondergrond wordt bovengeploegd. Hiertegen waakt menzozorgvuldigmogelijk,aangezien anders
de structuur van de grond zeer sterk achteruitgaat. De gewassen willen op plaatsen waar
dit wel is gebeurd zeer slecht opkomen, terwijl zeer spoedig sterke verslemping optreedt.
Door afwezigheid van humus inhet bovengeploegdefijnemateriaal kan zichgeen structuurvorming ontwikkelen.
2.4. De invloed van eenslechte ontwatering
De slechtst ontwaterdezwaarderegrondenhebben relatiefdegeringste landbouwkundige
waarde.Vooral ten zuidenvan derugvan Hank indeZuidhollandsche Polder,isdetoestand
m dit opzicht zeer ongunstig. In dit gebied bevindt de zone met permanente reductie zich
op veleplaatsen reeds op een dieptevan 60a 80cm beneden maaiveld. Dezetoestand komt
tot uiting in een sterke rietontwikkeling. De teelt van erwten, tarwe en suikerbieten is hier
vrijwel uitgesloten. Roggeenhaver doen hetnoghet beste,echtermetbeperkte opbrengsten.
Deroggebereikt weleenhoogtevan2mofmeer,echter meteenkorrelopbrengst vanslechts
3000kg/ha.
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2.5. De invloed van derivierkleiondergrondbijmatigdikke estuariumgronden
De estuariumgronden met de rivierkleiondergrond op diepten van 50- 80 cm kunnen,
wat hun vruchtwisseling en opbrengend vermogen betreft, geheel tot de dikkere estuariumgronden worden gerekend. Vooral indien de ondergrond wordt gevormd door rivierkleistroomruggrond is dit het geval. De stroomruggrond kan dan zelfs nog stimulerend op de
opbrengst werken wegens het ontbreken of slechts in een dunne laag voorkomen van de
fijnzandige estuariumondergrond.
Uit onderzoekingen isgebleken dat debewortelingzich in destroomrugondergrond zeer
goed ontwikkelt, terwijl dit in de fijnzandige estuariumondergrond niet het geval is (zie
hst. XIV). De praktijkervaring is hiermede in overeenstemming. Wanneer de ondergrond
echter wordt gevormd door komkleigrond, dan ishet gevaar voor stagnatiein dewaterhuishouding vrij groot.
2.6. Deestuariumgronden meteendek dunnerdan50cm
Wordt het estuariumdek dunner dan 50 cm, dan wordt de landbouwkundige waarde
voor gebruik als bouwland, behalve in het geval dat de ondergrond wordt gevormd door
niet te zware stroomruggrond, aanmerkelijk geringer.In De Oude Doom, gelegen bijAlmkerk in de hoek gevormd tussen de beide armen van de Aim en naar het westen begrensd
door deKornse dijk, komen dezeverschillen goed tot uiting. In een strook langs de noordwestelijke tak van de Aim is het estuariumdek dun en deze gronden blijken, ofschoon wel
gedeeltelijk als bouwland in gebruik, daarvoor minder geschikt te zijn. In de zuidwestelijke
helft van deze polder zijn de dekken dikker en hier zijn de gronden ondanks de komkleiondergrond zeer geschikt voor bouwland. Deze polder staat dan ook goed bekend, maar
kan toch niet wedijveren met de zware estuariumgronden westelijk van de Kornse dijk,
doordat de bovengrond betrekkelijk licht is en de komkleiondergrond reeds tussen 50 en
80 cm diepte begint. Een strook dikke estuariumgronden juist aan de andere zijde van de
dijk, met een bovengrond van 15%lutum, isechter aanmerkelijk slechter.
De estuariumgronden met een dek dunner dan 50 cm op stroomruggrondondergrond
behoren tot de goede bouwlandgronden. Ze stemmen in kwaliteit overeen met de gewone
stroomruggronden zonder estuariumdek, maar hebben door dit dek een betere structuur,
een grotere kalkrijkdom en een betere bewerkbaarheid.
2.7. De bewerkbaarheid
Eenvan dezeergrotevoordelen van defijnzandigeestuariumgronden van licht tot zwaar
is de gemakkelijke bewerkbaarheid (vooral wat betreft de benodigde trekkracht) onder
invloed van de rijkdom aan vrije kalk en de daarmede samenhangende goede structuur.
Zelfs op de vrij zware estuariumgronden wordt voor de grondbewerking relatief slechts
weinigtrekkracht vereist.
Bij de bewerking van delichtere gronden komen echter problemen naar voren. Dejuiste
keuzevanhettijdstip envandeaard vandebewerkingishierzeerbelangrijk, teneindestructuurbederf zoveel mogelijk tegen te gaan.
3. DE GROFZANDIGE ESTUARIUMGRONDEN
3.1. Deplaatgronden
Deestuariumgronden dieonderinvloedhebbengestaanvanderivierinbraakinhetnoordelijk deel van het Land van Heusden en Altena bevatten in meerdere of mindere mate grof
zand.Dit ishetgebiedwaarinookgrondenvoorkomenmetslibarmzandbinnen80cm.Bijeen
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iets diepere ontwatering onderscheiden deze gronden zich steeds van de diep slibhoudende
profielen door een sterkere droogtegevoeligheid. Vooral bij grasland komt dit vrij spoedig
aan het licht.De gronden met zand vanaf 50- 80cm dieptevallen nog niet erguit de toon,
maar zodra het slibhoudende dek dunner wordt dan 50cm,treedt bij enigedroogte spoedig
een scherpe reactie op. Slechts bij een ondiepe grondwaterstand en bij gebruik als grasland,
zijn deze gronden nog behoorlijk produktief. De voorjaarsontwikkeling van het gras is dan
wel wat later, maar de groei gaat gedurende de gehele zomer door. Is de grondwaterstand
dieper, dan ontwikkelen de gronden zich in het voorjaar wel vroeg, maar de groei komt
weldra tot stilstand en de opbrengsten zijn gering.
Deze plaatgronden met de dunnere dekken kunnen eigenlijk het beste worden gebruikt
voor wisselbouw, waarbij steeds flinke hoeveelheden organische mest moeten worden toegevoegd. Voor de gewassen van de normale vruchtwisseling op de kleigronden zijn deze
gronden niet geschikt. Rogge,haver,vroege aardappelen,maisenookwelerwtenenvoederbieten kunnen hier echter, met uitzondering van de allerslechtste gronden, wel met enig
succes in wisselbouw worden geteeld. Rogge kan soms zeer hoge opbrengsten leveren.
Veelal worden echter toch ook de andere gewassen beproefd, hetgeen steeds tot teleurstellende resultaten leidt.
3.2. Mogelijkheden voor de tuinbouw
Dezelichteestuariumgronden inditgebied zouden welgeschiktgemaakt kunnen worden
voor tuinbouw. Veelvan dezegronden hebben een vrij diep humeuze bovengrond. Om het
gehelegebied voor tuinbouw geschikt te maken,zouden grondverbeteringen moeten worden
uitgevoerd, zodat een vlakke ligging wordt verkregen met overal een zo diep mogelijk slibhoudend en humeus profiel.
3.3. De strucluur
Bij de typen met de lichtere bovengrond is weer het probleem: de sterke slempigheid
van debovengrond met allereedsgenoemdegevolgen.Deslempigheid ishiernogeenernstiger probleem dan bij defijnzandigegronden, daar door vermenging van fijnmateriaal met
grof zand betonstructuren kunnen ontstaan. Niet zelden moeten in het voorjaar gezaaide
gewassen ten gevolge van het ineenstorten en dichtslaan van de grond omgeploegd en
opnieuw gezaaid worden.
Bijde ietszwaardere gronden in dit gebied laat destructuur eveneens tewensen over als
gevolg van bijmenging met grof zand. Deze gronden hebben dan een enigszins „lemig"
karakter. Vooral isdit het gevalin de kleinere geulen ten zuidoosten van Sleeuwijk, diemet
de gewone typen tezamen zijn gekarteerd, maar wel apart zijn aangegeven. Het ploegen in
dezegronden isveelal zeer moeilijk. De grond kleeft aan het rister en deploegloopt slecht
door degrond. De ontwikkeling van de gewassen laat in dezegeulen veelal te wensen over.
Ook in het gebied ten zuidwesten van Sleeuwijk, juist ten westen van de Kornse dijk, waar
de invloed van het grof zand nog aanwezig is, doet zich dit verschijnsel voor. Hier wordt
het ploegen in het najaar wel achterwege gelaten als de grond erg isverslempt, omdat dan
de grond in het voorjaar niet hanteerbaar zou zijn. Door deze slechte structuur van de
bovengrond wordt de waterbeweging sterk geremd, hetgeen veelal een sterke plasvorming
ten gevolge heeft, zelfs indien de ontwateringstoestand in ordeis.
Ondanks al dezemoeilijkheden vallen bij dediep slibhoudende profielen de opbrengsten
op deze gronden gemiddeld meestal wel mee, ofschoon lang niet het niveau van de beste
estuariumgronden wordt benaderd.Vergelijking metdelichte,fijnzandigeestuariumgronden
ismoeilijk, daar deze beidegronden ver uiteenliggen.
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3.4. Deovergang naarhetfijnzandigeestuariumgebied
Vanaf het zojuist genoemdegebied bij Sleeuwijk, waar noggrofzand-invloed aanwezig
is,verder gaandelangsderijksweginzuidwestelijkerichting,neemtdezeinvloedindebovengrond geleidelijk af, terwijl de bewerkbaarheid van de gronden toeneemt. Behalve in een
strook langsderijksweg blijft de ondergrond nog zandig,waardoor deopbrengsten meestal
toch wat tegenvallen. In de strook ter weerszijden van de weg liggen echter uitstekende
gronden, met een vrij zware bovengrond met meer dan 20%lutum, die geheel in overeenstemming zijn met de besteestuariumgronden ten zuiden van Nieuwendijk.
4. DE RIVIERKLEIGRONDEN
4.1. De stroomruggronden
De stroomruggronden van het Land van Heusden en Altena behoren tot degoede landbouwgronden. Dit geldt vooral voor de regelmatig opgebouwde oeverwallen van de Aim,
de Rijswijkse stroomrug en de Biesheuvelse stroomrug. Ook op de Aalburgse rug komen
goede gronden voor, maar door de onregelmatige opbouw van deze rug zijn hier talloze
percelen met goedeenmindergoedegedeelten met storende,zware lagen hoog inhet profiel.
In het zuidoostelijk deel van het gebied doet zich enigszins als bezwaar gelden, dat in de
laatste fase van desedimentatie in de bovengrond grofzandiger materiaal isafgezet, hetgeen
structuurmoeilijkheden ten gevolge heeft. De omvang en de aard van deze afzettingen is
echter zodanig beperkt, dat de betekenis ervan voor de stroomruggronden gering is
gebleven.
De stroomruggronden zijn geschikt voor deteeltvan demeestegewassen, waarbij goede
opbrengsten worden verkregen. Voor handelsgewassen zijn ze echter minder geschikt, ofschoon toch ineen aantal gevallen opdemeestwestelijke stroomgronden metredelijk succes
vlas wordt verbouwd. De opbrengsten op de stroomruggronden vallen vaak mee, ook
wanneer ogenschijnlijk de stand minder goed is,of de ontwikkeling aanvankelijk te wensen
overlaat.
Een moeilijkheid van de stroomruggronden vormt de vrij grote trekkracht, die onder
invloed vandestuggestructuur nodigisvoor debewerking.Ook hetzaaiklaar maken isniet
steeds even gemakkelijk, daar deze gronden hard en kluiterig opdrogen. Herhaalde bewerkingen zijn nodigom degrondfijnte maken. In velegevallen blijven destructuurelementen,
die steeds bestaan uit harde scherphoekige blokjes, ondanks deze bewerkingen vrij groot.
Door het toedienen van schuimaarde zijn de structuur en de bewerkbaarheid van deze
gronden aanmerkelijk te verbeteren. Dit isdan ook opgroteschaal geschied. Het ismoeilijk
in het rivierkleigedeelte nog bouwlandpercelen te vinden waar geen schuimaardebemesting
is toegepast.
Voor de, over een relatief klein oppervlak, voorkomende stroomruggronden met een
lichte bovengrond met minder dan 18 %lutum- gedeelten van de zandige stroomgronden envoor degedeelten metbinnen 80cmslibarmzand - deheibanen - geldt het bovenstaande
in veel mindere mate. De zandige stroomruggronden zijn slempig, geven dus moeilijkheden
voor wintergewassen en bij de ontkieming in het voorjaar. Vooral bieten kunnen van de
slempigheid sterk te lijden hebben. De heibanen zijn droogtegevoelig. In veel gevallen gaan
deze beide factoren samen, zodat dergelijke gedeelten aanmerkelijk slechter zijn dan de
overige stroomruggronden. In de stand der gewassen tekenen zich deze gronden steeds
duidelijk af, zodat hier welsprake isvan opbrengstverschillen van 20%en meer.

105
4.2. De komkleigronden
De komkleigronden in dit gebied moeten worden gerekend tot de voor bouwland ongeschikte gronden. Vooral geldt dit voor demeerwestelijk gelegenkomkleigronden meteen
veenondergrond. De oostelijke komkleigronden liggen hoger ten opzichte van het grondwater (vgl. bijlage 5). Zij worden wel meer als bouwland gebruikt, maar ook hier is het
succes niet groot. Toch zijn en worden nog telkens pogingen ondernomen het grasland om
te zetten in bouwland, maar na enkelejaren volgt dan meestal weer inzaai, hetgeen heeft
geleid tot een opvallend groot aantal recent ingezaaide percelen. Slechts enkele percelen
zijn gedurende een langere reeks vanjaren als bouwland gebruikt. Het eersteen tweedejaar
na het scheuren gaat het inhet algemeenredelijk goed,maar dan loopt dekwaliteit vrijsnel
achteruit.
De bewerking wordt moeilijker, de structuur slechter, de behoefte aan organische mest
groot, terwijl veelkali moet worden toegediend. Suikerbieten leveren in dezeeerste periode
behoorlijke opbrengsten,ofschoon debietenvaaksterkvertaktzijneneenhogetarra hebben.
Tarwe,haverengerstdoen het deeerstejaren ook redelijk, ofschoon gemiddeld deopbrengst
15 %lager ligt dan dieop destroomruggronden.Erwten kunnen onder gunstigeomstandigheden soms hoge opbrengsten geven, maar mislukkingen zijn veelvuldiger. In het algemeen
geldt trouwens, dat kort na het scheuren soms heel hoge opbrengsten worden verkregen,
maar zodra de omstandigheden iets minder gunstig zijn, is de kans op algehele of gedeeltelijke mislukking groot.
Voorts zijn de bewerkingskosten voor deze gronden steeds hoog. Voor het ploegen is
veel trekkracht vereist en voor het zaaiklaar maken zijn onder ongunstige omstandigheden,
b.v. wanneer in de herfst niet kon worden geploegd, velebewerkingen nodig. Na een goede
winter is een enkele bewerking echter voldoende. In de zomer moet veel aandacht aan de
grond worden besteed om verslemping tegen te gaan en de onkruidontwikkeling te bestrijden.
Voor grasland zijn deze gronden stellig geschikt. Voorwaarde daarvoor is echter een
juiste waterbeheersing. Het geheletraject vanwateroverlast naar verdrogingvaltsamen met,
in absolute zin, slechts geringe verschillen in grondwaterstand. Bij het onderzoek werd
hieraan extra aandacht geschonken. De resultaten ervan worden behandeld in de hoofdstukken XIV en XV. Globaal kan gezegd worden dat in de westelijke komkleigebieden de
waterstanden juist goed tot iets te hoog zijn, terwijl in het oosten de waterstanden overwegend te diep zijn.
Bij de besprekingen kwamen allerlei incidentele verschillen naar voren over de kwaliteit
vandegraslanden indeverschillendekomkleigebieden ofgedeeltenervan,tot uitingkomend
in verschillen in beweidingsmogelijkheden, waarvoor op het eerste gezicht bodemkundig
geen oplossing kon worden gegeven. De oorzaak van dergelijke verschillen zal vaak moeten
worden gezocht in momentele verschillen in ontwateringstoestand, bemestingstoestand,
gebruik en behandeling van het grasland enz. in de voorafgaande periode. Wel blijkt de
aanwezigheid van een dun estuariumdek gunstig te zijn.
4.3. Destroomruggronden op komkleigrond
Destroomruggronden opkomkleigrond nemeneentussenpositie in.Degronden meteen
stroomrugdek van meer dan 60cm zijn vrijwel gelijk te schakelen met zuivere stroomruggronden. Ze worden eveneens overwegend voor bouwland gebruikt. De ontwateringstoestand van deze gronden is, onder invloed van de storende komkleiondergrond en de
veelallagereliggingaansluitend opdeflanken vandestroomruggen,minder gunstig,hetgeen
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een ongunstige invloed op de opbrengsten, de bewerkbaarheid en de structuur uitoefent.
Wordt het stroomrugdek dunner dan 60cm, dan begint de komkleiondergrond een te grote
invloed uit te oefenen op de ontwateringstoestand en de bewortelingsmogelijkheden, zodat
deze gronden overwegend minder geschikt zijn voor bouwland. Ze worden dan ook hoofdzakelijk als grasland gebruikt. In het oostelijk deel van het gebied komt op deze gronden
echtervrijveelbouwlandvoor.Deontwateringvandezegronden isvrijdiep,maaroverigens
zijn de moeilijkheden vrijwel dezelfde als bij deechtekomkleigronden:een beperkte gewassenkeuze, gemiddeld lagere opbrengsten dan op de stroomruggronden, structuurbederf,
bewerkingsmoeilijkheden en een grote mestbehoefte. Door het toedienen van zware bemestingmetschuimaardezijn dezebezwarengedeeltelijk opteheffen, maargoedebouwlandgronden kunnen het desondanks toch niet worden genoemd.
Ook de stand van het grasland op dezegronden laat nog weltewensen over. Deligging
is ietshoger dan van de aangrenzende kommen, terwijl de ondiepe komkleiondergrond een
storende invloed uitoefent op de waterbeweging. Dit leidt, soms in nog iets sterkere mate
dan bij de zuivere komkleigronden, tot wateroverlast in de winter en droogtegevoeligheid
in dezomer. Bij dekomkleigronden met een estuariumdek van overeenkomstige dikte doen
zich deze verschijnselen in veel mindere mate voor. Blijkbaar heeft dit dek een sterkere
bufferende invloed op de waterhuishouding dan het stroomruggronddek.
4.4. Dekomkleigronden op stroomruggrond
Dekomkleigronden opstroomruggrond meteenkomkleidek van meerdan 60cm onderscheiden zich bij gebruik als bouw- of grasland nauwelijks van de zuivere komkleigronden,
vooral wanneer de stroomrugondergrond op de oppervlaktetopografie geen invloed uitoefent. Het type met een komkleidek van minder dan 60cm onderscheidt zich echter welin
gunstige zin van de zuivere komkleigronden. Zij liggen meestal als iets hogere ruggen te
midden van de komkleigronden. Door de stroomrugondergrond is de ontwatering beter en
detoestand van de bovengrond gunstiger. Dezegronden kunnen goed alsbouwland worden
gebruikt, hetgeen echter meestal niet het geval is, daar ze als smalle stroken te midden van
de komkleigronden liggen.
4.5. Stroomruggronden metstorende lagen
Ten slotte is er een grote groep stroomruggronden met zware, min of meer storende
lagen inhet profiel. Gedeeltelijk zijn dezegronden tot dezwarestroomruggronden gerekend,
indien deze laagnog geen uitgesproken komkleikarakter had, en tot de ..stroomruggronden
op komkleigrond op stroomruggrond", wanneer een echte komkleilaag, naar zwaarte en/of
uiterlijk, aanwezig was. De storende invloed bij de eerstgenoemde groep is bij gebruik als
bouw- of grasland van beperkte aard.
Wanneer de ontwateringstoestand niet al te slecht is, drogen dezelagenperiodiekenigszins uit, terwijl de beworteling meestal vrij goed in of door dezelagen weet te dringen.
Bij de tweede groep is de situatie ongunstiger. Deze gronden zijn meestaljuist iets lager
gelegen, daar ze vooral voorkomen op de flanken van vroegere ruggen en de eerste groep
op de ruggen. Hierdoor is de ontwatering iets slechter, waardoor uitdroging van de hier
eveneens iets dikkere en zwaardere laag geringer is; daarbij wordt de wortelontwikkeling
naar de diepte door de komkleilaag geremd. Deze gronden beginnen dan sterk te gelijken
op de stroomruggronden op komkleigrond, waarbij de dikte van het stroomrugdek weer
bepalend isvoor degebruiksmogelijkheden als bouwland.
Fig. 49 en 52 geven een voorbeeld van een dergelijk profiel en de invloed ervan op de
ontwikkeling van een boomgaard. Slechts bestaat de bovengrond hier niet uit stroomrug-

107
grond maar uit estuariumgrond. In de gedurende enkele dagen uitgedroogde profielwand
bedraagt deafstand tussen2gerstenaren 10cm.Hetestuariumdekheeft eendiktevan45cm.
Daaronder ligt 10 cm zware stroomruggrond en vervolgens een lakachtige komkleilaag
van 20 cm, abrupt overgaande in een lichte, kalkrijke stroomruggrond. De komkleilaag
heeft zeer grove prismatische structuurelementen met een diameter van ongeveer 10cm. In
fig.53zijn enkele van deze prisma's afzonderlijk weergegeven. De boomgaard, die op deze
grond was geplant, bleek tegen deze laag niet opgewassen. Nadat na 8jaar de bomen zich
nog maar zeer matig hadden ontwikkeld, werd besloten de boomgaard te rooien. Infig.49
iseen van deze bomen, ter illustratie even op zijn kop gezet, weergegeven. Het wortelstelsel
heeft zich slechts in een vlak boven de komkleilaag kunnen ontwikkelen. Nergens hadden
wortelsdoor deze laag heen in de ondergrond kunnen dringen.
FIG.49.

Wortelstelsel van 8jaar oude
vruchtboom gegroeid op boEO
demtype-r— (zie fig. 52). De
KjS

wortels hebben zich uitsluitend
ontwikkeld in het gedeelte
boven de zware komkleilaag.
FIG.49.
Root system of a fruittreeof
eightyears grownon soiltype
EO (seefig.52). Root developkxs
ment exclusively in thelayer
overlying theheavy basin clay.

Een voorafgaande bodemkartering zou de ondernemer hier zeer veel kosten en moeite
hebben kunnen besparen.
Na het rooien van deboomgaard werd opdezegrond gerstverbouwd. In de bovengrond
ontwikkeldedebeworteling zichgoed. In dekomkleilaagwarenslechtswortels doorgedrongen langs descheuren tussen destructuurelementen, echter niet dieper dan ongeveer halverwege de komkleilaag. Ook hieruit blijkt dus dat dergelijke lagen welsterk storend werken.
In het volgende jaar werden suikerbieten verbouwd, hetgeen wederom tot een ongunstig
resultaat leidde.
4.6. De overslaggronden
De overslaggronden zijn blijkens de indelingzeergevarieerd insamenstelling.Zehebben
dan ook een zeer uiteenlopende landbouwkundige waarde.
4.6.1. De zandige overslaggronden. De zandige overslaggronden, vooral de typen
met slibarm zand ondieper dan 40 cm, behoren in het algemeen tot de droogtegevoelige
gronden. Veelal hebben deze gronden een vrij hoog humusgehalte in de bovengrond als
gevolg van een intensieve bemesting. Hierdoor zijn deze gronden geschikt voor tuinbouw,
in het bijzonder voor vroege gewassen. Voor landbouwgewassen zijn deze gronden minder
geschikt, terwijl blijvend grasland hier niet op zijn plaats is.
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4.6.2. De lichte, gebroken overslaggronden. De lichte, gebroken overslaggronden
kunnen tot de goede gronden worden gerekend, vooral indien slibarm zand op niet te geringe diepte voorkomt, of indien dit wel het geval is, de rivierkleiondergrond niet te diep
Iigt.Destructuurvan dezeoverslaggronden ismeestalietsmindergunstigdandievandemeer
zandigetypen,veroorzaakt dooreenlagerhumusgehaltealsgevolgvaneenminder intensieve
bemesting. Hierdoor zijn zeslempiger.Debewerkbaarheid van dezegronden isechter steeds
goed, ofschoon moet worden opgepast voor structuurbederf. Ook voor tuinbouw zijn deze
gronden geschikt. Een zware organische bemesting verdient dan aanbeveling.
4.6.3. De zware, gebroken overslaggronden. De zware, gebroken overslaggronden
zijn aanmerkelijk slechter, daar vooral de structuur van deze gronden te wensen overlaat.
Bij opdrogen kunnen dezegronden betonachtig hard worden. De bewerking vereist daarom
veel zorg en moet op hetjuiste tijdstip geschieden. Zij doen zich voorts zwaarder voor dan
ogenschijnlijk met de granulair analyse overeenkomt. Dit is het gevolg van het feit, dat
de zandfractie wordt ingenomen door een relatief klein aantal grove korrels. Deze grove
korrels liggen voor een belangrijk deel als het ware geheel ingepakt in fijnere delen zonder
elkaar te raken, waardoor deze korrels weinig bijdragen tot de vorming van een nuttig
porienvolume.Een extreem gevalvan dezesituatiezou men krijgen, indien men ineenzeker
volumezeerzwaregrond met b.v.90%lutum eengrotekiezelsteen brengt, die50%van het
volumeinneemt.Hetlutumgehaltevandeze„grond"zoudaardoorteruglopenvan90tot45%,
maar in feite wordt daardoor deze „grond" absoluut niet lichter. De sterke mate van inkapseling van de grovere bestanddelen door de fijnere moet als oorzaak worden gezien van
hetspoedigeenhardeopdrogen.Dekleidroogtevenhard opalskleizonder zandbijmenging,
terwijl vermoedelijk het vochthoudend vermogen van zo'n menggrond geringer is,omdat de
grovedelenvrijwel nietsdaartoebijdragen. Deuitdrogingstoestand wordthierdoor spoediger
bereikt.
In droge perioden heeft dezwaregebroken overslaggrond inendirect onder degraszode,
de neiging uiteen te vallen in een korrelige substantie met een hydrofoob karakter. Het
hydrofobe karakter van deze gronden wordt veroorzaakt door de zeer lage pH, waarbij de
structuurelementjes ineenwaterafstotend laagjevaneenijzerverbinding worden ingekapseld.
Op een perceel, waar deze eigenschap in zeer sterke mate werd geconstateerd, bedroeg de
pH-KCl in de bovengrond 4,0. Het hier geconstateerde is dus in overeenstemming met
gronden elders in Nederland, waar dezelfde verschijnselen zijn geconstateerd. De graszode
op dergelijke percelen toont duidelijk sporen van vochtgebrek.
4.6.4. De fijnzandige overslaggronden. De fijnzandige overslaggronden gelijken geheel op de lichte en zware stroomruggronden.
4.6.5. De invloed van de dikte van het overslagdek. Naast de aard van het overslagdek speelt ook de dikteeenbelangrijke rol. Ook hiergeldtweer, dat degronden meteen
overslagdek dikker dan 60 cm in het algemeen geschikt zijn voor bouwland, met inachtneming van het voorgaande. Bij een dunner dek met komkleiondergrond is de invloed van
de komkleiondergrond dezelfde als bij de dunne stroomruggronden op komkleigrond.
Hierdoor worden deze gronden overwegend als grasland gebruikt. Ook hier is weer sprake
van wateroverlast indewinterenverdroging indezomer.Vooral bijdunne,zware,gebroken
overslaggronden op komkleigrond is dit het geval.
Liggen dedunne dekkenechter opstroomruggrond,dan isvaneenstorende invloedgeen
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sprake. Integendeel, de gronden zijn dan meestal beter wegens het geheel of vrijwel geheel
ontbreken van de storende tussenliggende zandlaag.
5. VERGELIJKING TUSSEN DE STROOMRUG- EN DE ESTUARIUMGRONDEN
5.1. Produktiviteitvan debestegronden
De goede stroomruggronden met een bovengrond met meer dan 18%lutum en zonder
zandigeondergrond kunnen in veleopzichten worden gelijkgesteld aan degoede estuariumgronden, eveneens met een gelijke bovengrond (meer dan 18 %lutum) zonder grof zand en
een lichtere,uiterst fljnzandige ondergrond dieper dan 50cm.
Voor vele gewassen ligt het opbrengstniveau even hoog of mogelijk iets hoger op de
stroomruggronden. Hetverschiltussenbeidegronden zalechter nietmeerdan5%bedragen.
Op de stroomruggronden vallen de opbrengsten van de granen altijd mee door een hoog
korrelgewicht en een sterk herstel gedurende de groei, wanneer de stand in het voorjaar
onder invloed van minder gunstige structuuromstandigheden ogenschijnlijk niet zo goed is.
Op de estuariumgronden is de stand van de gewassen- mits uiteraard op de juiste wijze
verzorgd- steeds goed. De opkomst in het voorjaar laat zelden te wensen over, maar toch
vallen de opbrengsten wel eens iets tegen, bij de granen door een iets lager korrelgewicht
en bij bieten door een iets overmatige bladontwikkeling. Dit heeft tot gevolg, dat bij een
ogenschijnlijk verschil in stand voor beide gronden de opbrengsten van deze gewassen
ongeveer gelijk zijn, of zelfs ten gunste van de stroomruggronden uitvallen. Hierbij moet
wel worden opgemerkt, dat de stroomruggronden, waarvoor directe vergelijking met de
estuariumgronden mogelijk was, tot de beste moeten worden gerekend, nl. de gronden van
de Aim, de Rijswijkse stroomrug en de westelijke gedeelten van de Biesheuvelse en de
Aalburgse stroomrug.
5.2. Gewassenkeuze en bewerkbaarheid
Degewassenkeuzeisopdeestuariumgronden echterruimerdanopdestroomruggronden,
waar in verband met structuurmoeilijkheden (een fijn zaaibed kan veelal niet worden verkregen)handelsgewassen slecht kunnen worden verbouwd. Voorts isop de stroomruggronden de bewerking in het algemeen moeilijker en kostbaarder. Grotere trekkracht wordt
vereist, terwijl het aantal uit tevoeren bewerkingen vrijwel steedsgroter is.Door bemesting
met schuimaarde ishierin wel in belangrijke mate verbetering gebracht, maar in dit opzicht
zullen de gronden nimmer gelijk te schakelen zijn met de kalkrijke, steeds zeer gemakkelijk
bewerkbare estuariumgronden met hun van nature goede structuur.
Deze overwegingen gezamenlijk leiden tot een zekere, zij het wellicht geringe voorkeur
voor deestuariumgronden boven de goede stroomruggronden.
5.3. De inbraakgronden in vergelijking metde stroomruggronden
Ten opzichtevan delichtereengrofzandhoudende estuariumgronden isdesituatiegeheel
anders.Deinhetvoorgaande behandeldemoeilijkheden vandezegronden leidentot zodanig
lagere opbrengsten, dat deze niet meer geheel kunnen worden gecompenseerd door een
ruimere vruchtwisseling en een in dit geval niet steeds gemakkelijker bewerkbaarheid. In
het noordelijk deelvan het gebied, in de omgeving van Sleeuwijk en Woudrichem,behoren
degronden van deRijswijkse stroomrug dan ookzonderenigetwijfel tot debeste bouwlandgronden. Slechts enkele kleinere stukjes van de estuariumgronden in dit gebied kunnen de
vergelijking met deze stroomruggrond enigszins doorstaan.
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6. LANDBOUWKUNDIGE WAARDERINGSTABEL VOORGEBRUIK ALS BOUWLAND
In tabel 2 is getracht de belangrijkste bodemtypen met elkaar te vergelijken door de
waarde van de gronden voor gebruik als bouwland uit te drukken in een relatieve schaal
met 8 klassen.
In dezewaardebeoordeling zijn de in het bovenstaande behandelde factoren als: produktiviteit, bewerkbaarheid, slempigheid, structuurgevoeligheid, droogtegevoeligheid en bemestingsbehoefte, dus de factoren die de baten en de lasten belnvloeden voor zover deze
rechtstreeks van de grond afhankelijk zijn, verdisconteerd. Indirecte factoren zoals de
afstand van de percelen tot het bedrijf, de verkavelingstoestand, de mogelijkheid van tuinbouwvestiging e.d. werden buiten beschouwing gelaten. Voorts is de classificatie opgesteld
voor een gunstige ontwateringstoestand, terwijl niet is gedacht aan watervoorziening van
droogtegevoelige gronden door infiltratie of beregening. In de tabel zijn tussen haakjes de
typen weergegeven waarop de omschrijvingen slaan.
De beste estuariumgronden zijn ondergebracht in klasse 1. Ze zijn daarmede geclassificeerd als de beste gronden van het gebied. De meest droogtegevoelige plaat- en overslaggronden zijn tot de slechtste gerekend en ondergebracht in klasse 8.
Uitdrukkelijk moet hier worden gesteld, dat het niet verantwoord is de gegeven relatieve
classificatie om te zetten in een meer kwantitatieve classificatie, daar de aldus verkregen
cijfers zouden berusten op kwantitatief onvoldoende bekende gegevens.
TABEL 2

Table 2
I. ESTUARIUMGRONDEN
ESTUAR1NE SOILS
1.1. Estuariumgronden met een estuariumdek van meer dan 80 cm (Ng, ng, Np, np)
Estuarine soils with a surface estuarine layer thicker than 80 cm (Ng, ng, Np and np)
a. Corsgronden (Ng, ng)
Tidal marsh soils (Ng, ng)
1. Fijnzandige g r o n d e n
Fine sandy soils
Meer dan 18% lutum in de bovengrond en meer dan 15% lutum tot dieper dan
80 cm (11 en 12)
More than18%clay in the topsoiland more than15%clay to a depth of more than
80 cm (types 11 and 12)
Meer dan 18% lutum in de bovengrond en minder dan 15% lutum vanaf 50- 80cm
(21 en 22)
More than 18% clayin thetopsoilandlessthan 15% claybeginningbetween50- 80cm
(types 21 and 22)
Meer dan 18% lutum in de bovengrond en minder dan 15% lutum vanaf 25- 50 cm
(31 en 32)
More than 18%clay inthetopsoilandlessthan 15%claybeginningbetween25- 50cm
(types 31 and 32)
1 5 - 1 8 % lutum in de bovengrond en meer dan 15% lutum tot dieper dan 50 cm
(de allerlichtste gronden van de typen 12 en 22)
15-18% clayinthetopsoilandmore than 15% clay todeeperthan 50 cm (thelightest
soils of types 12 and 22)

Klasse
Class
1
/
1a 2
1a 2
2a3
2a3
2
2

Ill
Klasse
Class
1 5 - 1 8 % lutum in de bovengrond en minder dan 15% lutum vanaf 2 5 - 5 0 cm
(de allerlichtste gronden van type 32 en de allerzwaarste van type 43)
15-18% clay in the lopsoil and less than 15% clay beginning between 25- 50cm
(the most light soils of type 32 and the heaviestones of type 43)
Minder dan 15% lutum in de bovengrond (43)
Less than 15% clay in the topsoil (type 43)

3
3
3a4
3a4

2. G r o f z a n d i g e gronden
Coarse-sandy
soils
Meer dan 18% lutum in de bovengrond en meer dan 5% lutum tot dieper dan 80cm
(21, 22, 31 en 32 met grof zand)
243
More than 18%clay in the topsoil and more than5%clay to a depth of more than
80 cm (types 21, 22, 31 and 32 with coarse sand)
2d 3
Minder dan 18% lutum in de bovengrond en meer dan 5 % lutum tot dieper dan
80cm (43 met grof zand)
3a4
Less than 18% clay inthetopsoilandlessthan 5% clay to adepthofmorethan 80cm
(type 43 with coarse sand)
3 A4
b. Plaatgronden (Np, np grofzandig)
"Plaat soils" (Np and np coarse-sandy)
Meer dan 18% lutum in de bovengrond en minder dan 5% lutum vanaf 50- 80 cm
(11 en 12)
3a4
More than 18% clayinthetopsoilandlessthan 5% claybeginning between 50- 80cm
(types 11 and 12)
3d4
Minder dan 18% lutum in debovengrond en minder dan 5% lutum vanaf 50- 80cm
(21, 22 en 23)
4
Less than18% clay inthetopsoilandlessthan 5% clay beginning between 50- 80cm
(types 21, 22 and 23)
4
Minder dan 5% lutum vanaf 35- 50 cm (33)
5a6
Less than 5% clay beginningbetween 35- 50 cm (type 33)
5d6
Minder dan 5% lutum boven 35cm (44)
7a8
Less than 5% clay above 35 cm (type 44)
. 7 &8
1-2. Estuariumgronden met een estuariumdek van 50- 80 cm
Estuarine soils with a surface estuarine layer with a thickness of 50- 80 cm

f °g
op \
V.type"' ..type'V
a. Corsgronden
. og
Tidal marsh soils "type
In de bovengrond meer dan 18% lutum; stroomrug- ) , , „ • •»,•>•,
ondergrond
[ C l \ ' )
Inthe topsoilmorethan18%clay; leveesubsoil
)
In de bovengrond meer dan 18% lutum, komklei- 1 71 22 31 32
onder rond
8
Cskof/orkv*
In the topsoil more than 18% clay, basinclay subsoil I
'
In de bovengrond minder dan 18% lutum, stroom- 1
43
(
rugondergrond
7oT^rik)
In the topsoil less than18% clay, leveesi'bsoil
1
'

1a 2

2

*

3

3
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Klasse
Class
In de bovengrond minder dan 18% lutum, komklei- 1 . 43
ondergrond
5 ( kfjor kv}
In the topsoilless than 18% clay, basin clay subsoil )
or
b- Plaatgronden ( °P \
"Plaat" soils „type"
Een grofzandlaag met minder dan 5 % lutum vanaf
35 4 50 — 50 a 8<J cm en minstens 25cm dik
f
A coarsesand layer with less than 5% clay beginning /
between35 to 50 — SO to 80 cm witha thickness of at \
least 25 cm
Een grofzandlaag met minder dan 5 % lutum vanaf
20 a 35 — 50 a 80 cm
A coarsesand layer with less than 5% clay beginning {
between 20 to 35 — 50 to 80 cm

]
(—r
'

I

.- ,,
jr-—r~)
Jl

•— • . 3 4 5

33_
kfjor kv

1.3. Estuariumgronden met een estuariumdek van 20- 50 cm
Estuarine soils with a surface estuarine layer with a thickness of 20 - 50 cm
„type'
Stroomrugondergrond
Levee subsoil
Ondergrond minder dan 60 cm komkleigrond op )
stroomruggrond
Subsoil of less than 60 cm basinclay overleveedeposit I
Ondergrond komklei of komkleigrond op veen
\
Basin claysubsoilor basinclay overpeat
<

\

\ . EO
swfjor si

,

EO

> (—)
'
.
EO
.
k»s, kfjor kv

II. RIVIERKLEIGRONDEN
RIVER CLAY SOILS
a. Stroomrug- en komkleigronden
Levee- and basin clay soils
• Stroomruggronden met meer dan 25% lutum (sw)
2
Levee soils with more than 25% clay (sw)
2
Stroomruggronden met 1 5 - 2 5 % lutum (si)
2
Levee soils with 15-25% clay (si)
2
Stroomruggronden met minder dan 15% lutum (sz)
3
Levee soils with less than 15% clay (sz)
3
Lichte stroomruggronden met minder dan 8% lutum ondieper dan 80cm (slz en szz) 4 a 6
Light levee soils with less than 8% clay withina depth of 80 cm (slz and szz). . . . 4 a 6
Meer dan 60 cm stroomruggrond op komkleigrond (s,k)
2a3
More than 60 cm levee soil over basin clay (s,k)
2a3
Minder dan 60 cm (zware) stroomruggrond op komkleigrond (sik)
4
Less than 60 cm (heavy) levee soil over basin clay (sjt)
;
4

3
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Klasse
Class
Minder dan 60 cm (zware) stroomruggrond op komkleigrond met stroomrugondergrond (Sjks)
3a4
Less than 60 cm (heavy) levee soil over basin clay on levee deposit (s^s)
3a4
Komkleigronden in wisselbouw (k)
5
Basin clay soils in crop rotation (k)
5
Komkleigronden op veen in wisselbouw (k{v, k»v)
6
Basin clay soils over peat in crop rotation (klv, kav)
6
Komkleigronden zonder wisselbouw
. 6a 7
Basin clay soils without crop rotation
6a7
Komkleigronden op veen zonder wisselbouw (k,v, k,v)
7
Basin clay soils over peat without crop rotation (k,y, k2v)
7
O verslaggronden
Spill soils
Meer dan 60 cm dikke o v e r s l a g g r o n d e n
With a thickness of more than 60 cm
Zandige overslaggronden met minder dan 15% lutum
in de bovengrond
[ (o, o,s, o,k)
Sandy spill soils withless than 15% clay in the topsoil
Zandige overslaggronden met minder dan 15% lutum
in de bovengrond en minder dan 8% lutum boven
40 cm
\ (oz, ozjS, oz,k)
Sandy spill soils withless than IS % clay in the topsoil
andless than8% clay above40 cm
Lichte, gebroken overslaggronden met 1 5 - 2 5 % lu- \
turn in de bovengrond
\ (glo,s, glo,k)
Light, transitionalspill soils with 15-25% clay in the \
topsoil
'
Idem met minder dan 8% lutum boven 40 cm
) ,.
-z^
Ditto with less than 8% clay above40 cm
)
Zware, gebroken overslaggronden met meer dan 25% J
lutum in de bovengrond
( ( g w 0 2 s, gwo.k)
Heavy, transitionalspillsoils withmorethan 25% clay I
in the topsoil
J
2 0 - 6 0 cm dikke o v e r s l a g g r o n d e n
Spill soils with a thickness of 20-60 cm
Minder dan 15% lutum in de bovengrond; stroom- 1
rugondergrond
\ (°i s )
Less than 15% clay in the topsoil;leveesubsoil
)
Minder dan 15% lutum in de bovengrond; onder- J
grond komkleigrond of komkleigrond op veen
I / ^ o^v)
Less than 15% clay in the topsoil;subsoilof basinclay f
orbasin clay overpeat
)
Minder dan 15% lutum in de bovengrond en minder \
dan 8% lutum boven 40 cm
f (0z,s)
Less than 15% clayinthetopsoilandlessthan8% clay (
above40 cm
'

5

6a 8

3a 4

6

4

3a4

4

4a5
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Klasse
Class
Minder dan 15% lutum in de bovengrond en minder )
dan 8% lutum boven 40 cm; komkleiondergrond
f / .>
Less than15%clayinthetopsoilandlessthan8%clay I
above40 cm; basinclay subsoil
J
15 - 2 5 % lutum; stroomrugondergrond
) ..
l
15-25% clay; leveesubsoil
)
1 5 - 2 5 % lutum; ondergrond komkleigrond of kom- \
kleigrond op veen
/
15- 25% clay;subsoilof basinclay or basinclay over f 8 ' ' g ' '
peat
1
Meer dan 25% lutum; stroomrugondergrond
More than 25% clay; leveesubsoil
Meer dan 2 5 % lutum; ondergrond komkleigrond of komkleigrond op veen . . . .
More than 25% clay; subsoilof basinclay or basinclay overpeat

»

3a 4
3d4
4
4

Bovenstaande classificatie is dus opgesteld voor gebruik als bouwland. Evenzeer zou een
classificatie voor gebruik als grasland kunnen worden opgesteld. Factoren als structuur en
bewerkbaarheid spelen daarbij echter in veel mindere mate een rol, terwijl voor het grasland
een juiste beheersing van het grondwater relatief belangrijker is dan voor het bouwland.
De classificatie van de graslandgronden moet dan ook op andere grondslagen berusten. In
hoofdstuk XVI zal de invloed van het bodemtype incombinatie met de ontwateringstoestand
op het grasland aan een nadere beschouwing worden onderworpen.

7. SAMENVATTING
In dit hoofdstuk zijn weergegeven de resultaten van praatavonden met boeren, die
werden gehouden om een algemene indruk van de landbouwkundige betekenis van verschillende grondsoorten te verkrijgen. Uiteraard konden op deze wijze slechts de zeer
duidelijke verschillen naar voren worden gebracht.
Wat de fijnzandige estuariumgronden betreft, bestaan er duidelijke verschillen tussen de
lichtere en de zwaardere gronden (de grens kan getrokken worden bij 1 5 - 1 8 % lutum).
De zwaardere gronden, mits goed ontwaterd, zijn aanmerkelijk beter dan de lichte. Dit
geldt vooral voor wintergranen en suikerbieten en soms erwten. Vlas kan op de lichte
gronden goed verbouwd worden en de kwaliteit van de aardappels is meestal uitstekend. Bij
granen is het vooral het korrelgewicht dat groter is op zwaardere gronden. Het grootste
bezwaar van de lichte gronden is de grote structuur- en ziektegevoeligheid (bietenaaltjes).
Wat de zwaardere gronden betreft, zijn vooral die met meer dan 50 cm klei met een
lutumgehalte > 18% zeer goed te noemen. Komt de lichte, zeer fijnzandige ondergrond
( < 15% lutum) op geringe diepte voor, dan zijn de gronden minder gunstig, terwijl bovendien gewaakt moet worden tegen het bovenploegen van deze ondergrond (structuurbederf).
De zwaardere gronden zijn bepaald ongunstig indien de ontwatering te wensen overlaat,
b.v. indien de zone van de permanente reductie zich tussen 60 en 80 cm beneden maaiveld
bevindt. De estuariumgronden met rivierklei tussen 50 en 80 cm diepte kunnen gelijkgesteld
worden met de dikkere estuariumgronden, vooral als de ondergrond bestaat uit stroomrugafzetting. Is het estuariumdek dunner dan 50 cm, dan is de kwaliteit van het bouwland
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aanmerkelijk geringer, behalve als de ondergrond bestaat uit een niet te zware stroomrugafzetting. Dezelaatste zijn te rekenen tot de goede bouwlandgronden.
Defijnzandigeestuariumgronden, ook de zware, zijngemakkelijk bewerkbaar.Degrofzandige estuariumgronden, vooral die met een slibhoudend dekvan<50cm(plaatgronden),
zijn droogtegevoelig. Deze zijn alleen produktief bij hoge grondwaterstanden. In het algemeen is men hier aangewezen op wisselbouw met veel organische mest en als gewassen
r
°gge, haver, vroege aardappelen, mals en voederbieten. De lichte humeuze estuariumgronden zouden na enige grondverbeteringen zeker geschikt zijn te maken voor tuinbouw.
Destroomruggronden behoren inhet algemeentot degoedelandbouwgronden; ditgeldt
vooral voor de regelmatig opgebouwde oeverwallen. Een enkele maal wordt een storende
laaginhet profiel aangetroffen, b.v. op deAalburgsestroomrug. De stroomruggronden zijn
geschikt voor de meeste gewassen en geven goede opbrengsten. Voor handelsgewassen zijn
ze echter minder geschikt. Door hun stugge structuur is grondbewerking meestal moeilijk
(grote trekkracht nodig). Het verkrijgen van een goed zaaibed is vaak moeilijk als gevolg
vandezestructuur.Toedieningvanschuimaardevindtdanook inzeerruimematetoepassing.
De komkleigronden moeten in het algemeen ongeschikt worden geacht voor bouwland,
vooral in het westen van het gebied, waar veen in de ondergrond voorkomt. In het oosten
liggendezegronden hogerenwordenvaak, maarmetgeringsucces,voor bouwland gebruikt.
Na het scheuren wordt de structuur al spoedig slechter en demestbehoefte neemt sterk toe.
De opbrengsten liggen gemiddeld 15 %lager dan dievan stroomruggronden. Voor grasland
zijn deze gronden zeker geschikt indien de waterbeheersing goed is. De stroomruggronden
op komklei nemen een tussenpositie in.
Ishet stroomrugdek > 60cm, dan komen zevrijwel geheelovereen metzuivere stroomruggronden. Ze liggen hoofdzakelijk inbouwland. Bijeen dunner dek begint zich de ongunstige invloed van de komklei te doen gelden (beworteling, ontwatering). Deze gronden zijn
in alle opzichten vergelijkbaar met de zuivere komkleigronden. Eveneens gedragen zich de
komkleigronden opstroomrugondergrond alszuiverekomkleigronden indien hetdek dikker
is dan 60cm. Is het dek dunner dan 60cm, dan zijn deze gronden aanmerkelijk gunstiger
en b.v.goed voor bouwland bruikbaar.
Een aparte groep vormen destroomruggronden met storende lagen.Hierin zijn de gronden met lagen die geen uitgesproken komkleikarakter hebben nog vrij gunstig.
De overslaggronden zijn door hun zeer gevarieerde opbouw zeer verschillend wat hun
landbouwkundige waarde betreft. De zandige overslaggronden met slibarm zand ondieper
dan 40 cm zijn in het algemeen droogtegevoelig, maar wel geschikt voor tuinbouw. De
lichte, gebroken overslaggronden kunnen tot de goede gronden worden gerekend; soms
zijn ze iets slempig, maar goed bewerkbaar. Tuinbouw kan op dezegronden bedreven worden. De zware gebroken overslaggronden zijn aanmerkelijk slechter door hun veel slechtere
structuur. Bijopdrogen wordt degrond betonachtig hard, waardoor grondbewerking uiterst
moeilijk is en vooral het tijdstip van bewerking van groot belang is met het oog op de
gunstigstevochtigheidstoestand van degrond. In drogeperioden krijgt degrond inen direct
onder de zode een hydrofoob karakter als gevolg van de lage pH. Defijnzandigeoverslaggronden gelijken geheel op de lichte en zware stroomruggronden. Ook bij de overslaggronden speelt de aard en vooral de dikte van het overslagdek een belangrijke rol bij de
bepalingvandelandbouwkundige waarde.Ookhierisdegrensbij60cmteleggen.Bijdunne
dekken op komklei kan dezelaatste storend werken, integenstelling met dedunne overslagdekken op stroomruggrond.
Vergelijken we de stroomruggronden met de estuariumgronden, dan kan het volgende
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gezegd worden: de goede stroomruggronden ( > 18% lutum en zonder zandige ondergrond)
kunnen in het algemeen gelijkgesteld worden met de goede estuariumgronden ( > 18 %
lutumen zeer fijnzandige ondergrond dieper dan 50 cm). Het opbrengstniveau ligt ongeveer
gelijk (verschillen niet groter dan 5 %). Echter is bij de estuariumgronden de gewassenkeuze
ruimer wegens de betere structuur, terwijl de grondbewerking op de stroomruggronden
steeds moeilijker is. De lichtere en grofzandhoudende estuariumgronden echter blijven bij
de stroomruggronden ver achter.
Aan het eind van dit hoofdstuk wordt een landbouwkundige waarderingstabel voor
gebruik als bouwland gegeven. De hier gegeven classificatie is een relatieve en niet geschikt
voor omzetting in kwantitatieve waarden.
SUMMARY
In this chapter are recorded the results of a series of talks with farmers organized to obtain
a general view of the agricultural importance and value of the various soiltypes.
As a matter of fact only very distinct differences could be traced in this way. As regards the
fine-sandy estuarine soils distinct differences exist between the lighter and heavier soils, the
boundary can be drawn at a clay content of 15 - 18%. Heavier soils, if well drained, give significantly better yields than the lighter types, especially of winter cereals, sugarbeets and sometimes
peas. On the lighter soils flax can be grown with success and the potatoes are mostly of excellent
quality. Cereals grown on the heavier soils have a greater grain-weight, susceptibility to structure
detioration and to illness (cysts) being the greatest drawback on the lighter soils. The heavier
soils,especially those with a surface clay layer > 50cm and claycontent > 18%, can be qualified
as very good soils. If the light very fine-sandy subsoil (with < 15% clay) occurs shallowly than
the soil is less favourable while moreover one has to be on one's guard against bringing-up this
subsoil by plowing as this promotes structure detioration.
The heavier soils are outspoken unfavourable if drainage is defective e.g. if the zone of the
permanent reduction lies between 60- 80 cm below surface.
Estuarine soils with a river clay subsoil between 50- 80 cm can be put on a level with the
thicker estuarine soils especially with those overlying levee deposits. When the surface estuarine
layer has a thickness of less than 50 cm than the quality of the arable land is considerably less
except if the subsoil exists of a not too heavy levee deposit.
The latter are to be classed among the good arable soils. The fine-sandy estuarine soils, also
the heavier ones,are easily to till.The coarse-sandy estuarine soils,especially those having a clay
containing surface layer thinner than 50 cm („plaat" soils), are susceptible to drought. The
latter are only productive when the groundwater levels are high. In general great quantities
of organic manure and a crop rotation with rye, oats, early potatoes, maize and mangolds are
designated here. The light, humose estuarine soils can be made suitable for horticulture after
some improvements.
The levee soils in general are good arable soils especially those forming part of the regularly
composed riverbanks. Sometimes a disturbing layer is found in the profile e.g. in the Aalburg
river ridge. The levee soils are suitable for most crops giving good yields. For commercial crops
however they are lesssuitable. In general tillageisdifficult in most casesowing toa tough structure
(considerable tractive power is needed) which is also a handicap in obtaining a good seedbed.
Application of aphrite is therefore widely spread.
Basin clay soils are generally considered unsuitable for arable land especially in the western
part of the area where peat occurs in the subsoil. In the eastern part these soils are higher situated
and are often, but with little success, used for arable land. After breaking-up the grassland the
soil structure worsens rapidly and manure requirement increases strongly. Yieldsare asan average
15% smaller than those obtained on levee soils. For grasslands these soils are very suitable
provided the groundwater table is well controled. Levee soils over basin clay are taking an intermediate position.
If the surface levee layer has a thickness of less than 60 cm, the soil equals a pure levee soil.
They are mostly arable soils. With thinner surface levee layers the basin clay subsoil exerts an
unfavourable influence (rooting system, drainage). These soils are in all respects comparable
with pure basin clay soils. Also basin clay soils over levee deposit act like pure basin clay soils
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if the surface basin clay layer has a thickness of over 60cm. When a thinner surface layer occurs
conditions are much more favourable resulting a.o. in arable land use.
A special group is formed by the levee soils having impeding layers. Soils belonging to this
group and having layers without decided basin clay characteristics are rather favourable.
The agricultural value of the spill soils differs widely due to their very varied composition.
Sandy spill soils with clay-poor sand within 40cm belowsurface are generally drought-susceptible
but tolerably suitable for horticulture. The light, transitional spill soils can be considered good
soils, sometimes with a tendency to puddling but easily tillable. Horticulture can be pursued on
these soils. The heavy, transitional spill soils are considerably worse as a consequence of their
structure which is much worse. When drying-up the soil becomes concrete hard causing great
difficulties in tilling. Especially the point of time of tilling is of great importance in relation with
the most favourable moisture condition of the soil. In dry periods the soil in and directly under
the sod acquires a hydrophobe character caused by the low pH.
Fine-sandy spill soils show a great resemblance with light and heavy leveesoils.
Also with spill soils character and thickness of the surface spill layer play an important role
in determining the agricultural value. Here also the boundary lies at 60 cm. In soils with thin
surface spill layers over basin clay the latter can exercise a disturbing influence contrary to soils
composed of thin surface spill layers over levee deposits.
Comparing levee soils with estuarine soils the following can besaid: good leveesoils(> 18%
particles < 2 mu and without sandy subsoils) equal in general the good estuarine soils. The
yields are almost equal (differences less than 5 %)• However for estuarine soils the choice of crops
is wider owing to a better structure whereas tillage of levee soils is always more difficult. The
lighter and coarse sand containing estuarine soils however lag far behind the levee soils.
At the end of the chapter a table isgiven containing an agricultural evaluation of the soils for
arable land use. The classification given here has only a relative value and is unsuitable for transformation into quantitative values.

VII. SAMENVATTING VAN DE B O D E M K U N D I G E
GEGEVENS I N E E N TABEL
I. ALGEMEEN
In tabel 3(bijlage 10) is een samenvatting gegeven van de belangrijkste bodemkundige
gegevens van de verschillende bodemtypen. Weergegeven zijn de dikte, het lutumgehalte,
degrofheid van dezandfractie, het humusgehalte van deverschillende Iagen van de grand,
gehalteen de diepte van de permanente reductie. Daarnaast zijn de structuurtoestand, de
voorts het kalkbewerkbaarheid, de oogstzekerheid van de grond en de geschiktheid van de
grond voor deteelt van verschillende gewassen aangegeven.
In het hier volgende zal een korte toelichting op de tabel worden gegeven.
2. DE OPBOUW VAN HET PROFIEL
In kolom 1 zijn debodemreeksen en inkolom2detypen weergegeven. Bijdeestuariumgronden is,om herhaling tevoorkomen, deaanduiding

gebruikt, waarbij onder
„type
„type"wordtverstaan hettypevan destroomrugondergrond. Deaard van deonderscheiden
typen is apart aangegeven.
In de kolommen 3en 4 zijn de lagen vermeld die binnen 40cm beginnen en al dan niet
doorlopen tot dieper dan 40cm; in kolom 5de lagen beginnend tussen 40en 80cm; in de
kolommen 6,7delagen beginnend bij 60resp.80cm. In kolom 3isdesamenstellingvan de
bouwvoor aangegeven. De kolommen 4, 5en 7zijn onderverdeeld in a en b voor het geval
binnen de aangegeven diepten meer dan 1laag voorkomf. Elk van de kolommen 3 t/m 7
resp. a en b zijn onderverdeeld in vier gedeelten, waarin zijn aangegeven de diepten waarop
de betreffende laag kan voorkomen en achtereenvolgens het lutumgehalte, de grofheid van
de fractie groter dan 50muen het humusgehalte van de laag. De diepten zijn in decimeters
weergegeven, 0- 3wilzeggenvan0 - 3 0 cm,4/6- 7/11wilzeggenvan40a 60cm- 70a 110
cm. Een verticale pijl betekent doorgaand tot grotere diepte dan 120cm; 6/8- | wil dus
zeggen van 60a 80cm tot meer dan 120cm. Een lange horizontale pijl wil zeggen, dat op
de betreffende diepte een hoger in het profiel begonnen en daar aangegeven laag zich onveranderd voortzet. De lutumgehalten zijn als volgt met lettersymbolen weergegeven:
kleiig veen of veen, lutumgehalte niet
A 0 - 3 % lutum
F 17,5 - 25%lutum
B 3 - 5% lutum
G 25 - 35% lutum
aangegeven
C 5 - 8% lutum
D 8 - 1 2 % lutum
E 12-17,5%,lutum

H35 - 50% lutum
I 50 - 65%lutum
K65 - 100% lutum

Een horizontale pijl geeft een geleidelijke zwaarteverandering binnen de betreffende laag
aan. D/F ->C/D wil dus zeggen dat in de aangegeven laag de zwaarte geleidelijk afneemt
van 8a 25%tot 5a 12%lutum.
De grofheid van de fractie groter dan 50 mu is, naar de mediaan van deze fractie, als
volgt aangegeven:
1. 50- 105mu uiterstfijnzand
2. 105 - 150muzeerfijnzand
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3. 150- 210 mu matig fijn zand
4. 2 1 0 - 420 mu matig grof zand
5. 420- 2000 mu zeer grof zand
Voor het humusgehalte is de volgende indeling gebruikt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

minder dan 1 % humus
1 - 3 % humus
3 - 6 % humus
6 - 1 2 % humus
venige klei (klei met een venig karakter)
kleiig veen (slibhoudend veen)
veen
3. HET KALKGEHALTE

In kolom 8 is het kalkgehalte van de grond aangegeven met symbolen waarbij het eerste
cijfer dit gehalte in de bovenste lagen aangeeft:
1. kalkrijke gronden (bouwvoor minstens kalkhoudend);
10kalkrijk tot dieper dan 120cm
11 kalkrijk tot 80 a 120cm
12kalkrijk tot 50 a 80 cm
13 kalkrijk tot 30 a 50 cm
2. kalkhoudende gronden (bouwvoor kalkarm tot zwak kalkhoudend):
20 kalkrijk vanaf 30 a 60 cm
21 kalkrijk vanaf 30 a 60 cm, ondergrond boven 120cm kalkarm.
3. kalkarme gronden (bovengrond tot dieper dan 60 cm kalkarm):
30 gehele profiel kalkarm
31 ondergrond vanaf 60 a 120cm kalkrijk.
4. DE DIEPTEN VAN DE PERMANENTE REDUCTIE
In kolom 9zijn de diepten van de permanente reductie vermeld, die voor de betreffende
typen het meest voorkomen.
1. Permanente reductie dieper dan 120cm
„
„
van 100-120 cm
3„
„
van 80-100 cm
4.
„
„
van 50- 80 cm
5„
„
ondieper dan 50 cm
2

5. DE STRUCTUUR
In kolom 10 is een eenvoudige omschrijving van de macrostructuur van de grond aangegeven, gebaseerd op de volgende indeling:
1. Goede structuur met stabiele pseudokruimels tot fijne scherphoekig-blokkige elementjes;
grove kluiten gemakkelijk uiteenvallend in fijnere delen (b.v. zware, fijnzandige estuariumgronden).
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2. Vrij goede structuur met pseudokruimels en fijne tot matig grove, scherphoekige tot
blokkige elementjes; grove kluiten minder gemakkelijk uiteenvallend in fijnere delen
(b.v. stroomruggronden).
3. Kluitstructuur met overwegend kleine tot matiggrove,scherphoekig-blokkige elementen
met een geringe porositeit; grove kluiten moeilijk uiteenvallend. Alleen na gunstige
winter-en opdooi-omstandigheden in het voorjaar een structuur metfijnescherphoekigblokkige elementjes ondiep voorkomend (b.v. komkleigronden).
4. Betonachtige structuur; grond opdrogend tot betonachtige massa, na onder invloed van
regen eerst enigszins verslempt te zijn geweest (b.v. zware, gebroken overslaggronden).
5. Slempige structuren, structuurelementen vallen onder invloed van mechanische inwerking spoedig uiteen waardoor verslempingen dichtslaan van de grond optreedt. Bij
opdroging van de grond vindt korstvorming plaats, waarbij echter geen betonachtige
bovengrond ontstaat (b.v. lichte,fijnzandigeestuariumgronden).
6. Goede structuur met overwegend pseudokruimels en geen kluiten en scherphoekigblokkige elementen; grond slechts in geringe mate slempig en geen of geringe korstvorming bij opdrogen (b.v. zandige, humeuze overslaggronden).
6. DEBEWERKBAARHEID
In kolom 11 zijn enkele normen voor de bewerkbaarheid van de gronden aangegeven
volgens onderstaande indeling:
1. Onder normale omstandigheden steeds goed bewerkbaar (b.v. zware, fijnzandige estuariumgronden).
2. Meestal goed bewerkbaar, zij het dat vrij grote trekkracht isbenodigd, maar soms in de
herfst moeilijkheden bij de bewerking (stroomruggronden).
3. Overwegend moeilijk en zwaar bewerkbaar; indien in de herfst niet kan worden geploegd, hetgeen bij ongunstige weersomstandigheden meermalen het geval is, is voorjaarsbewerking zeer lastig (b.v. zeer zware stroomruggronden en komkleigronden).
4. Steeds gemakkelijk bewerkbaar, maar een juiste keuze van het tijdstip van bewerking
is noodzakelijk in verband met kans op structuurbederf (b.v. lichte, gebroken overslaggronden).
7. DE GESCHIKTHEIDVOOR DETEELT VANAKKERBOUWGEWASSEN
In kolom 12 is de geschiktheid van de betreffende bodemtypen voor de verbouw van
verschillende gewassen vermeld op grond van de volgende indeling in vruchtwisselingsklassen:
1. Geschikt tot zeer geschikt voor alle gewassen van de kleigronden. Soms gevoelig voor
kalibehoeftige gewassen.
a. met hoge tot zeer hoge opbrengsten voor de meeste gewassen (b.v.typen ENgll, ENgl2),
b. methoge opbrengsten voor demeestegewassen (b.v.typen ENg21,ENg22),
c. met matigeopbrengsten voor demeeste gewassen (b.v.typen ENg31,ENpl2).
2. Geschikt voor alle gewassen van de kleigronden, echter met beperkte mogelijkheid voor
intensieve suikerbietenteelt en matige tot hoge opbrengsten voor de meeste andere gewassen. Soms gevoeligvoor kalibehoeftige gewassen.
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a. hogeopbrengsten voor demeestegewassen (b.v.typeENg43),
b. matigeopbrengsten voor demeestegewassen (b.v.type ENpl3).
3. Geschiktvoorgranen,peulvruchten,sommigehandelszaden(o.a.koolzaad),aardappelen,
suiker- en voederbieten; weinig tot matig geschikt voor vlas en fijnere handelsgewassen
(b.v. typen Rsl en Rsw). In deze klasse is nog een verdere onderverdeling gemaakt, nl.:
a. gronden zonder storendelaagboven 60cm,
b. gronden met storende laagtussen ± 3 0 - 6 0 cm.
De opbrengsten van type 3azijn overwegend ietshoger dan van type36.
4. Zeer geschikt voor aardappelen; geschikt voor rogge, haver en gerst; matig geschikt tot
geschikt voor voederbieten; matig geschikt voor tarween suikerbieten; weinigtot matig
geschikt voor handelsgewassen (b.v. type Rsz).
5. In het algemeen weinig tot matig geschikt voor granen, suikerbieten en voederbieten;
ongeschikt voor andere gewassen; in wisselbouw matig geschikt voor granen, bieten en
erwten; soms hoge opbrengsten, maar teelt riskant (b.v. typen RK2s, Rgwolk).
6. Geschikt voor rogge en vroege handelsgewassen (b.v. zaaduien); matig geschikt tot
tamelijk geschikt voor tarwe, haver, gerst, bonen en voederbieten; weinig tot matig
geschikt voor aardappelen, suikerbieten en erwten.
a. met hogeopbrengsten (b.v.typeENp22),
b. met matige opbrengsten (b.v.type ENp33ten dele).
7. Geschikt voor rogge; matig geschikt voor haver,aardappelen en voederbieten; weinig
tot matig geschikt voor tarwe en suikerbieten (b.v. type ENp33 ten dele).
8. Matig geschikt tot geschikt voor rogge; weinig tot matig geschikt voor haver en aardappelen;ongeschikt voor andere gewassen (b.v.typen ENp44,Rszz).
9. Ongeschikt voor bouwland (te nat; b.v. type RK, indien niet sterk ontwaterd).
Bij de classificatie van de verschillende bodemtypen is uitgegaan van een behoorlijke
ontwateringstoestand. Opdebodemgeschiktheidskaart voorakker-enweidebouw(bijlage7)
isechter op basis van de diepten van depermanentereductie een meer gedetailleerd onderscheid gemaakt naar de ontwateringstoestand.
Bij de indeling insubklassen naar produktiviteit zijn relatievenormen aangenomen.Een
hoge opbrengst binnen een bepaalde klasse wil dus zeggen: de opbrengst die bereikt kan
worden wanneer andere dan bodemkundige factoren optimaal zijn en de bodemgesteldheid
binnen die klasse zo gunstig mogelijk is. Minder hoge of matige opbrengsten worden dan
verkregen wanneer de bodemkundige factoren binnen de klasse iets minder gunstig zijn.
Het absolute opbrengstniveau loopt voor de verschillende klassen sterk uiteen. Voor
klasse 6a zal dit b.v. aanmerkelijk lager liggen dan voor klasse lb.
8. DEOOGSTZEKERHE1D
In kolom 13 zijn normen vermeld voor de oogstzekerheid. Deze kolom is vrij nauw
verweven met kolom 12, daar bedoeld wordt: de oogstzekerheid binnen de voor het betreffende type geldende vruchtwisselingsklasse. De volgende indeling is opgesteld:
1. Overwegend goede oogstzekerheid.
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2. Overhet algemeen goedeoogstzekerheid, maarsomsmoeilijkheden bij dekieming in het
voorjaar.
3. Onder normale omstandigheden oogstzeker, maar gevoeligvoor wateroverlast.
4. Onder normale omstandigheden oogstzeker, maar gevoelig voor droogte.
5. Overwegend matigeoogstzekerheid, bij minder gunstige omstandigheden moeilijkheden,
vooral door verslemping.
6. Overwegend geringe oogstzekerheid; grote moeilijkheden bij iets minder gunstige omstandigheden.
De kolommen 14en 15behoeven geen nadere toelichting.

9. SAMENVATTING
In tabel 3 (bijlage 10) zijn de belangrijkste gegevens van de bodemtypen verzameld.
Weergegeven zijn: dediktevan delagen,lutumgehalte, grofheid van dezandfractie, humusgehalte van de lagen, kalkgehalte en diepte van de permanente reductie.
Daarnaast worden vermeld: structuurtoestand, bewerkbaarheid, oogstzekerheid en de
geschiktheid voor de teelt van verschillende akkerbouwgewassen.
Voor het lezen van deze gecodeerde tabel wordt een uitvoerige toelichting gegeven.

SUMMARY
In table 3(appendix 10)a compilation of the most important data on the soiltypes isgiven.
Reproduced arethefollowing data:thicknessofthedifferent layers,claycontent,texturalclassof
the sand fraction, humuscontent of the different layers,limecontent and depth of occurenceof
the permanent reduction.
Besidesare mentioned: structure condition, workability, degree of safety against crop failure
and suitability for the growingof severalarablecrops.
To make thecode of thistable understandable a detailed explanation isgiven.

VIII. B O D E M K U N D I G E B E S C H R I J V I N G VAN EEN
AANTAL P R O F I E L E N
I. ALGEMEEN
Tijdens de kartering werd een beperkt aantal profielen nader bestudeerd en beschreven.
Ten dele geschiedde dit aan profielkuilen en ten dele aan de hand van, met een brede steekboor verrichte boringen. Bij de beschrijving van de structuren van de verschillende horizonten werd nog gewerkt volgens de AmeFIG. 50. Plaatgrondprofiel van net type Np33 rikaanse indelingswijze, zoals deze werd
met een zandige laag hoog in net profiel. Af- toegepast voordat JONGERIUS de indeling
stand tussen twee ingestoken aren is 10 cm.
v a n de structuurvormen verder tot ontwikkeling bracht (tabel4).Thans volgt een
beschrijving van een aantal profielen, waarvan de ligging is aangegeven in bijlage 8,
de orientatiekaart. Bij de beschrijving
werden aangegeven de diepten van de verschillende lagen, de zwaarte, de grofheid
van het zand, de humositeit, het kalkgehalte, de kleur, de structuur en het voorkomen van huidjes, terwijl plaats is gelaten
voor opmerkingen.
Aangaande de bij de beschrijving toegepaste codering zij nog het volgende
opgemerkt. Het lutumgehalte is in procenten weergegeven, evenals het humusgehalte. De indeling van de fractie groter
dan 50 mu is dezelfde als in de samenvattende tabel 3 (bijlage 10). In de kolom
CaCOj betekent 0 geen opbruising met
verdund zoutzuur, 1 een zeer zwakke,
slechts hoorbare opbruising, 2 een zwakke,
duidelijk zichtbare opbruising en 3 een
sterke opbruising. De kleurbeschrijving is
volgens Munsell Soil Color Charts. In de
kolom roest geeft het cijfer een maat voor
debedekkingsgraad: 1minder dan 5% van
de oppervlakte; 2, 5- 10%; 3, 10- 20 %;
4, 20- 50% en 5 meer dan 50% van de
oppervlakte. Het lettersymbool geeft weer
de vorm waarin de roest voorkomt: v roest
in vlekken, c roest in concreties en w roest
langs wortelkanalen. De structuurbeschrijvingberustopdeindelingzoalsweergegeven
in tabel 4. Bij de beworteling betekent 0
geen beworteling, 1 een zeer geringe beFIG. 50. „Plaat"soil profile of type Np33 witha
worteling, 2 een matige beworteling en 3
sandy layer high in the profile. Distancebetween
een dichte beworteling.
two put-in earsis 10 cm.
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TABEL4/Tab/e 4.

Type(vormenschikking van destructuurelementen)

Plaatachtig, met geringe
verticale afmeting.
Platte vlakken,
meestal horizontaal
Platelike withone
dimension (the vertical)
limited.Plane faces
mostly horizontal

Klas
Class

I platig
platy

Prisma-achtig met beperkte horizontale afmetingen. De verticale vlakken zijn uitgesproken
en vertonen onderling duidelijke hoeken
Prismlike with two dimensions
(the horizontal) limited.Vertical
faces welldefined, vertices angular
zonder afgeronde
koppen
without roundedcaps

met afgeronde koppen
withroundedcaps

II prismatisch
prismatic

III kolommen
columnar

a. zeer fijn of zeer dun
veryfineor very thin

al zeer dun 1mm
verythin platy

all

b. fijn of dun
fine or thin

bl dun 1 - 2 mm
thin platy

bll

c. middelmatig
medium

cl middelmatig2-5mm
medium platy

ell

d. grof of dik
coarseor thick

dl dik 5 - 1 0 mm
thick platy

dll

e. zeer gof of zeer dik
verycoarseorverythick

el zeer dik 10 mm
verythick platy

ell

alii
10 mm

10 mm
bill
10-20 mm

10-20 mm

2 0 - 5 0 mm

ClII
2 0 - 5 0 mm

50-100 mm

dill
50-100 mm
elll

100 mm

100 mm

OPMERKING: Mengsels van twee of meer klassen worden aangegeven met deelstreep, b.v. b/cV.

Mengsels van twee of meer typen worden aangegeven met +teken, b.v. cIV+V.
2. PROFIELEN BESCHREVEN IN PROFIELKUILEN
2.1. Type

ng31

, fijnzandig (fig. 47 en tabel 5). Dit profiel moet worden gerekend tot de

matiggoedeestuariumgronden. In degoedebovengrond valt dezwak samengesteld-prismatische structuur op. De overgang naar de Iicht zavelige, uiterst fijnzandige ondergrond is
vrij scherp, ofschoon deze op wisselende diepten plaatsvindt. In fig. 47 komt dit duidelijk
tot uiting. De beworteling in defijnzandigeondergrond is matig ontwikkeld. Wei komen
talrijke oude, nog geheel in stand gebleven, fijne wortelkanalen voor, maar de actieve beworteling is gering. Het langdurig in stand blijven van de oude wortelkanaaltjes is een
bewijs voor het vrijwel ontbreken van biologische activiteit in dezelagen.Slechts sporadisch
wordt een wormgang aangetroffen. Voorts isin dezelagen geen sprake van enige vorm van
structuur. De ontwatering van het profiel ismatig tenoemen mededoor het voorkomenvan
een zware rivierkleiondergrond op ongeveer 90 cm diepte. Ten slotte zij nog vermeld, dat
in deze profielkuil, die gedurende drie warme en zonnige zomerse dagen naar het zuiden
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Type(shapeandarrangements ofpeds)
Blokachtig, veelvlakkig of sferisch; 3 gelijke afmetingen
Blocklike;polyhedronlike orspheroidal withthreedimensions of thesame order
Blokachtig met vlakke of gebogen oppervlakken. De
structuureenheden passen in elkaar (ook veelvlakken)
Blocklike,blocksorpolyhedrons havingplaneor
curvedsurfaces thatare casts of the moldsformed
by thefaces of thesurroundingpeds
vlakke oppervlakken die
elkaar hoekig snijden
facesflattened,most
verticessharply angular

Sferische of veelvlakkige structuureenheden
die weinig of niet in elkaar passen
Spheroidsorpolyhedronshavingplaneorcurved
surfaceswhich have slightorno accomodation
to thefaces ofsurroundingpeds

vlakke + gebroken
relatief onporeuze
oppervlakken met veel
structuureenheden
afgeronde hoeken
relativenon-porouspeds
mixedandflattenedfaces
withmanyroundedvertices

poreuze
structuureenheden
porouspeds

IV blokkig
(angular) blocky

V subhockig-blokkig
subangular blocky

VI granulair
granular

VII kruimel
crumb

alV

aV

aVI

aVII

5 mm
blV

bV
5 - 1 0 mm

cIV
1 0 - 2 0 mm
dIV
20- 50 mm'
elV

REMARK:

cVII

cVI

dV

2 - 5 mm

2 - 5 mm
dVII

dVI
5 - 1 0 mm

20- 50 mm

eVII

eVI
50 mm

1- 2 mm

•2 mm

10-20 mm

eV
50 mm

bVII

bVI
5 - 1 0 mm

cV

1 mm

1 mm

5 mm

10 mm

Mixtures of two or moreclassesare indicatedwith a diaeresis, e.g. b/cV.
Mixtures of two or moretypes areindicatedwith a +sign, e.g. cIV+V.

geexponeerd geopend had gelegen, de bovengrond sterk scheurde en uitdroogde, terwijl de
ondergrond geen enkel teken van scheuring vertoonde en voortdurend vochtig bleef onder
invloed van het grote capillaire geleidingsvermogen van de uiterst fijnzandige zavel, bij een
grondwaterstand van 1,15 m beneden maaiveld.
Na het voorgaande behoeft het geen verwondering te wekken, dat deze ondergrond als
storend voor de plantengroei moet worden aangemerkt. De resultaten van het proefplekkenen bewortelingsonderzoek zijn met het hier weergegeven beeld in overeenstemming.
2.2. Type Np33 (fig. 50 en 51,tabel 6).Dit plaatgrondprofiel, met ondiep in de ondergrond
een zandige laag, maakt deel uit van een kleine oppervlakte van hetzelfde type te midden
van gronden met zand of zandlagen dieper dan 50 cm. De plek tekende zich in het gewas
scherp af door verschil in stand en rijpingsstadium. In figuur 51 is het lengteverschil in de
tarwe tussen de ondiepe plaatgrond op de voorgrond en de diepere plaatgrond op de achtergrond goed te zien. Voorts was bij de ondiepe plaatgrond het gewas reeds noodrijp, bij de
diepe plaatgrond was de rijping nog volop aan de gang. De zandlaag van 30—50 cm oefent
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FIG. 51.
Tarwe op plaatgrond type
Np33. Op de voorgrond is de
tarwe op het profiel met de ondiep voorkomende zandlaag
korter dan op de achtergrond
waar deze zandlaag ontbreekt.
FIG. 51.

Wheat on „plaat"soil of type
Np33. In the foreground the
wheatgrowing on the soil with
a sand layer highin theprofile
is shorter than in background
wherethesandylayeris lacking.

2.1. TABEL5/Table5.

Type

ng31
Ontwatering: matig
Kleur Colour

Diepte
Depth

<2

>50

Humus
/o

CaCOa

vochtig
wet

droog
dry

vochtig gewreven
rubbed when wet

'
0
10
20
30

*

1

4

20

1

70
80
90

8-9

0

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

40

1

40

3

10 VR 3/2

10 YR 5/2.5

10 YR 4/2

24
10 YR 5/2

50
60
10YR 7/2
—
10YR7/3

10YR7/2
—
10YR7/3

0

i

J
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een zeer ongunstige invloed uit. Bijnaderebestudering vanhetprofiel bleek, dat de in de
dunne zandlaag nog aanwezige lutum voornamelijk voorkomt in enkele fijne horizontale
slibbandjes en enkele verticale met slibhoudend materiaal opgevulde wormgangen op een
dieptevan 32- 40cm,maar vooral van 40- 50 cm.De wortelontwikkeling wordt door de
zandlaaggeheelgestuit.Slechtsenkelefijnewortels kunnen via de zeerfijneslibadertjes nog
tot iets grotere diepte tot in de lutumhoudende laag van 50- 55cm doordringen. Voor de
ontwikkeling van het gewas heeft dit echter geen betekenis. De beworteling is dus beperkt
tot de bovengrond. Ook voor de vochthuishouding isdezandlaag tussen 40- 50cm funest.
Infig.114vanhoofdstuk XIV iseen beeld gegeven van devochttoestand van dit profiel ten
tijde van de oogst. Het blijkt dat de zandlaag het contact tussen de beneden 60 cm nog
behoorlijk vochtige ondergrond en de bovengrond volkomen heeft verbroken. De zandlaag
zelf was geheel uitgedroogd. Het in de bovengrond aanwezige vocht was afkomstig van
kort tevoren gevallen neerslag. De vochtreserve van de bovengrond tot 40 cm was ten
enenmaleonvoldoende om een goede vochtvoorziening van de plantengroei te waarborgen.
drainage: moderate
Roest
Rust

Structuur
Structure

1 v/c
B
S

IV/V
eIII

Huidjes
Coatings

Beworteling
Root system

zwakke
humushuidjes
undistinct
humuscoatings

3

Roestkorreltjes en vlekjesalleen
binnen structuurelementen.
Bovengrond sterk scheurend
bij opdrogen.
Rust granulesand mottles only
inside structure elements. Topsoil strongly cracking when
drying out.

1

Geen organisch leven; talrijke
fijne,oudewortelgangen blijven
in stand; groot capillair geleidingsvermogen waardoor
grond niet opdroogt.
No organic life; several small
old root channels remain intact;
no drying-upof the soil caused
by great capillary conductivity.

aV
selll

2v, gedeeltelijk
'angs wortelPartly along
r
oot channels

Geen structuur,
dichte pakking
Structureless
densepacking

1 v/c

Geen structuur,
dichte klei
Structureless
dense clay

0

Opmerkingen
Remarks

•
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2.2. TABEL 6/Table 6.

Type: Np33
Kleur Colour

Diepte
Depth

0
10
20

30
40
50
60
.70
80
90
100

<2

> 50

13

2-3

Humus

%
3

10-12
3
2-7 3-4
1-2
4
5-7
3
1-2
4

1-2
0

CaCO,

vochtig
wet

droog
dry

vochtig gewreven
rubbedwhen wet

3

10YR 3.5/2

10YR5/2

10YR 4/2

10YR4/3
10 YR 5.5/3

10 YR 5/3
10 YR 6/3

De scherpe droogtereactie isdan ook alleszinsverklaarbaar. Verstoring van de gelaagdheid
van dit profiel, waardoor in ruime mate verticale slibhoudende banen ontstaan, via welke
de beworteling naar de, gedurende het gehele jaar, vrij ondiep vochtige ondergrond kan
doordringen, zal reeds een belangrijke verbetering teweegbrengen. Duidelijk komt dit tot
uiting bij de omliggende gronden, waar het profiel ongeveer hetzelfde is, maar waar de
zandlaag van 40- 50cm ontbreekt.
EO
2.3. Type
(fig. 52en 53;tabel 7).Dit profiel isgelegenopdenoordelijke hellingvan de
k,s
Biesheuvelsestroomrug. Destroomrugishieropdeflankafgedekt dooreenzware afzetting,
die gedurende lange tijd aan de oppervlakte heeft gelegen en een vegetatie heeft gedragen.
De donkere kleur en destructuur van dezelaagwijzen in dezerichting. In noordelijke richtingisdezelaagtevervolgen,waarbij zij iets afhelt, met de geleidelijk verdwijnende stroomrugondergrond mee, om dan aan te sluiten bij de bovenzijde van de verder noordelijk
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Roest
Rust

0

1w

Structuur
Structure

Huidjes
Coatings

Beworteling
Root system

bV
(zwak)
(sd III)
(weak)

zwakke
humushuidjes
undistinct
humus coatings

3

geen structuur
structureless

3

Opmerkingen
Remarks

Onregelmatige laag.
Irregularlayer.

1-2

Fijngelaagd vrijwel zuiver zand
met siibbandjes, deze soms
verticaal en dan doorworteld.
Finely stratified almost pure
sand with small clay bands,
which are sometimes vertical
andthen rooted.

0-1

Enkele fijne slibadertjes met
enkele wortels overigens beworteling op zand gestuit.
Some fine clay veins with some
roots,otherwiserootpenetration
checked onthesand.

1V

0

niet verder beschreven.

voorkomende veenondergrond. Over deze zware laag ligt een iets lichter rivierkleidek
samenhangend met het komkleidek op het meer noordelijk gelegen veen. Over Iaatstgenoemdelaagheen werdna deSt.-Elizabethsvloedeen laagestuariumklei afgezet. De bovengrond kan als gunstig worden aangemerkt. De grond is matig zwaar, is nog kalkhoudend
en onder de bouwvoor, waar de grond een iets geligbruine kleur heeft vergeleken bij de
meer grijsbruine rivierkleigronden, zelfs nog kalkrijk. De structuur isgoed, ook hier isweer
sprake van een zwak samengesteld-prismatische structuur van de bovengrond. Beneden
35cmwordt degrond veelzwaarderenstugger,waarbij eveneenseenuitgesproken structuur
tot uiting komt. Vooral is dit het geval beneden 45cm, waar de zware donkere laag begint
met een duidelijke kolomstructuur. In fig. 52zijn de structuurelementen in de profielwand
duidelijk te zien, terwijl in fig. 53enkele uitgeprepareerde structuurelementen afzonderlijk
zijn weergegeven. De elementen, die van de zware donkere laag uit doorlopen tot in de
bovengelegen iets lichtere laag, zijn in de onderste helft zeer compact, maar vertonen in de
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FIG. 52.

EO
Profiel van het type -=-—, dun
Jc^s
estuariumdek op komklei met
stroomrugondergrond. Noordhelling van de Biesheuvelse
stroomrug. Matig zwaar, kalkhoudend dek ter dikte van
± 35 cm met zwak samengesteld-prismatische structuur op
donkergekleurde (door vegetatie) zware komkleilaag met
duidelijke kolomstructuur.
Overgangvan dezelaag naar de
stroomrugondergrond is
scherp.

FIG. 52.

EO
Profile of soil type -r—, thin
KiS

estuarinecoveronbasinclayover
leveesubsoil.North slopeof the
leveeof Biesheuvel.Moderately
heavy,calcareouscover± 35cm
in thickness with weakly compound-prismatic structure overlying dark-coloured (by vegetation) heavy basin clay layer
with distinct column structure.
Sharp transitionfrom thislayer
into the leveesubsoil.

FIG. 53.

EO
Bodemtype =—. StructuureleKiS

menten uit de zware laag van
fig. 52.

FIG. 53.

EO
Soil type -.—. Structure elements out of the heavy layer of
fig. 52.
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bovenste helft een samengesteld-gesegmenteerde structuur. De overgang van de zware laag
naar de stroomrugondergrond is zeer scherp. De kolommen hebben bij deze overgang afgeronde koppen.
Opvallend bij dit profiel is het duidelijke transport van kalk uit de nog steeds kalkhoudende tot kalkrijke estuariumbovengrond naar de ondergrond. Dit transport vindt
vooral plaats langs de vlakken van de structuurelementen. In droge perioden kristalliseert
de kalk uit op deze vlakken in de vorm van een pseudomycelium. In de profielkuil, die
gedurende enkele dagen tijdens warm weer had opengelegen, kwam dit zeer fraai tot uiting.
Voor landbouw en fruitteelt heeft dit profiel bepaald ongunstige eigenschappen. De
reactie van een boomgaard op deze bodemgesteldheid is reeds beschreven in hoofdstuk VI.
EO
2.4. Type-—; grasland
k
0 - 13 Sterk humeuze, donker grijsbruine klei.
8 - 1 0 % (in de zode tot 20%) humus; 2 5 % lutum; zwakke humushuidjes, kleur
10 YR 2.5/1.5, gewreven 10 YR 3/2; roest tot in de zode vooral binnen structuurelementen 1 v; structuur zwak ontwikkeld; kalk 0 - 1 .
1 3 - 27 Humeuze, grauw-grijze klei met bruine roestvlekken.
5% humus; 25% lutum; geen huidjes meer, kleur 10YR 3/1; geenstructuur (amorf);
bruine roestvlekken 2v; kalk 1 - 2.
27- 41 Grijze klei met veel roestvlekken.
1 - 2 % humus; 24% lutum; veel roestvlekken 3v; kleur 10YR4/1; kleurroest7.5 YR
4/4; kalk 2.
41- 35 Zware, grijze klei met enkele roestvlekken.
1% humus; 40% lutum; weinig roestvlekken 1v; kleur 10YR4/1; kalk 1- 0 .
53-120 Zware „blauwe" komklei.
1- 2% humus; 50% lutum; kleur N 4; roest 0; kalk 0.
Dit estuariumprofiel met komklei ondiep in de ondergrond is zeer slecht ontwaterd.
De zone met permanente reductie bevindt zich reeds op 50 cm diepte, de bovengrond is
sterk humeus ontwikkeld. De grond is in deze toestand slechts bruikbaar voor grasland,
waarbij het grasbestand tekenen van wateroverlast vertoont. Hierdoor hebben percelen
waarin dit profiel is gelegen een slechte naam. Een betere ontwatering zou deze gronden
echter aanmerkelijk verbeteren en zelfs (matig) geschikt maken voor bouwland.
2.5. Type Rsw; grasland
0-

7 Humeuze, zeer donkerbruine zodelaag.
5 a 7% humus; 25% lutum; kleur 10YR 3/2; roest 0- 1 v.

7-35

Homogene, donkergrijsbruine klei.
2a4% humus;25% lutum;sterkeklei-humushuidjesopbreukvlakken;structuura/b V;
structuurelementen betrekkelijk gemakkelijk uiteenvallend; kleur huidjes 10YR 4/2,
gewreven 10YR 4/3;roest en mangaanoxyden 1v; kalk 0.

35- 43 Als laag van 7 - 3 5 cm, maar met meer roest en minder sterk ontwikkelde huidjes.
Humus 1 %; roest en mangaanoxyden 2 a 3v; overigens vrijwel onveranderd.
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2.3. TABEL IjTable 7.

Type:

EO
k,s
Kleur Colour

Diepte
Depth

<2

> 50

Humus

%

CaCO,

0

10

20

1

20

30

35

1-2

vochtig
wet

droog
dry

kern structuurelementen
insideof
structureelements

10YR6/2

10YR4/2

10YR 5/2.5

10 YR5/3

4

1

breukvlakkea
grove elementen
fractures of
biggerelements
10 YR 3/2,
vlakken zonder
huidjes
fractures withoutcoatings

2

2-3

10YR4/2

1

1-2

10YR4/1

matrix
10YR 5/1.5
vlekken
mottles
7.5YR 4/4

40

,
50

40

1

1-2

1

10 YR 3/1

60

matrix
10YR4/1
vlekken
mottles
7.5YR 3/4-4/4

•

70
80
90
100
110

10-12

2

0

3

10YR6/2

—

-
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Roest
Rust

Structuur
Structure

lv

a/bV
SdHI+V
(eV)

humushuidjes
op grovere
elementen, op
kleinere ontbrekend
humuscoatings
onbiggerelements, noneon
smallerones

2v

alV+V

duidelijke
huidjes
distinctcoatings

Geen prismatische structuur,
grond bij opdrogen matig gescheurd.
No prismatic structure, dry soil
moderatelycracked.

3v
(binnen
structuurelementen)
(inside
structure
elements)

b/cV
onduidelijk
indistinct
SdHI

kleihumushuidjes en
drukstructuren
clay-humus
coatings
andpressure
structures

Beworteling vooral op vlakken
van structuurelementen. Kalk
in vorm van pseudomycelium
op vlakken van structuurelementen.
Root distribution mainly on
faces ofstructureelements.Lime
inpseudomyceliumform onfaces
of structure elements.

,

ell

3v

geen structuur
structureless

Huidjes
Coatings

Beworteling
Root system

3

Opmerkingen
Remarks

Beworteling vooral langs
breukvlakken van samengestelde elementen; enkele
schelpresten, roestvlekjes verticaal georienteerd.
Distribution of roots along
fractures ofcompoundelements;
some vertically oriented rust
stains, shell remnants.

2-3

Beworteling vooral op vlakken
structuurelementen; binnen
prisma's weinig fijne wortels,
wel oude gangetjes opgevuld
met klei-humuscolloiden. Deze
laag lakachtig met houtskoolresten. Onderkant prisma-laklaag met afgeronde koppen.
Root distribution mainly on
faces of structure elements;
insideprismsfew fine roots but
old small root channels filled
with clay-humus colloids. This
layeris"lak"-like with charcoal
remnants. Structure elements at
the bottomside of the "lak"
layer haveroundedfaces.

1-2

Overgang zeer scherp van laklaag naar stroomondergrond.
Abrupt grading of "lak" layer
intoleveesubsoil.
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43- 65 Grijsbruine, lichte klei met roest- en mangaanoxydevlekken, minder dan 1 % humus;
20% lutum; nog enkele zwakke huidjes op zwak ontwikkelde structuurelementen;
structuur b IV + V; kleur matrix 10YR 4.5/2; kleur vlekken 7.5 YR 4/4; roest en
mangaanoxyde 3a 4v; kalk tot 55 cm 0, vanaf 55cm 0- 1.
65- 85 Homogene, grijsbruine, lichte klei.
Minder dan 1% humus; 18% lutum; geen huidjes meer en geen structuur; kleur
10YR 5/3; roest 1v; kalk 1.
85-130 Gelaagd, afwisselend zand en lichte kleilaagjes.
Geen humus; zandlaagjes minder dan 5% lutum; kleilaagjes 1 0 - 1 5 % lutum; dikte
laagjes 2a 5cm; grofheid zand 2; kleur 2.5 Y5/2; roest 0- 1v; kalk 2a 3.
Beworteling:tot 65cm 3,van 65- 85cm 2,van 85- 120cm 1en dieper dan 120cm 0.
Biologische activiteit: tot 65cm diepte is het profiel vrijwel geheel gehomogeniseerd, vanaf 65cm
tot 120cm komen, met afnemende intensiteit, nog wormgangen voor.
De zone met permanente reductie bevindt zich op een diepte van 180 cm. Dit profiel
kan tot de beste stroomruggronden worden gerekend. De bovengrond heeft een goede
zwaarte, het profiel is aflopend en de ontwateringstoestand goed.
Blijkens het voorkomen van klei-humushuidjes op de structuurelementen en de ontkalking tot op vrij grote diepte hebben bodemvormende processen reeds een duidelijke
invloed gehad. Er is echter nog geen sprake van de vorming van een textuur-B-horizont,
terwijl een zwakke structuur-B-horizont zich nog maar duidelijk heeft ontwikkeld tot een
diepte van ongeveer 45 cm. De heterogenisatie in profielen als deze zal slechts langzaam
kunnen voortschrijden door de homogeniserende invloed van de zich in deze grond goed
ontwikkelende macro-organismen. Bovendien zal de heterogenisatie door dehuidige bemestingen sterk worden afgeremd of zelfs teniet worden gedaan.
3. PROFIELBESCHRIJVINGEN AAN DE HAND VAN BORINGEN
MET DE STEEKBOOR
Met behulp van de steekboor kan een behoorlijk inzicht worden verkregen in de opbouw
van het profiel. Beschrijving van de structuur is echter in de meeste gevallen niet goed
mogelijk.
3.1. Type Ng21; bouwland
9-23

Humeuze, grijsbruine klei.
4 a 6% humus; 27% lutum; kleur 10YR 3/2; geen roest en geen huidjes; kalk 3.
23- 52 Geleidelijke overgang naar grijze, zeer kalkrijke klei met veel schelpresten en weinig
roestvlekken.
1% humus; 22% lutum; kleur 10YR 4/2; roest 1v; geen huidjes; kalk 3.
5 2 - 6 4 Kalkrijke, zware zavel met weinig roest.
Geen humus; 18% lutum; kleur 10YR 5/2; roest 1v; kalk 3.
6 4 - 8 0 Matig fijnzandige, zeer kalkrijke, lichte zavel met roestvlekken.
Geen humus; 10% lutum; kleur 10YR 5/1.5;kleurroestvlekken 10YR 4/4;roest 3v;
kalk 3, met schelpresten; grofheid zand 2.
80- 90 Gereduceerde, lichte zavel.
10%lutum;kleur 10YR 3.5/0.5;geen roest; kalk 3,met schelpresten;grofheidzand2.
90- 96 Idem met bruinzwarte, organische resten.
96-112 Zwak kleiig, matig grof, grijs zand.
7 % lutum; kleur 10YR 4/0.5; geen roest; kalk 3, met schelpresten; grofheidzand 3.
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112-136 Grijs, matig grof zand.
Minder dan3% lutum; kleur N 4; kalk 3;grofheid zand 3.
136-150 Zeer zware, kalkarme klei.
60% lutum; kleur N4.5; kalk 0.
Dit profiel kan worden gerekend tot de goede estuariumgronden. De bovengrond heeft
een gunstige zwaarte, terwijl de overgang naar de lichtere ondergrond eerst op vrij grote
diepte plaatsvindt. De ontwateringstoestand laat echter te wensen over, hetgeen duidelijk
tot uiting komt in de geringe reductiediepte van 80cm.Een oogstderving van 10- 20% is
hiervan het gevolg.
3.2. Type — - — ; grasland
k
0 - 7 Zodelaag.
7 - 2 0 Donkerbruingrijze, humeuze, zware zavel.
4 - 6 % humus; 18% lutum; huidjes op duidelijk ontwikkelde structuurelementen;
kleur huidjes 10YR 4/1.5; kleur gewreven 10YR 4/2.5; geen roest; kalk 1; grofheid
zand 2.
20- 45 Bruingrijze, zwak humeuze, kalkrijke, zware zavel metenkele roestvlekken.
1% humus; 18% lutum; huidjes op structuurelementen; kleur huidjes 10YR4/2;
kleur gewreven 10YR4/3; roest 1v; kalk 3;grofheid zand 2.
45- 55 Zwak humeuze, fijnzandige, kalkrijke, lichte zavel.
1% humus; 10%lutum; geen huidjes; kleur 10YR4.5/3; roest 1 v;kalk 3; grofheid
zand 2.
55- 85 Sterk kalkhoudende, lichtgrijsbruine, zeer lichte zavel, met wormgangen opgevuld
met bovengrond.
Geen humus; 7 % lutum; kleur 10YR6/2; kleur der opgevulde wormgangen 10YR
4/3; roest 1 v; kalk 3,metschelpresten; grofheid zand 2.
85-105 Bruine, ijzer- en mangaanoxydeconcreties bevattende, grijze, zeer zware klei.
55% lutum; kleur van 8 5 - 9 5 cm 10YR 5.5/2, kleur van 95-105 10YR 6/1, kleur
roestvlekken 5 - 7 . 5 YR 3/4; roest 3 v + c ; kalk 0 met zwakke kalkinfiltratie langs
scheurtjes.
105-115 Grijze, zeer zware klei met enkele verspreide roestconcreties en wortelroestgangen.
60% lutum; kleur 10YR 5/1.5; roest 1v + g ; kalk 0.
115-135 Grijze, zeer zware klei metenkele plantenresten.
60% lutum; kleur 10YR4/0.5; geen roest; kalk 0.
135-140 Donkergrijze, sterk humeuze, zeer zware klei (overgang naar veen).
5- 10%humus; 55% lutum; kleur 10YR3/1.
140-175 Donkerbruin, slibhoudend bosveen.
60a 70%organische stof; 20a 30% lutum; kleur veen 10YR2/3;snelleoxydatievan
veen aan delucht; kleur na oxydatie 10YR2/1.5.
175- ? Venigeklei.
25% organische stof; 50%lutum; kleur 10YR 3/1.
Dit profiel behoort eveneens tot de goede estuariumgronden. De bovengrond heeft een
gunstige zwaarte, maar defijnzandige lichtere ondergrond begint, voor eenoptimale profielopbouw, opeentegeringe diepte. Onder invloed echter vandegoede ontwatering, waardoor
het gehele profiel tot aan de zware kleiondergrond goed is doorlucht, strekt de biologische
activiteit zich tot vrijwel op dezware ondergrond uit.Ook de beworteling heeft zich toteen
diepte van60a 70cm goed ontwikkeld. De storende invloed vandelichtere fijnzandige laag
van 45- 85cm isin dit geval, vooral waar het hier grasland betreft, gering. Het grasbestand
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toonde het beeld van een normaal vochthoudend grasland, waarin alsgevolg van een behoorlijke verzorging de goede grassen overheersten.
EO
3.3. Type -—; bouwland
kxs
0 - 2 0 Zeer donkerbruine, kalkarme, matig humeuze, matig zware klei.
4%humus; 35% lutum; kleur 10YR3/2; structuurbVII;geen roest ;kalk 1;grofheid
zand 1.
20- 27 Donkerbruine, kalkarme, matig humeuze, matig zware klei met duidelijke kleihuidjes
op de structuurelementen.
3 % humus; 3 5 % lutum; kleur huidjes 10 YR 3/2; kleur gewreven 10 YR 4/2.5;
structuur b/c V; geen roest; kalk 1; grofheid zand 1.
27- 36 Donkergrijsbruine, matig zware, kalkhoudende klei met een blokkige structuur en
zwakke huidjes op structuurelementen.
1% humus; 35% lutum; kleur 10 YR 4/2; kleur gewreven idem; structuur c I V ;
roest 1 v; kalk 2.
36- 50 Grijze, middelzware klei met vrij veel roestvlekken en geen huidjes op structuurelementen.
Geen humus;45% lutum;kleur 10YR4/2; kleur roest 10YR4/6; structuur overgaand
in c III; roest 2v + 1 c; kalk 1(infiltratie vanuit en homogenisatie met bovenliggende
laag).
50- 61 Grijze, zeer zware klei met vrij veel roestvlekken en prismatische structuur.
Geen humus; 55% lutum; kleur 10 YR 4/2; structuur c III; roest 2v + 1 c; kalk 0.
61- 74 Donkergrijze, zeer zware klei met donker onder- en bovengedeelte en lichter gekleurd
middengedeelte. De gehele laag maakt deel uit van een vegetatiehorizont, waarin zich
twee stilstandsperioden onderscheiden (de donkere gedeelten) gescheiden door een
periode waarin weer vlugger opslibbing heeft plaatsgevonden (de lichter gekleurde
tussenlaag). Dit beeld treft men in de vegetatiehorizonten van dit gebied veelvuldig
aan. Op een diepte van 62 cm bevindt zich een laagje van enkele mm's dik met sterk
verteerd organisch materiaal.
Ongeveer 5% humus; 55% lutum; kleur van 61- 64 cm 10YR 3/0.5, van 64- 70 cm
10YR 4/0.5,van 70- 74cm 10YR 2.5/0.5;geen structuur; roest jn donkere gedeelten
1v; in lichter gekleurde tussenband 2v; kalk 0.
74- 92 Grijsbruine zavel.
Geen humus; 15% lutum; kleur 10YR a 2.5 Y5/2; kleur roest 7.5 YR 5/6; roest 1v;
kalk 0; grofheid zand 2.
92- 115 Zware, kalkarme zavel met weinig roestvlekken.
Geen humus; 20% lutum; kleur 10 YR 5/2; roest 1 v; kalk 0; grofheid zand 2.
115-125 Sterk roesthoudende, matig zware klei.
27% lutum; kleur roest 5 YR 4/8; roest 4v + c ; kalk 0; grofheid zand 2.
125-135 Grijze, matig zware klei.
28% lutum; kleur 10YR 4/2; roest 1g; kalk 0; grofheid zand 2.
135- ? Gereduceerde, grijze, matig zware klei.
28% lutum; kleur 10 YR 4/2; geen roest; kalk 0.
Dit komkleigrondprofiel met stroomrugondergrond en een dun estuariumdek, dat door
homogenisatie met de komkleigrond iets zwaarder is geworden en door uitspoeling het
belangrijkste deel van de kalk heeft verloren, kan niet tot de beste profielen worden gerekend.
De structuur van de bovengrond is redelijk, maar de structuur van de laag direct onder
de bouwvoor is matig. Voorts oefent de zware komkleigrondtussenlaag met de vegetatielaagjes, die een vast en dicht voorkomen hebben, een ongunstige invloed uit. Daar staat
tegenover, dat de ontwatering ten gevolge van de hogere ligging op de onderliggende stroomruggrond vrij gunstig is. Dit komt ook tot uiting in de permanente reductiediepte van 135
cm. De zwaardere tussenlaag is enigszins gescheurd, waardoor de beworteling in beperkte
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mate langs deze scheuren tot iets grotere diepten lean doordringen. In de winter zullen de
scheuren echter weer grotendeels dichtzwellen en in het voorjaar ook vrij lang dichtblijven.
Daardoor ontstaat in en onder de zware laag vrij langdurig een gereduceerd milieu, hetgeen
als minder gunstig moet worden aangemerkt. Profielverbetering zou hier mogelijk zijn door
ploegen tot een diepte van 1m, waarbij de bovengrond wordt bovengehouden tot een dikte
van 20cm. Ook woelen volgens de moderne methoden met schuin omhoog lopende, brede
woelplaten loodrecht op de werkrichting zal bij deze profielen een gunstige invloed uitoefenen. In het centrale gedeelte van het Land van Heusden en Altena komen profielen met
een dergelijke opbouw vrij veelvuldig voor, zodat hierin misschien wel verbeteringsmogelijkheden liggen.
EO
3.4. Type-——; grasland
k^k
0-

5 Zodelaag met veel onverteerde plantenresten en een korreligestructuur met hydrofoob
karakter.
5 - 1 2 Zeer donkergrijsbruine, matig zware klei met scherp afgetekende roestvlekken en
roestgangen langs wortelkanalan.
5% humus; 30% lutum; kleur 10 YR 2.5/2; kleur roest 5 YR 4/6; structuur b VII;
roest 2 v + g ; kalk 0; grofheid zand 1.
12- 18 Grijze, matig zware klei met veel oranjebruine roestvlekken langs wortelgangen en
een harde, blokkige structuur.
2 % humus; 30% lutum; kleur 10YR 4.5/1; kleur roest 5YR 4/6; structuur b/c V;
roest 3v + g ; kalk 0; zand 1.
18- 26 Geleidelijk lichter wordende klei met gele roestvlekken en onduidelijke structuur.
Geen humus; 30% lutum >-2 5 % lutum; kleur 10 YR 4/2; structuur onduidelijk
b/c V; roest 2 v; kalk 0; zand 1.
26- 29 Geleidelijk lichter wordende, zware zavel vrijwel zonder structuur met nog enkele
scheuren.
25% lutum >- 20% lutum; kleur 10YR 4/2; roest 2 v; kalk 1; zand 1.
29- 36 Kalkrijke, lichtgrijze, zware zavel met verspreide, niet scherp begrensde roestvlekken.
Geen humus; 20% lutum; kleur 10 YR 5/2; roest 1v; kalk 3; zand 1.
36- 40 Overgang naar zeer zware, kalkarme klei met zavelig, kalkrijk materiaal in de krimpscheuren van de zware klei.
55% lutum; roest 1v; kalk van zware klei 0, kalk van zavel in scheuren 3; zand 1.
4 0 - 50 Zeer zware, kalkarme klei met korrelvormige kalkafzettingen langs scheuren en
wortelgangen.
Geen humus; 60% lutum; kleur 10YR 5.5/1.5; roest 1 v; kalk grondmassa 0, kalk
langs scheuren en gangen 2.
50- 65 Grijze, zeer zware, kalkarme klei.
60% lutum; kleur 10YR 5/1; kleur roest 7.5 YR 4/6; roest 2 v; kalk 0.
65- 72 Donkergrijze, roestarme, zeer zware klei (vegetatielaagje).
2 % humus; 60% lutum; kleur 10YR 3/1; roest 1v; kalk 0.
72- 76 Grijze, zeer zware klei met enkele onduidelijke roestvlekken.
Geen humus; 60% lutum; kleur 10 YR 5/1.
76- 88 Zeer donkerbruingrijze, venige klei.
15 % organische stof; 60% lutum; kleur 10 YR 4/2.
88- 104 Donkerbruin, verteerd veen.
Kleur 7.5 YR 2/3.
104-122 Zwak humeuze, uiterst zware klei.
3% humus; 70% lutum; kleur 10YR 4/1; geen roest.
122- ? Sterk humeuze, donkergrijze, uiterst zware klei met houtresten.
6% humus; 70% lutum; kleur 10 YR 3/1.
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Dit profiel kan niet als gunstig worden aangemerkt. Het dunne estuariumdek heeft
onder een langdurige grasbegroeiing reeds veel van zijn gunstige eigenschappen verloren.
De vrije kalk is reeds grotendeels verdwenen, met uitzondering van de Iaag van 29- 36
cm,waardoor ook destructuur in belangrijke mate is achteruitgegaan, hetgeen vooral geldt
voor de bovenste 25 cm. Ook de plotselinge overgang van het estuariumdek naar de zeer
zware ondergrond werkt storend. Bij vergelijking met overeenkomstige profielen zonder
estuariumdek blijkt dat dit dek wel een gunstige invloed uitoefent. Dit komt vooral tot
uiting in het grasbestand. De gronden met een dergelijk dek zijn minder droogtegevoelig
bij iets diepere ontwatering dan de gronden zonder dek (zie hfst. XVI). Dit moet vooral
toegeschreven worden aan gunstige eigenschappen van de nog kalkrijke laag.Ook in droge
perioden behoudt deze laag een gunstig karakter met een soepele structuur, waardoor de
grond niet stug en hard wordt. Ook bij exploitatie als bouwland heeft het dek een gunstige
werking, degrond isbeter bewerkbaar dan overeenkomstige gronden zonder dek. Eveneens
isdeoogstzekerheid op dezegronden groter door degunstigerstructuur. Het blijkt dan ook,
dat men eerder geneigd is deze gronden te scheuren, dan de gronden zonder dek. Toch kan
dit profiel allerminst als gunstig voor bouwland worden aangemerkt. De ongunstige ondergrond komt daartoe plaatselijk reeds op veel te geringe diepte voor. Goed grasland kan
echter stellig worden verkregen.
3.5. Typekxvk:
0-

6 Humeuze,donkergrijze, matigzwarekleimetscherpafgetekende bruineroestvlekken.
10%humus;35% lutum; kleur 10YR 3/1, kleur roest 5YR 4/4; roest 2v; kalkO;
zand2.
6 - 18 Grijze, matig zwareklei met weinigoranjebruine roestvlekken.
2% humus; 32%lutum; kleur 10YR 5/2;roest 1 v; kalk0.
18- 37 Grijze, uiterst zware klei metenkele verspreide roestvlekken.
Geen humus;65%lutum; kleur 10YR 4/1.
37- 50 Donkergrijze, humeuze, uiterst zwareklei.
446% humus;65%lutum; kleur 10YR 3/1; roest 1 g;kalk0.
50- 66 Donkerzwartbruin, sterk verteerd ensamengeperstveen.
Kleur 10 YR1.5/2.
66- 77 Donkerbruingrijs kleiigveen.
45% organischestof;40%lutum; kleur 10YR2/2.
77- 119 Humeuze,zware,grijze klei.
8% humus;60%lutum; kleur 10 YR 3.5/1.
119- 146 Grijze, uiterst zwareklei.
Geen humus;65%lutum; kleur 5Y5/1; geen roest; kalk0.
146- ? Idem met plantenresten.
Wat de ondergrond betreft komt dit profiel met het voorgaande overeen, maar hier
ontbreekt het estuariumdek. Mogelijk is in de bovengrond in zeer beperkte mate enig estuariummateriaal tot afzetting gekomen, maar hiervan is in de eigenschappen van de grond
niets meer te bespeuren. De iets lichtere bovengrond komt bij de komkleigronden in dit
gebied steeds voor. Door het ontbreken van een estuariumdek isdit profiel ongunstiger dan
het voorgaande. Voor bouwland moet het als ongeschikt worden aangemerkt, terwijl voor
grasland de droogtegevoeligheid bij iets diepere ontwatering spoediger naar voren komt.
Mogelijk ishier bij hogere grondwaterstanden ook eerder sprake van wateroverlast. Bijeen
juiste waterbeheersing en een goede verzorging kan echter op deze gronden goed grasland
worden verkregen.
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4. OPMERKINGEN OVER DE KLEUR VAN ENKELEBODEMTYPEN
4.1. Het kleurverloop bijkomkleigronden enkomkleigronden op veen
Bij de proefplekken van het graslandonderzoek in de komkleigebieden werd het kleurverloop nagegaan in de verschillende lagen met uitzondering van de humeuze bovengrond.
Hierzalwordenvolstaan methet gevenvaneensamenvatting van degeconstateerde kleuren
van de matrix.
Kleuren in de niet gereduceerde, niet meer humeuze lagen onder de zode: kleurtoon
10Y R - 5 Y;helderheid4 - 5 en verzadiging 1 - 2.Kleuren van degereduceerde, niet venige,
niet humeuze ondergrond: kleurtoon 5Y; helderheid 4 - 5 . 5 ; verzadiging 1en voorts de
onverzadigde kleuren N 4en N 5.
Kleuren in de humeuze overgangslagen van klei naar veen: kleurtoon 10YR; helderheid
2 - 4 ; verzadiging 1.
Kleuren van geoxydeerd bosveen: kleurtoon 7 . 5 Y R - 1 0 Y R ; helderheid 2; verzadiging
1.5-2.
Kleuren van het niet geoxydeerde bosveen: kleurtoon 7.5 YR- 10YR; helderheid 2; verzadiging2.
4.2. Het kleurverloop bijde estuariumgronden
Bij een aantal estuariumprofielen werd de kleurverzadiging van de volgende horizonten
nagegaan: de bouwvoor, de horizont met de sterkste kleurverzadiging en de ondergrond.
Bij de kleurbepaling werden slechts de matrixkleuren beschouwd, terwijl in verband met de
geringe verschillen een gedetailleerde beoordelingsschaal werd toegepast,verkregen door
interpolatie van de in het kleurenboek aangegeven kleuren.
TABEL8. De kleurverzadigingen in verschillende lagen van estuariumprofielen laagsgewijze uitgedrukt in procenten van het aantal gevallen.
a. Gedetailleerde indeling
b. Samenvatting
a
Kleurverzadiging
Chroma

vochtig
wet

bouwvoor/f/7/
horizont onder bouwvoor met sterkste verzadiging
horizon below till with
strongest chroma
ondergrondjsubsoil

droog
dry

bouwvoor/////
horizont onder bouwvoor met sterkste verzadiging
horizon below till with
strongest chroma
ondergrond/subsoil

1

b
1+

2~

2

2+

3"

3

3+

Z\ El 273

— — — 20

35

14

29

2

— 55 45

—

2

18

10

29

4

27

16

31

20

6

—

3

3

19

21

19

32

14

14

22

42

5

—

3

8

29

2

55

43

— — — 43 57 —
— — — 14 27 19 32 8 — 41 59
3

3

43

54

— 28 69

3

TABLE8. Chromaofdifferentlayersofestuarineprofilesexpressedlayerbylayerin%oftotalofcases,
a. Detaileddivision
b. Summarized
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In totaal zijn 49profielen beoordeeld invochtigetoestand en daarvan 37tevensin droge
toestand, waarbij dekleurtoon van alle kleuren 10YRbedraagt. Tabel8geeft een overzicht
en een samenvatting van de gevonden verzadigingswaarden zowel in vochtige als in droge
toestand. Het blijkt, dat tussen de kleurverzadiging in de bouwvoor en die in de daaronder
gelegen laagmet desterkste verzadiging slechts een geringverschil bestaat, waarbij vanzelfsprekend dehelderheid indebouwvoor eenveellagerewaardeheeft dan indeonderliggende
lagen.De geringe aanwijzing, dat de verzadiging in debouwvoor ietsgroter zou zijn dan in
de onderliggende laag, kan niet als betrouwbaar worden aangemerkt, vooral in verband
met dekleurbeoordelingbijhet groteverschil inhelderheid. Het verschil met de ondergrond
isechterzeergroot. Deverzadiging in deondergrond iszeer gering,waarbij een verzadiging
van meer dan 2nagenoeg niet meer voorkomt.
Het blijkt dus,dat onder invloed van ijzeroxydatie enhomogenisatie reedseen duidelijke
kleurvorming in de bovengrond heeft plaatsgevonden, maar dat van de vorming van een
kleur-Bniet kan worden gesproken. Hiervoor isde kleurontwikkeling te gering.
Tussen kleurbeoordelingen in vochtige en in droge toestand bestaat slechts een gering
verschil, in droge toestand treedt een iets grotere kleurverzadiging op. Bij alle drie lagen is
dit in even sterke mate het geval.
Ten slotte is nog getracht na te gaan in hoeverre verschillen in kleurverzadiging naar
voren komen bij verschillende ontwateringsdiepten. Het bleek, dat geen verschillen van
betekenis aanwezig waren. Slechts bij zeer geringe ontwateringsdiepte ontbreekt onder de
bouwvoor de laag met een hogereverzadiging dan 2.
FIG. 54. Verband tussen humusgehalte enkleur (volgens Munsell notatie).
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FIG. 54. Relation between humus content andcolour (according toMunsellnotations).
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4.3. Het verbandtussen dekleurhelderheidenhethumusgehalte bijde estuariumgronden
Voordezelfde profielen alsinhetvoorgaandeisvoor debouwvoor hetverband nagegaan
tussen kleurhelderheid en humusgehalte, zowel in droge als in vochtige toestand. Er bleek
tussen beide grootheden een redelijke correlatie te bestaan, welkehet beste was in vochtige
toestand (fig. 54). In vochtige toestand wijkt een tweetal monsters met een humusgehalte
van 2,6% in belangrijke mate af van het algemene beeld door hun geringe helderheid. De
curve, diehet verband weergeeft, vertoont eenvrij duidelijke knik bij eenhumusgehalte van
2 a 2i %, overeenkomende met een helderheid van omstreeks 4 a 5. Bij een toenemend
humusgehalte vermindert de helderheid vanaf deze waarde slechts langzaam, maar bij een
afnemend humusgehalte neemtzesneltoe. In drogetoestand komt het verband veelminder
scherp naar voren. Het algemene beeld komt overeen met het voorgaande, maar de afwijkingen zijn zo groot, dat de betrouwbaarheid van het aangegeven verband geringis.

5. SAMENVATTING
Bij de beschrijving van de bodemprofielen is een zo goed mogelijke kwantitatieve benadering gegeven van de opbouw van de verschillende lagen van het profiel. De volgende
grootheden zijn in de beschrijving opgenomen: de zwaarte, de grofheid van het zand, de
humositeit, het kalkgehalte, de kleur, de structuur en het voorkomen van huidjes.
Afzonderlijke aandacht is besteed aan het kleurverloop bij komgrond en komgrond op
veen en bij de estuariumgronden. Bij deze laatste gronden is ook nog een verband gelegd
tussen de kleurhelderheid en het humusgehalte.

SUMMARY
Inthesoilprofile description aquantitative approximation oftheconstitution ofthehorizons
isgivenasgood aspossible.In the description arementioned thefollowing quantities:heaviness
(texture), coarseness of the sand, humuscontent, limecontent, colour, structure and occurrence
ofcoatings.
Specialattention isgivento thetransitions of thecolour inbasinclaysoils,in basin claysoil
overpeatandinestuarinesoils.Inthelastmentionedsoilsarelationcouldbeestablishedbetween
the valueof thecolour and thehumuscontent.

IX. HET K A L K G E H A L T E VAN DE G R O N D
1. ALGEMEEN
Bij de opname van de bodemgesteldheid werd systematisch aandacht besteed aan het
kalkgehalte van de grond.
Bij de bodembeschrijving werd hieromtrent reeds het een en ander gezegd, zodat hier
met een korte beschouwing kan worden volstaan. Om een overzichtelijk beeld te verkrijgen
van de kalkgehalten in het gehele gebied, werden deze weergegeven in een afzonderlijke
„single-value" kaart op schaal 1: 50000 (bijlage 4).
Op deze kaart is het kalkgehalte weergegeven met 2 cijfers. Het eerste cijfer geeft de
diepte aan waarop de kalk voorkomt, terwijl het tweede cijfer een verdere onderverdeling
geeft.
2. INDELING KALK
Waar geen kalk voorkomt is de kaart bianco gelaten.
1. Kalk beginnend tussen 8 0 - 1 2 0 cm.
11. Ondergrond kalkhoudend tot kalkrijk (zwakke tot sterke opbruising met verdund zoutzuur).
2. Kalk beginnend tussen 4 0 - 8 0 cm.
21. Minstens 20 cm dikke kalkhoudende tot kalkrijke laag tussen 40- 100 cm.
22. Ondergrond kalkhoudend tot kalkrijk beneden 40 cm.
3. Kalk beginnend boven 40 cm.
Bouwvoor kalkarm tot kalkloos; onder de bouwvoor profiel geheel of gedeeltelijk kalkhoudend tot kalkrijk.
31. Minstens 15cm dikke, zwak kalkhoudende tot kalkrijke laag ondieper dan40 cm; ondergrond vanaf 40 cm kalkarm.
32. Minstens 15 cm dikke,zwak kalkhoudende tot kalkrijke laag beginnend boven 40 cm,
op kalkarme ondergrond beginnend tussen 40 en 80 cm.
33. Zwak kalkhoudend tot kalkrijk, beginnend boven 40 cm en doorgaand tot dieper dan
80 cm.
34. Minstens 15cm dikke,kalkhoudende laag boven 40cm, kalkarme laag tussen 40-100 cm
met kalkrijke diepere ondergrond.
4. Bouwvoor kalkhoudend tot kalkrijk.
41. Bovengrond kalkhoudend tot kalkrijk, boven 40 cm overgaand in kalkarme ondergrond.
42. Idem tussen 40- 80 cm overgaand in kalkarme ondergrond.
43. Profiel kalkhoudend tot kalkrijk tot dieper dan 80 cm.
44. Bovengrond kalkhoudend tot kalkrijk, kalkarme laag tussen 40- 100 cm, ondergrond
kalkrijk beginnend boven 120 cm.
3. BESCHOUWING VAN HET KAARTBEELD
Bij een korte algemene beschouwing van het kaartbeeld komen enkele belangwekkende
aspecten naar voren.
3.1. Het gebied ten oosten van de Kornse dijk
3.1.1. D e s t r o o m r u g g e n . In het gebied ten oosten van de Kornse dijk komen de vier
eerder besproken stroomruggen min of meer duidelijk tot uiting. De kalkrijkdom van de
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Almstroomrug valt het duidelijkst in het oog. Op veleplaatsen zijn de oeverwallen van de
Aim kalkrijk tot in de bouwvoor. Daarnaast komen echter vrij grote oppervlakten voor
met een bovengrond diekalkarm istot beneden 40cm,waarbij dekalkrijkdom tussen 40en
80cm begint.
De Rijswijkse stroomrugspringt minderduidelijk inhetoogalsgevolgvanhet, plaatselijk
tegen en over deze rug afgezette, kalkrijke estuariumdek. Bij nadere beschouwing blijkt,
dat deze rug iets minder kalkrijk is in de bovengrond dan de Almstroomrug. In de ondergrond vanaf 40 a 80cm komt echter steeds kalk voor. Waar op de rug een estuariumdek
ligt, komt dit tot uiting in het kalkgehalte van boven- en ondergrond met een kalkarme
tussenlaag(type44).
De Dussense stroomrug is op de kaart duidelijk te vervolgen, waarbij tevens het grillige
karakter van de rug naar voren komt. Het kalkgehalte van dezerug wisselt sterk van plaats
tot plaats.Opsommigeplaatsen isderugkalkhoudend enslechtsopenkeleplaatsen kalkrijk
tot in de bovengrond. Elders begint het voorkomen van kalk eerst beneden 80cm.
De Biesheuvelse stroomrug is minder duidelijk te vervolgen. In het oostelijkste deel
tekent de rug zich over enige afstand duidelijk af, verder westwaarts is hij enigszins te
vervolgen door het plaatselijk voorkomen van kalk diep in de ondergrond. Nog verder
naar hetwesten isderugweeraaneengesloten tevervolgen.EvenalsbijdeRijswijkse stroomrugzijn dekalkrijke estuariumdekken afgezet om de meanders van de rug. In dit gedeelte
komen weer op verschillende plaatsen profielen voor met kalkrijke boven- en ondergrond
en een kalkarme tussenlaag. In het voorgaande is gebleken, dat deze tussenlaag veelal ook
nog zwaar is,eenslechtestructuur beziten dientengevolge storend is.Opdergelijke plaatsen
zal het woelen van deondergrond volgens demodernste methoden, waarbij deverschillende
lagen door elkaar worden gemengd, succesvol zijn.
Opvallend is de strook kalkrijke gronden langs de Heusdensche Maas, van Aalburg tot
aan Giessen aan de Aim. Het betreft hier afzettingen, die daar omstreeks de middeleeuwen
door de nieuw gevormde Heusdensche Maas, kort voor de bedijking van deZuid-Hollandsche Waard, werden gedeponeerd. Ten dele ligt het kalkrijke materiaal ook over de afzettingen in de oude meander bij Veen, waarvan in het voorgaande werd vastgesteld dat hij
tot de Aim heeft behoord. Een vrij groot deel van deze meander, vooral het stroomafwaartse deel ervan, is echter niet overdekt. Het blijkt, dat de oeverwallen van deze
meander overwegend slechts in de diepere ondergrond kalkhoudend zijn. Indien nu deze
meander inderdaad tot de Aim heeft behoord, dan moet het verschil in kalkgehalte
tussen de oeverwallen van deze meander en de overige oeverwallen van de Aim zijn
veroorzaakt door verschil in ouderdom. Bij deze meander werd de sedimentatie reeds
vroeg in de middeleeuwen beeindigd voor de Heusdensche Maas door de meander heenbrak. De sedimentatie bij de Aim verder stroomafwaats ging daarentegen nog honderden
jaren voort, doordat de nieuwgevormde Maasarm vanaf Veen voorlopig geheel door de
bedding van de Aim stroomde.
3.1.2. De e s t u a r i u m a f z e t t i n g e n . In het gebied ten oosten van de Kornse dijk
ten slotte, vallen nog op de gedeelten met een kalkrijke bovengrond in het oostelijk
deel van Den Duil en rondom de Biesheuvelse stroomrug. De kalkrijkdom is hier veroorzaakt door het estuariumdek, dat opdeze plaatsen slechts in beperkte mateis ontkalkt
wegens de vrij grote dikte van het dek. In de gedeelten, waar blijkens de bodemkaart
dunnere estuariumdekken voorkomen, blijkt de kalk op vele plaatsen reeds geheel verdwenen te zijn hoofdzakelijk onder invloed van de grasvegetatie.
Dat hier inderdaad sprake is van ontkalking en niet van een kalkarme afzetting,
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bleek overtuigend bij een oude, inmiddels reeds geslechte eendenkooi, die waarschijnlijk
reeds vele honderden jaren geleden werd aangelegd. De kooi is gelegen in een komkleigebied met een dun estuariumdek. Bij de aanleg van de kooi werd de zware komkleiondergrond rondom de kooi over het toen nog kalkrijke estuariumdek uitgespreid, zodat
deze laag werd opgesloten tussen de kalkarme komkleiondergrond en de opgebrachte
kalkarme komkleigrond. Het blijkt, dat deze opgesloten laag ook thans nog kalkrijk isen
geheel het beeld vertoont van de dikkere estuariumafzettingen. In het gebied rondom de
kooi, waar geen komklei op het estuariumdek werd gebracht, is dit dek geheel ontkalkt,
waarbij een deel van zijn gunstige eigenschappen verloren is gegaan, ofschoon toch nog
een duidelijk verschil aanwezig ismet gronden, waar dit dek ontbreekt.
In het zuidelijk deeiisde grote kalkrijkdom van deestuariumafzettingen langshet Oude
Maasje opvallend.
Inhetnoordelijk deel,inhetinbraakgebied,ishetkalkgehaltevande estuariumafzettingen
wisselend. In de geulen komt geen kalkrijk materiaal voor. Bij de zeer lichte profielen met
een ondiepe grofzandige ondergrond tussen Woudrichem en Sleeuwijk heeft reeds een vrij
sterke ontkalking plaatsgevonden, zodat hier de gronden niet meer kalkrijk zijn tot in de
bovengrond. In het gebied tussen Sleeuwijk en Werkendam zijn, behoudens in de hier
aanwezige geul, alle gronden kalkrijk tot in de bovengrond. Hetzelfde geldt hier ook voor
de plaatgronden. Deze zijn in de ondergrond overwegend zwaarder dan de plaatgronden in
het gebied tussen Woudrichem en Sleeuwijk; deontkalking ishier dusnog niet zover voortgeschreden. Tussen Werkendam en Sleeuwijk wordt het kaartbeeld bepaald door de diepte
waarop de kalkarme komkleigrond op veen voorkomt.
3.2. Het gebiedtenwestenvan deKornse dijk
In het gebied ten westen van de Kornse dijk zijn de gronden zonder uitzondering kalkhoudend tot kalkrijk tot in de bovengrond. Slechts op enkele plaatsen is de bouwvoor niet
meer dan zwak kalkhoudend. Het kaartbeeld wordt hier bepaald door de diepte waarop
kalkarme komkleigrond of komkleigrond op veen voorkomt. Nergens is dit op een geringere diepte dan 40cm het geval.
4. SAMENVATTING
Bij de kartering werd systematisch aandacht besteed aan het kalkgehalte van de grond.
Uit dezegegevens werd de kalkkaart (bijlage 4) alssingle-valuekaart samengesteld.
Bij een beschouwing van de kaart valt het volgende op.
In het gebied ten oosten van de Kornse dijk springen de vier eerder besproken stroomruggen duidelijk in het oog. Vooral de Almstroomrug valt sterk op, hoewel er vrij grote
gedeelten zijn meteenkalkarme bovengrond. Alsgevolgvan het tegenen over de Rijswijkse
stroomrug afgezette kalkrijke estuariumdek valt dezerug minder duidelijk op. De Dussense
stroomrug is op de kaart duidelijk te vervolgen, het kalkgehalte is sterk wisselend. De
Biesheuvelse stroomrug is minder duidelijk te vervolgen. Opvallend is een strook kalkrijke
gronden langs de Heusdensche Maas van Aalburg tot Giessen, afgezet in de middeleeuwen
door dedestijds gevormde Heusdensche Maas kort voor debedijking van deZuid-Hollandsche Waard. Gedeelten met kalkrijke bovengronden vindt men verder in het oostelijk deel
vanDenDuilenrondomdeBiesheuvelsestroomrug,dekalk isafkomstig van het estuariumdek.Opveleplaatsen ishetestuariumdek,vooral waarditdekdunis,ontkalkt onder invloed
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van de grasvegetatie. In het zuiden zijn deestuariumafzettingen zeer kalkrijk, in het noorden
wisselend in kalkgehalte, de opgevulde geulen zijn kalkarm.
In het gebied ten westen van de Kornse dijk zijn de gronden zonder uitzondering kalkhoudend tot kalkrijk.
SUMMARY
During the soil survey attention wassystematically paid to the lime content of the soils. From
the data collected the map of the lime status (appendix 4) was drafted as a single-value map.
When examining the map the following is noticeable.
In the area east of the Korn dike the four already mentioned levee ridges are conspicuous.
Especially the Aim levee ridge is very noticeable, although fairly large parts of it have lime-poor
topsoils. As a consequence of the lime-rich surface estuarine layer deposited against and partly
over the Rijswijk levee ridge this ridge is less conspicuous. The course of the Dussen levee ridge
can be easily followed on the map, the lime content varies strongly. The Biesheuvel levee
ridge isless conspicuous. Noticeable is a strip of lime-rich soils along the Heusden Meuse from
Aalburg to Giessen deposited in the Middle Ages by the then formed Heusden Meuse before the
embankment of the Zuid-Hollandsche Waard. Areas with calcareous topsoils are further to be
found in theeastern part of Den Duil and around the Biesheuvel levee ridge, the lime originating
from the surface estuarine layer. In many places this surface layer, especially when thin, has been
decalcified under the influence of the grass vegetation. The estuarine deposits in the south are
strongly calcareous, in the north their lime content varies, the silted-up stream channels are poor
in lime. The soils west of the Korn dike are calcareous to lime-rich without an exception.

X. DE DIEPTE VAN DE PERMANENTE REDUCTIE
1. ALGEMEEN
Ook de diepte van de permanente reductie werd voor elk boorpunt afzonderlijk vastgesteld, waarna een reductiedieptekaart werd samengesteld op schaal 1: 50000(bijlage 5).
Onder de diepte van de permanente reductie wordt verstaan de diepte beneden maaiveld,
waaronder geen oxydatieverschijnselen meer worden aangetroffen. In hoofdstuk XVI
komt het verband tussen deze diepte en de grondwaterbeweging in enkele van de belangrijkste bodemreeksen ter sprake.
2. INDEL1NG
Bij de indeling naar de diepten van permanente reductie zijn vijf diepteklassen onderscheiden:
1. diepte vandepermanente reductie meer dan 120 cm,
2. „ „ „
„
„ van 100-120cm,
3.
„ „ „
„
„ van 80-100cm,
4.
„ „ „
„
„ van 50- 80 cm,
5.
„ „ „
„
„ minder dan 50 cm.
3. BESCHOUWING VAN HETKAARTBEELD
3.1. Hetgebiedtenoosten van deKornse dijk
3.1.1. De stroomruggen. Bij de meestestroomruggen bedraagt de reductiediepte vrijwel
steeds meer dan 1m en op de meeste plaatsen meer dan 1,20 m. Deze voor dit gebied vrij
grote P"ductiediepten worden veroorzaakt door de hoge ligging van de oeverwallen ten
opzichte van de omgeving. Ondanks deze hoge ligging en relatief vrij grote, maar voor
stroomruggronden inabsolutezingeringereductiediepte laat de ontwateringstoestand op de
stroomruggen tochtewensenover. Dit komt tot uiting in de veelal hoge grondwaterstanden
met alsgevolgeen beperkte en ondiepe biologische activiteit, een ondiepe homogenisatie
en een steeds zeer dichteondergrond.Dezeconstellatie is in tegenstelling met de stroomruggen inhetUtrechtse gedeeltevanhetrivierkleigebied, waarindegoedontwaterdestroomruggronden een sterke en zich diep in het profiel voortzettende biologische activiteit tot
ontwikkeling is gekomen met als gevolg een diepgaande homogenisatie en een zeer groot
oprienvolumetotopgrotediepte(HOEKSEMAc.s., 1956).In het Land van Heusden en Altena
iseen verbetering van deontwateringstoestand van de stroomruggronden zonder heibanen
alleszinswenselijk.Deontwateringstoestand isnogrelatief het beste in de Almstroomrug en
deRijswijkse stroomrug.
Ook de Biesheuvelse stroomrug tekent zich duidelijk af als een brede strook met vrij
grote reductiediepten. Dit wordt veroorzaakt door de hoge ligging van de kern van deze
rug en de grote breedte ervan in de diepere ondergrond. Verder is hier opvallend, dat hij
op deze kaart, in tegenstelling met de bodemkaart en de kalkgehaltenkaart, van oost naar
west over degehele afstand goed iste vervolgen. Dit wordt veroorzaakt door het doorlopen
van dezerug in de ondergrond.
De ontwateringstoestand van de Dussense rug laat het meest tewensen over. Op talrijke
plaatsen bedraagt dereductiediepte hierzelfs minder dan 100cm.Derelatief geringe hoogte
van deze rug ten opzichte van de omgeving is hiervan de oorzaak. Slechts in het uiterste

147
oosten van het gebiedlangsde Heusdensche Maas kan de ontwateringstoestand voldoende
worden genoemd. De reductiediepten zijn hier groot door de hoge Iigging. Hier komen
dan ook de enige stroomruggronden met een diepe biologische activiteit en diepe homogenisatie voor. In hoeverre hiervan hogere porienvolumina het gevolg zijn werd niet nagegaan, ofschoon uit visuele beoordeling de indruk werd verkregen, dat dit inderdaad het
gevalis.
3.1.2. De komkleigronden. De reductiediepte neemt bij de komgronden van oost naar
west geleidelijk afmet dehellingvan hetterrein van meerdan 100cmtot minder dan 50cm.
In het voorgaande werd hierop reeds gewezen. Op de landbouwkundige betekenis van deze
verschillen voor het gebruik alsgrasland wordt in hoofdstuk XVI nader ingegaan.
3.1.3. Het inbraakgebied in het noorden. In het inbraakgebied ten noorden van de
Rijswijkse stroomrug lopen de reductiediepten zeer uiteen. Ten oosten van de rijksweg
van Sleeuwijk naarhetzuidwesten komen decomplexen hooggelegen plaatgronden duidelijk
uit met reductiediepten van meer dan 1,20 m. De overige gronden met overwegend dieper
slibhoudende profielen hebben meestal reductiediepten van 1m tot 1,20 m, terwijl ook nog
vrijgroteoppervlakten met reductiediepten van minder dan 1 mvoorkomen. De ongunstige
waterhuishouding komt hierin duidelijk tot uiting. De droogtegevoelige gronden hebben
een te diepe ontwatering, terwijl de overige gronden vrijwel zonder uitzondering te diep in
het water liggen. Ook hier kan dus nog veel verbeterd worden. Ten westen van Sleeuwijk
vallen twee geulen op door de zeer geringe reductiediepten. Opvallend is ook de smalle
strook met een reductiediepte van meer dan 1,20 m loodrecht op deze geulen in het verlengde van de Rijswijkse stroomrug. Het doorlopen van deze rug in de ondergrond in
noordwestelijke richting wordt hierin duidelijk gedemonstreerd. Overigens laat de ontwateringstoestand hier zeer te wensen over. Slechts enkele hogere, droogtegevoelige plaatgronden hebben eenreductiediepte van meer dan 1 m. Zezijn zelfstesterk ontwaterd, maar
de overige gronden zijn veelte nat.
3.2. Hetgebiedtenwesten van deKornse dijk
In het gebied ten westen van de Kornse dijk ten zuiden van Nieuwendijk hebben ongeveer60%van degronden eenreductiediepte beneden 1,20 m.Tennoorden van Nieuwendijk
isdit slechts 10%.Daar voor dezegoedegronden gesteld magworden, dat bijeen enigszins
redelijke ontwatering de reductiediepte zeker niet minder dan 1,20 m mag bedragen, blijkt
hieruit wel hoezeer de ontwatering in laatstgenoemd gebied nog te wensen overlaat. Alle
bouwlandgronden met reductiediepten van minder dan 1,20 m, lijden voortdurend schade
door wateroverlast, doordat het gehelestelselvan interneenexternedrainagezeertewensen
overlaat. Hierdoor lopen de waterstanden tijdens natte perioden zeer hoog op. In vochtige
jaren daalt degrondwaterstand zelfs geenmoment tot dedieptevandepermanente reductie.
Echter ook voor de gronden die dieper dan 1,20 m zijn gereduceerd, is de situatie op de
meesteplaatsen nog lang niet gunstig, daar ook hier wateroverlast aan de orde van de dag
is. De waterbeheersing in dit gebied schreeuwt dus om verbetering.
3.3. Veranderingen indediepten van depermanente reductie
In het estuariumgebied is nagegaan in hoeverre de diepte van de permanente reductie
gedurende een langere periode aan veranderingen onderhevig is. Het onderzoek werd verricht gedurendeeengeheeljaar waarin degrondwaterstanden aanmerkelijk boven dediepten
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van de permanente reductie hebben gelegen. Geen veranderingen konden worden geconstateerd. Het ontbrekenvan organische stof indeondergrond ter bevordering van dereductieprocessen ishiervan de oorzaak.
3.4. Het voorkomen van reductieverschijnselen inde bouwvoor
Bijgronden meteenminder gunstigeontwateringstoestand eneenmindergoedestructuur
van de bovengrond, vooral voorkomend bij slempige en gebroken gronden, treedt in de
herfst en winter in velegevallen reductie in de bouwvoor op. Door de overmaat van water
en de dichte structuur kan geen lucht in de grond dringen, terwijl de aanwezige organische
stof de reductie bevordert. Bij de gronden met goede structuren werd het verschijnsel
niet waargenomen.
4. SAMENVATTING
Bij elk boorpunt werd de diepte van de permanente reductie, d.w.z. de diepte beneden
maaiveld waar beneden geen oxydatieverschijnselen zijn waar te nemen, vastgesteld en op
grond van deze gegevens de reductiedieptekaart samengesteld (bijlage 5). Een indeling in
5klassen werd opgesteld.
Ondanks de vrij grote reductiediepten in de stroomruggronden (1 meter en meer) laat
de ontwatering ervan nog veelte wensen over. De veelal hoge grondwaterstanden beperken
de biologische activiteit en verhinderen een diepe homogenisatie. De Rijswijkse- en de
Almstroomrug zijn noghetbesteontwaterd terwijl deDussenserugeenslechteontwateringstoestand heeft. Een gunstig gebied ligt in het uiterste oosten langs de Heusdensche Maas.
In de komgronden nemen de reductiediepten van oost naar west geleidelijk af van meer
dan 100cmtot minder dan 50cm.Degronden inhet inbraakgebied inhetnoorden vertonen
zeer wisselende reductiediepten en een ongunstige waterhuishouding, droogtegevoelige
gronden komenvoor naast tenatte gronden. Ten westen van de Kornse dijk zijn degronden
overwegend doorlopend te nat, de waterbeheersing is slecht en eist dringend verbetering.
Geconstateerd werd, dat in estuariumgronden de diepte van de permanente reductie niet
verandert over langere perioden als gevolg van het ontbreken van organische stof in de
ondergrond.
In de bouwvoor treedt vaak reductie op in slempige en gebroken gronden.
SUMMARY
Witheveryaugeringthedepthof thepermanent reduction,viz.thedepthbelowsurface under
which no oxidation phenomena are to be observed, was determined and based on these data a
map indicating these depthsin fiveclasseswasprepared (appendix5).
In spite of the occurring of fairly great reduction depths in leveesoils (one metre and more)
drainage is insufficient.
Biological activity and hence deep homogenization is restricted and barred by the mostly
high groundwater levels.The Rijswijk and Aimleveeridges are ratherthebestdrained whilethe
Dussen leveeridgeshowsbad drainage conditions.Anarea with favourable drainage conditions
issituated intheextremeeast alongthe Heusden Meuse.
Inthebasinclaysoilsthedepthsofpermanent reduction decreasegraduallyfrom easttowest
from over ICOcmtolessthan 50cm.Inthesoilsoftheencroachment area inthenorth reduction
depths vary greatly and unfavourable drainage conditions prevail, drought-susceptible soils
intermingle with soilshaving too high groundwaterlevels.
WestoftheKorndikethegreaterpartofthesoilsiscontinuouslytoowet,watercontrolisdefective and urgently inneed of improvement.
It wasrecorded that inestuarine soilsthe depth of thepermanent reduction does not change
overlongperiodsasa consequence of theabsenceof organic matter inthesubsoil.
Reduction in the till often occurs in soils susceptible to puddling and in transitional soils.

XL D E D E T A I L K A R T E R I N G BIJ G E N D E R E N
1. INLEIDING
Zoals reeds eerder gezegd werd in de omgeving van Genderen een detailkartering uitgevoerd om een beter inzicht te verkrijgen in de gecompliceerde bodemgesteldheid in dit
gebied.
Dezekartering heeft daadwerkelijk ertoe bijgedragen een duidelijker beeld te verkrijgen
van de opbouw en de genese van dit gedeelte van het rivierkleigebied. De inzichten hierbij
ontwikkeld, zijn grotendeels bij de algemene bespreking van de kartering naar voren gebracht. Hier kan dus worden volstaan met een bespreking van de indelingvan de gronden.
Het kaartbeeld (bijlage 2) spreekt voor zichzelf, zodat een korte toelichting voldoende is.
2. DEINDELING VANDE GRONDEN
Allegronden inhet gebied van dedetailkartering behoren tot het rivierkleilandschap, de
aanduiding van het landschap in de legenda kon hierdoor achterwegeworden gelaten. In de
legendazijndebodemreeksenaangegevenmeteenletteroflettercombinatieendebodemtypen
met een cijfer ofcijfercombinatie. Decijfercombinaties hebbenvoordeverschillendereeksen
echter niet steeds dezelfde betekenis.
2.1. De bodemreeksen
De volgende bodemreeksen worden onderscheiden:
s

stroomruggronden,

sk

stroomruggronden op komkleigrond,

sk..s stroomruggronden opkomkleigrond metstroomrugondergrond ondieper dan 1,20m,
ks

komkleigrondenopstroomruggrond,

k

komkleigronden,

kv

komkleigronden opveen,

p

oudecultuurgronden, aangegeven alstoevoeging aan detypen.

2.2. De bodemtypen
2.2.1. De stroomruggronden (s)
De typen zijn aangegeven met een combinatie van twee cijfers.
Eerste cijfer: profielopbouw
1. slibarm rivierzand (minder dan 5%Iutum)boven 50cm,
2. slibarm rivierzand boven 80cm,
3. aflopend profiel maargeenslibarm zand boven 80cm,
4. profiel met zwaardere, in meerdere of mindere mate storende laag tussen 40en 90cm,
5. profiel met nagenoeghomogene zwaarte tot dieper dan 80 cm.

150
Tweedecijfer:zwaarte van de bovengrond
1. 1 0 - 1 5 % l u t u m ,
2. 1 5 - 2 5 % lutum,
3. 25- 35% lutum.
De voorkomende typen zijn in onderstaand diagram aangegeven:
>s.
\ ^

lecijfer: profielopbouw
\v
1th number:
r e
2e cijfer: \ ^
PconsU
°fi !
zwaarte
\
bovengrond
\>«/w«
2ndnumber: clay
N.
content of till
>^

1

2

3

1

11

—

—

2

21

22

—

3

31

32

33

4

41

42

43

5

51

52

53

2.2.2. S t r o o m r u g g r o n d e n o p k o m k l e i (sk)
De typen zijn aangegeven met een combinatie van twee cijfers.
Eerste cijfer: profielopbouw
1. komkleiondergrond met meer dan 35% lutum vanaf 80 a 120cm diepte
2.
„
>, „ „ 35% lutum „ 50 a 80 cm „
3.
„
„ „ „ 35% lutum „ 25 a 50 cm „
Tweedecijfer: zwaarte van de bovengrond
1. 1 0 - 1 5 % lutum,
2. 1 5 - 2 5 % lutum,
3. 25- 35% lutum.
Voorkomende typen:
\.

lecijfer: profielopbouw
\.
1th number:
2e cijfer: N V
^ f
c
zwaarte
\
°"?"bovengrond
V * " "
2ndnumber: clay
^v
content of till
^ \
>v

1

2

3

1

11

12

13

2

21

22

23

3

—

32

33
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2.2.3. Stroomruggrond op komklei met s t r o o m r u g o n d e r g r o n d ondieper dan
120 cm (sk ..s)
De indeling van deze bodemreeks in typen is dezelfde als bij de stroomruggronden op
komkleigrond. De komkleitussenlaag is slechts dan aangegeven indien deze een dikte heeft
van meer dan 20 cm en meer dan 35% lutum bevat. Profielen met dunnere of minder
extreem zware lagen zijn ingedeeld bij de stroomruggrondtypen s4.
2.2.4. Komkleigronden op stroomruggrond (ks)
De bovengrond bevat steeds meer dan 35% lutum. De typen zijn aangegeven met een
combinatie van twee cijfers.
Eerste cijfer: profielopbouw
1. stroomrugondergrond met minder dan 30% lutum vanaf 80a 120cmdiepte
2.
„
„
„
„ 30%lutum „ 50a 80cm „
3.
„
„
„
„ 30%lutum „ 30a 50cm „
Tweede cijfer: oxydatie-reductietoestand van debovengrond
1. grijze bovengrond;reductieverschijnselen tot in dezode,
2. bruingrijze bovengrond;indezodegeenreductieverschijnselen, echterwelboven20cmdiepte,
3. bruine bovengrond; geen reductieverschijnselen boven 20cm.
Voorkomende typen:
^ \ ^

lecijfer: profielopbouw
^~~^^
1stnumber:oxidation^~^^
reduction condition
^ \ ^
of till
2ecijfer:
\ ^
oxydatie-reductie^~^^
toestand bovengrond
^^-^
2ndnumber:profileconstitution
^ - ^

1

2

3

1

11

12

13

2

—

—

23

3

—

—

33

2.2.5. Komkleigronden (k)
Steeds meerdan 35%lutum indebovengrond enondergrond met minstens 30%lutum.
De bovengrond tot 30cm is daarbij meestal iets lichter dan de onderliggende lagen.
De typen zijn aangegeven meteencijfer naar deoxydatie-reductietoestand van debovengrond op dezelfde wijze als bij de komkleigronden op stroomruggrond.
Slechts tweetypen komen voor:
kl grijze komgronden;reductieverschijnselen tot indezode,
k2 bruingrijze komgronden;geenreductieverschijnselen indezode,echterwelboven20cmdiepte.
2.2.6. Komkleigronden op veen (kv)
Steeds meer dan 40%lutum in de bovengrond.
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De typen zijn aangegeven met een combinatie van twee cijfers. Slechts een type komt
voor (kvll).
Eerste cijfer: profielopbouw
I veenvanaf 80a 120 cm.
Tweede cijfer: oxydatie-reductietoestand van debovengrond
1 grijze bovengrond;reductieverschijnselen tot in dezode.
2.2.7. Oude cultuurgronden (toevoeging paan het type).
Diep-zwarte, fosfaatrijke gronden ontstaan onder invloed van Iangdurige bewoning in
vroeger tijden.
2.2.8. Het voorkomen van grof zand in de bovengrond (aangegeven als toevoeging
met een lichte arcering).
De stroomruggronden in de omgeving van Aalburg hebben een relatief grofzandige
bovengrond. De verbreiding van dezegrofzand-bijmenging is apart aangegeven.
2.2.9. Vergraven gronden (aangegeven met een arcering en het teken van een spade).
Op enkele plaatsen zijn gronden afgegraven voor kleiwinning voor dijkbouw. Deze gedeelten zijn apart aangegeven.

3. DE OPBOUW VAN HETGEBIED
3.1. De ontwikkelingsfasen
In de bodemkundige opbouw van het gebied zijn drie fasen te onderscheiden, die zich
kenmerken door verschillen in sedimentatie. Deze ontwikkelingsfasen zijn af te leiden uit
het kaartbeeld, maar komen ook duidelijk tot uiting in de dwarsprofielen E en F van de
diepboringen, weergegeven in bijlage 9(vergelijk hoofdstuk XII).
3.1.1. De eerste stroomrugfase. Bijeen bestudering van het kaartbeeld blijkt, dat over
grote oppervlakten in de ondergrond op een geringere diepte dan 1,20 m, stroomrugafzettingen voorkomen. Gedeeltelijk zijn deze afzettingen afgedekt door komklei en elders
door zware stroomruglagen, terwijl slechts plaatselijk de stroomruggrond aan de oppervlakte komt. Deze stroomrugondergrond komt vooral voor in het gebied ten noorden,
noordwesten en noordoosten van Genderen. Zuidelijk van Genderen en oostelijk van de
Bossche Steeg komt dezestroomrugondergrond echter vrijwel niet voor.
Uit de diepboringen blijkt, dat deze stroomruggronden in de ondergrond afkomstig
zijn van een oude belangrijke stroom, die vanaf het gebied tussen Veen en Wijk met een
fiauwe bocht naar het gebiedjuist ten westen van Genderen heeft gelopen en brede oeverwallen heeft gedeponeerd. In dezelfde periode kwamen verder oostelijk inhet gebied tussen
Aalburg en Genderen reeds enkele minder belangrijke stroompjes voor, die in bescheiden
mate oeverwalletjes hebben opgebouwd. De tweestroomkernen van deDussense stroomrug
terhoogte van deBossche Steegkunnen alsvoorbeelden hiervan worden aangemerkt, terwijl
ook de stroomrug, die uit oostzuidoostelijke richting naar Genderen loopt toen reeds aanwezigwas.
Bij dit systeem van stromen behoorden natuurlijk ook kommen. Deze kommen zijn opgevuld met komkleiafzettingen, terwijl zich plaatselijk op enige afstand van de stromen ook
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veen heeft ontwikkeld, gedeeltelijk met een sterke kleibijmenging en gedeeltelijk als vrij
zuiver bosveen. In het westelijk gedeelte is de oppervlakte komkleigronden uit deze periode
beperkt. Verder naar het oosten kwamen echter tussen de kleinere stroompjes en op korte
afstanden daarvan reeds vrij belangrijke oppervlakten aan komkleigronden voor. Dit was
ook het geval op de meeste plaatsen onder het later geformeerde deel van de Dussense
stroomrug tussen Genderen en Aalburg.
3.1.2. De komkleifase. Geleidelijk raakte dit stroomstelsel in verval door verminderde
watertoevoer van de rivieren, zodat overwegend nog slechts zwaardere afzettingen werden
gedeponeerd. Grotendeels waren dit komkleigronden en slechts in de nabijheid van de nog
in stand gebleven stromen ook zwaardere stroomrugafzettingen. De belangrijke stroomruggen vanaf het gebied tussen Wijk en Veen in de richting van Genderen werden grotendeels met komklei overdekt, terwijl slechts in enkele stroken zware stroomruggronden
werden afgezet. Deze stroom geraakte daarna vrijwel geheel in onbruik.
De kleinere stroompjes verder oostelijk geraakten eveneens in verval, ofschoon relatief
in mindere mate dan de zojuist genoemde grote stroom. Ook hier blijkt echter, dat tegen
destroomruggenkomkleigronden tot afzetting kwamenen nabij destroomkernen zwaardere
stroomrugafzettingen ontstonden, diethansalszwaardere lageninhet profiel vandestroomruggronden zijn te onderkennen (de typen s41,s42ens43).
3.1.3. De tweede stroomrugfase. Na deperiode van stilstand ontstond een hernieuwde
activiteit van de rivieren, waarbij gedeeltelijk de stroomgeulen uit de eerste stroomrugfase
weer in gebruik werden genomen. Vooral isdit het geval met de stroompjes in het oostelijk
deel tussen Aalburg en Genderen, waar zij zich ontwikkelden tot een flinke stroom, die
grotendeels over de komkleigronden heen, de Dussense stroomrug heeft geformeerd.
Ook het water dat in oostzuidoostelijke richting naar Genderen stroomde,was in deze
periode weer actief. Bij Genderen kwamen beide stromen samen, waardoor westelijk van
deze plaats belangrijke stroomruggrondpakketten over de komkleigronden en de zware
stroomruggronden van de tweede fase werden afgezet.
Debelangrijke stroom uitdeeerstefaseten noorden vanGenderen kwam indezeperiode
niet sterk tot ontwikkeling. De activiteit van deze stroom hernieuwde zich in beperkte
mate, waardoor in de bovengrond slechts over geringe oppervlakten stroomruggronden
werden afgezet.
In hetlaatstegedeeltevan dezestroomrugfase werdophet oostelijk deelvan deDussense
stroomrugmateriaalafgezet meteenrelatief ietshogergehalteaangrofzanddanindeandere
stroomruggronden wordt aangetroffen.
3.2. Dedatering van de afzettingsperioden
3.2.1. Eerste stroomrugfase. Inde eerste stroomrugfase was de vochttoestand van de
bodem zodanig, dat tussen de stroomruggen een moeras ontstond, waarin bosveen tot
ontwikkeling kon komen. Het veen, dat ten noordwesten van Genderen reeds op geringere
dieptedan 1,20 mwerd aangetroffen, stamtuit dezeperiode.Ookindeoverigekomgebieden
uit deze periode werd bij de diepboringen op iets grotere diepte veen aangetroffen (verg.
hoofdstuk XII). Uit pollenonderzoek (hoofdstuk XII) is gebleken dat deze veenlagen
stammen uit het Subboreaal. Het actieve stromenstelsel van de eerste stroomrugfase zette
zich dus ook voort tot in deze tijd. Nadien volgden de komkleifase en de tweede stroomrugfase.
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3.2.2. De komkleifase. In dekomkleifase kwamdeveenontwikkeling totstilstand, terwijl
over het veen vrij dikke kleilagen werden afgezet.
Uiteen pollendiagram uit dekomten zuidwesten van Aalburg blijkt, dat de overdekking
van het veen met komkleireeds in het Subboreaal is aangevangen. Het begin van deze fase
valt dus ook in het Subboreaal. Verder naar boven in het diagram verandert het aspect en
wordt de indruk gewekt, dat het Subatlanticum reeds wordt bereikt. De ondieper voorkomende zware kleilagen kunnen echter ook behoren tot de komkleiafzettingen van de
tweede stroomrugfase. Uit dit diagram is dus niet met zekerheid af te leiden wanneer de
komkleifase eindigde. De vochttoestand zal in de komkleifase zodanig zijn geweest, dat de
veenontwikkeling tot stilstand kwam door te diep droogvallen van de kommen indezomer.
Twee oorzaken kunnen worden genoemd voor het optreden van deze verandering.
1. Debelangrijkste oorzaak iswaarschijnlijk geweesteen verminderdewateraanvoer van de
rivieren in dit gebied zowel in de zomer als in de winter.
Ten gevolge van de geringere winteraanvoer werd minder grof materiaal afgezet en ten
gevolge van de geringere zomeraanvoer kon uitdroging plaatsvinden.
2. Daarnaast kon de regressieperiode in de zeespiegelbeweging, die omstreeks deze tijd is
voorgekomen (BENNEMA,1954),medevan invloedzijn geweestopdedalingvandegrondwaterspiegel ten opzichte van het maaiveld.
Anderzijds werd in deze periode toch wel zoveel slibhoudend water aangevoerd, dat in
een reeks van jaren een dikke laag zware klei kon ontstaan over de veenlagen, die onder
deze omstandigheden aan inklinking onderhevig waren.
3.2.3. De tweede stroomrugfase. Gebleken is, dat de stroomruggronden van de
tweede stroomrugfase reeds in de Romeinse tijd vrij intensief waren bewoond, zodat deze
fase reeds aan het begin van deze periode een krachtige ontwikkeling moet hebben gehad.
De komkleifase moet dus voor het begin van onzejaartelling, waarschijnlijk aan het eind
vanhetSubboreaal (omstreeks 700j . voor Chr.)beeindigd zijn, terwijl detweede stroomrugfase tijdens de Romeinse tijd, en nog geruime tijd nadien, heeft voortgeduurd.
Het einde van deze fase kwam tijdens de bedijkingen omstreeks de 13e eeuw. Voordat
echter deze fase werd afgesloten, voltrokken zich nog enkele belangrijke wijzigingen in het
rivierstelsel, waarop in het voorgaande reeds werd gewezen. De invloed van de Maas nam
toe, waardoor de Heusdensche Maas een belangrijke rivier werd. Door de veranderingen
werden grote hoeveelheden materiaal, waarbij ook grover zand, verplaatst.
Een klein gedeelte van de watermassa's zocht zich nog een uitweg naar het westen door
de,op dat tijdstip reeds insterke mateverlande,Dussense stroom.Dit komt tot uiting inde
grofzandiger bovengrond van het meest oostelijke gedeelte van deze stroom in het Land
van Heusden enAltena. Het overigegedeeltevan het water stroomde in noordelijke richting
door de nieuwe Heusdensche Maas, waarbij de grofzandige natuurlijke overslagen ontstonden bij Veen en Andel. Genetisch hangen deze overslagen dus samen met het grofzandige dek van de Dussense stroomrug.
4. SAMENVATTfNG
In het gebied van Genderen werd een detailkartering uitgevoerd om een beter inzicht
te krijgen in de zeer gecompliceerde opbouw van deze gebieden.
Aan dehand vandegangbarekarteringsmethodiek werdeen indelinggemaakt inbodem-
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reeksen en bodemtypen. De bodemtypen zijn in verband met zwaarte en profielopbouw
zeer gedetailleerd in codeweergegeven.
In deopbouw van het gebied konden drie ontwikkelingsfasen onderscheiden worden:de
eerste stroomrugfase, de komkleifase en de tweede stroomrugfase. De eerste stroomrugfasewordtovergroteoppervlakten indeondiepeondergrond aangetroffen. Naast destroomruggen kwam een bosveenmoeras voor. Bij het in verval raken van dit systeem werden nog
slechtszwaarderegronden afgezet: dekomkleifase. Na eenperiode vanstilstand vertoonden
de rivieren een hernieuwde activiteit: de tweede stroomrugfase, waarbij gedeeltelijk de
stroomgeulen uit deeerste stroomrugfase weer voor waterafvoer gebruikt werden.
Pollenanalytischonderzoek konenig inzicht verschaffen in dedateringvan de afzettingsperioden. De eerste stroomrugfase moet zich hebben voortgezet tot in het Subboreaal. In
deze periode valt dus het begin van de komkleifase, die hier als een regressie-afzetting beschouwd moet worden.De sedimenten van de tweede stroomrugfase waren indeRomeinse
tijd al intensief bewoond,zodat v66r dezeperiode de ontwikkelingvan deze fase begonnen
moet zijn. Het einde van deze fase kwam met de bedijkingen in de 13e eeuw. Voordien
hadden zich echter nogenkelebelangrijke veranderingen voorgedaan,zoals het belangrijker
worden van de invloed van de Maas en de daarmede gepaard gaande afzettingen van
grover zand.

SUMMARY
In the Genderen area a detailed soil survey wascarried out to obtain a better understanding
of the very complicated constitution of the soil in this area. Based on the conventional method
of surveya division insoil seriesand soiltypeswas framed.
In a detailed codesoil typecharacteristics,especially heaviness and profile constitution, were
recorded.In thepedological constitution oftheareathreephasesof development (sedimentation)
can bedistinguished viz.:thefirstleveedeposit phase,the basin clay phaseand thesecondlevee
deposit phase.Thefirst mentioned phasecoversavastextenseintheshallowsubsoil.Besidesthe
levees wood peat swamp occurred. After the decline of this system only heavy sediments were
deposited: the basin clay phase. After a period of stagnation the rivers resumed their activities:
the second leveedeposit phase in which stream channels of thefirstphase were partly restored.
From palynological research some understanding concerning the dating of the periods of sedimentation wasobtained.Thefirstphaseended intheSubboreal.Sointhiseraalsothebasinclay
phase set in. Theclay of this phase has to beconsidered a regression deposit. Thesedimentsof
thesecond leveedeposit phasewerealready intensively occupied inthe Romaneraso thisphase
must havestarted before this era. This phaseended in the 13th century whenembankment took
place. Before however, some important changes occurred e.g. the increasing influence of the
river Meuseand theassociated deposition of coarsesand.

XII. HET ONDERZOEK VAN DE ONDERGROND
]. DE OPBOUW VANDE ONDERGROND
1.1. Inleiding
Nadat de kartering van de bovengrond tot een diepte van 1,20 m gereed was gekomen,
werd een onderzoek ingesteld naar de opbouw van de bodemgesteldheid op grotere diepte.
Hiertoe werd op een vrij groot aantal plaatsen in noord- zuid verlopende raaien geboord
tot een diepte van maximaal3,50m.Waar op geringere dieptegrof, slibarm zand werd aangetroffen, werd niet verder geboord.
Deresultaten van het onderzoek zijn weergegeven ineen aantal noord - zuid verlopende
dwarsprofielen. Daarnaast zijn drie opeenvolgende fasen in het sedimentatieproces in kaart
gebracht.
Ten slotte werd de hoogteligging van de bovenkant van het veen in de komkleigebieden
ten opzichte van N.A.P.nagegaan om een indruk te krijgen van de oorspronkelijke hoogteligging van het veen en de mate waarin de veenlagen nadien zijn geklonken,onder invloed
van ontwatering en afzetting van nieuw materiaal ophet veen.
1.2. De dwarsprofielen
Vanhetgehelegebied werden20dwarsprofielen opgenomentot eendieptevan maximaal
3,50m.Dezeprofielen zijn aangeduid metdelettersAt/m S.Deboringen inderaaienwerden
genummerd. De ligging van de dwarsprofielen en van de boorpunten in deze profielen is
weergegeven in de orientatiekaart (bijlage 8).De dwarsprofielen (bijlage 9) werden uitgezet
naardehoogteligging tenopzichtevanN.A.P.Dehoogtecijfers zijn afkomstig van de waterpassingdietenbehoevevanderuilverkaveling inhetgebiedwerdverricht.Bijhettekenenvan
dedwarsprofielen werdgetrachtom,aandehandvanallebeschikbare gegevens,eenzonatuurgetrouwmogelijk beeldteontwerpen.Daarechterhetaantalboringen indeprofielen beperkt
wasen in de tussenliggende gedeelten de gegevens van de bovengrond meestal onvoldoende
aanwijzingen gaven overdeopbouw van deondergrond, warenkleinere onnauwkeurigheden
onvermijdelijk.
Desamenstellingvan degrond isweergegeven met symbolen met devolgende betekenis:
A 0 - 3 %lutum,
v veen
B 3 - 8 %lutum,
vk venigekleien kleiigveen.
C 8 -17,5% lutum,
D 17,5-30 %lutum,
E 30 -45 %lutum,
F meer dan45%lutum.
Ten einde de orientatie ten opzichte van de bodemkaart te vergemakkelijken,zijn de
benamingen van de belangrijkste stroomruggen, zoals deze in voorgaande hoofdstukken
zijn behandeld, bij de dwarsprofielen aangegeven.
1.3. Deopeenvolgendefasen inhet sedimentatieproces
De ontwikkeling van het sedimentatieproces in het gehele Land van Heusden en Altena
heeft zich op dezelfde wijze voltrokken als in het reeds besproken gebied van de detailkartering nabij Genderen. Drie fasen kunnen hier worden onderscheiden.
De bepaling van de ouderdom van de opeenvolgende afzettingen geschiedde aan de
hand van palynologisch onderzoek. De diepstelagen werden echter niet bemonsterd, terwijl
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de overgangen tussen de verschillende perioden niet steeds zuiver konden worden vastgesteld. Bij de ondervermelde dateringen moet dan ook enige reserve in acht worden genomen.
1.3.1. De eerste stroomrugfase. In de eerste fase hadden de rivieren in dit gebied een
sterke verbreiding met een aantal grotere stromen en talrijke kleinere vertakkingen. Door
deze stromen werden over grote oppervlakten sterk zandige afzettingen gedeponeerd. In
alle dwarsprofielen komt de relatief sterke verbreiding van de stroomrugafzettingen in de
ondergrond goed tot uiting. Bij nog diepere boringen zou dit verschijnsel in nog sterkere
mate naar voren zijn gekomen. Dit is gebleken bij een achttal boringen tot een diepte van
6 a 8m in net gebied ten oosten van de Kornse dijk op plaatsen waar op 3,50 m nog geen
stroomrugafzetting werd aangetroffen. Telkens werden hier in de ondergrond grofzandige
stroomruggrondafzettingen aangetroffen, bestaande uit een mengsel van kleiig en zandig
materiaal van elders aangevoerd en van over korte afstanden verplaatst zand uit de pleistocene ondergrond.
Bij een aantal diepboringen uitgevoerd door de Rijkswaterstaat in het gebied tussen
Nieuwendijk, Werkendamen Sleeuwijk ten behoeve van deaanlegvan eennieuwe rijksweg,
bleek in deondergrond geenstroomrugafzetting boven depleistocene ondergrond aanwezig
te zijn. De diepte waarop de pleistocene zandondergrond in dit gebied voorkomt, is in
dwarsdoorsnede weergegeven in fig. 55. De ligging van dit dwarsprofiel is aangegeven in
bijlage 8met B- S.
FIG. 55. Dieptevan depleistocene zandondergrond tussen Nieuwendijk en de Merwede(ligging
dwarsprofiel aangegeven op bijlage8).
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FIG. 55. Depthof thepleistocene sand subsoil between Nieuwendijk andtheriverMerwede (for
situation see appendix 8).
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In het gebied waar dezandondergrond op ongeveer 10mdiepte begint, rust op plaatsen
waar geen stroomrugafzetting voorkomt een vrij dunne veenlaag op het zand. Dit veen,
waarvan de ouderdom niet werd vastgesteld, is sterk samengedrukt. Waarschijnlijk stamt
het uit het begin van het Atlanticum. Het issteeds overdekt met eenlaagklei of venigeklei.
Later kwam in het Atlanticum opnieuw veen tot ontwikkeling, eerst als venige klei, later
in zuiverder vorm.
In de eerste periode van de veengroei op het pleistocene zand waren de rivieren zelf
misschien nogniet tot in ditgebieddoorgedrongen, maarweltot op korteafstand genaderd,
hetgeen blijkt uit de afzetting van kleilagen over dit oudste veen. Deze kleilagen zijn waarschijnlijk afgezet in een regressieperiode. Later heeft derivierinvloed zichover het zuidelijk
deel van dit gebied, waar de pleistocene ondergrond op een diepte van 5a 6m voorkomt,
uitgebreid. Mogelijk hadden de rivieren tijdens deze uitbreiding enigszins het karakter van
een vlechtende rivier. Reedsspoedig kregen de rivieren echter een regelmatiger meanderend
verloop, waarbij op een tijdstip dat het Atlanticum reeds vrij ver was gevorderd, tussen de
stromen bosveen tot ontwikkeling begon te komen onder invloed van een voortgaande
stijging van de zeespiegel, die tot in dit gebied de grondwaterstanden belnvloedde. Aanvankelijk was dit bosveen overwegend sterk slibhoudend. Geleidelijk nam daarna de watertoevoer van de rivieren af, hetgeen te constateren is aan het smaller en kleiner in aantal
worden van de stroomruggen. Aanvankelijk bleef daarbij de veengroei doorgaan, waarbij
deslibhoudendheid vanhetveengeringerwerd.Ditblijkt uithetgeheelovergroeien metveen
van enkele kleinere, reeds vroegtijdig in onbruik geraakte stroompjes, terwijl bij enkele
grotere stroomruggen het veen tegen de flanken van de steeds smaller wordende ruggen
opgroeide zonder deze echter geheel te overgroeien. Een tussenvorm komt voor bij de
Biesheuvelse stroomrug ten noorden van Babylonienbroek.
Hier ishet veen eveneens tegen de flanken van de steeds smaller en zwaarder wordende
oeverwallen opgegroeid zonderergeheeloverheen tegroeien.Inhetlaatstestadium vandeze
fase wasopderug, bijeenlangzameopslibbing,een sterkevegetatieaanwezig.Veenvorming
vond echter niet plaats. De sporen van dezevegetatie zijn nog aanwezig in devorm van een
zeer donker gekleurde laag (vergelijk profielbeschrijving 2.3 in hoofdstuk VIII. Deze
vegetatie ging naar de flanken van de rug geleidelijk over in een vegetatie waaruit zichveen
ontwikkelde. Thans blijkt dit uit de geleidelijke overgang van de donkere „lak"-laag op de
rugnaarveenenvenigelagenindekommen.Dat deveengroeiindezeperiodenogdoorging,
ondanks deverminderdewatertoevoer van derivieren,wordt veroorzaakt doordat degrondwaterstijging gelijke tred hield met de verhoging van het sedimentatieniveau als gevolg van
de voortgaande transgressie van dezee.
Infig.56isdeverbreidingvandestroomrugafzettingen indeondergrond opeengeringere
diepte dan 4m onder maaiveld weergegeven. Het blijkt, dat vooral in het zuidoostelijk deel
van het Land van Heusden en Altena reeds een zeer belangrijk deel van de ondergrond op
deze geringe diepte door stroomrugafzettingen wordt ingenomen.Vergelijk de hoogtekaart,
bijlage 3,waarop een en ander duidelijk tot uiting komt.
Aan de hand van de gegevens van de diepboringen is thans ook het verloop van de
Biesheuvelse stroomrug duidelijker geworden. Het blijkt, dat de loop van deze stroomrug
oorspronkelijk anders is geweesit dan bij de beschouwing van de bodemkaart werd verondersteld. Het meestoostelijke gedeeltevan deals Biesheuvelse stroomrug aangegeven rug
heeft aanvankelijk in de eerste stroomrugfase deel uitgemaakt van de reeds meermalen
genoemde, belangrijke stroomrug uit dezelfde fase lopende van Veen naar de omgeving
van Genderen. Toentertijd stond dit gedeelte van de rug nog niet in verbinding met het
gedeelte van de Biesheuvelse stroomrug ten noorden van Babylonienbroek en verder west-

159
waarts. Deze rug maakte oorspronkelijk deel uit van een stroomrug afkomstig uit noordoostelijke richtinguit deomgevingvanOp-Andel.Indelaatsteperiodevandeeerstestroomrugfase ontstond tussen de beide gedeelten van de rug een verbinding dwars door een
komkleigebied heen. De komklei werd tijdens dit proces niet of nauwelijks weggeslagen,
zodat de stroomrugafzetting op komklei rust. In de komkleifase werd deze stroomrugafzetting weergrotendeels overdekt met komklei waarna, in de tweede stroomrugfase, hierlangsweer in beperkte mate water stroomde.
FIG.56. Deverbreidingvanstroomrug-enkomkleigrond indele stroomrugfase.
1 Stroomruggrond ( < 35% lulum).
l*vee deposit (< 35% panicles < 2 mu).
|
\ 2Komkleigrond « 35% lutum).
2 ^ ^
Basinclaydeposit (< 35%particles < 2 mu).
3 I * I 3Uitbreidingvan stroomruggrondoverkomklei inlaatsteperiodevan le stroomrugfase.
Levee sediments deposited over basin clay in
last period of 1st leveedepositsedimentation
phase.
1

FIG. 56. Theextension oflevee- andbasin claydepositsin the 1st leveedepositsedimentationphase.
1.3.2. De komkleifase. Uiteindelijkverminderdedewatertoevoervanderivierenzodanig,
dat zomerdroogten ontstonden waardoor ook dekommen opdroogden en deveenontwikkeling tot stilstand kwam. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit proces in dit gebied werd bevorderd door een regressieperiode van de zee. Deze moet van invloed zijn geweest op de
grondwaterstand. Het is jammer, dat het niet mogelijk was aan de hand van de pollen" diagrammen de overgang van het Subboreaal naar het Subatlanticum met enige zekerheid
vast te stellen, zodat ook niet precies kon worden vastgesteld in welke periode zich de
komkleifase heeft ontwikkeld. Vermoedelijk was dit het geval aan het einde van het Subboreaal, daar in het Subatlanticum reeds tijdens de Romeinse tijd de tweede stroomrugfase
tot voileontwikkeling was gekomen. Indien deze veronderstellingjuist is,dan zou de komkleifase zijn samengevallenmetde regressieperiode tegen het eind van het Subboreaal,omstreeks 500 j . voor Chr. De veengroei kwam in deze periode dus tot stilstand ten gevolge
van het drogere milieu. Tevens zal toen reeds enige inklinking van het veen hebben plaatsgevonden.
In de winterperioden werd door de rivieren nog voldoende water aangevoerd om over
het veen een matig dikke, zware komkleilaag af te zetten. In het gehele komgebied is deze
komklei alseen gesloten dek van wisselende dikte aanwezig.
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De stroomruggen, diein devoorgaande periodereeds aanmerkelijk in betekenis hadden
ingeboet,werden daarna nog onbelangrijker. Een aantal stromen slibdevrijwel geheel dicht,
zodatderuggeninhetcentrumgeheelwerdenoverdektdooreenzwaarstroomrugdek, terwijl
op deflankenvan deze ruggen zware komklei werd afgezet, die zich verder van de ruggen
af over het veen uitbreidde. Bij enkeleandere ruggen bleef nog een smallekern bestaan van
lichtestroomruggrond, maar ook daar werden op korte afstand van destroomkernen reeds
komkleigronden afgezet. In de dwarsprofielen komt de uitbreiding van de komklei over de
stroomruggen en het veen duidelijk tot uiting. In fig. 57 is de verdeling van stroomrug- en
komkleigronden in de komkleifase weergegeven. Duidelijk is te zien hoe beperkt de verbreiding van de stroomruggronden in deze periode was. De stroomruggen van de Aim
FIG. 57. Deverbreiding van stroomrug-enkomkleigrond tijdens de komkleifase.
1 Stroomruggrond met minder dan 25% lutum.
1
] Leveedeposit containinglessthan25°,'0panicies < 2mu.
2 g ^ i 2 Stroomruggrond met 23- 35%lutum.
, Levee deposit containing 25- 35% particles < 2 mu.
1
'
3 Komkleigrond ( < 35% lutum)./
Basin clay deposit (< 35% partices < 2 mu).

r
FIG. 57. The extension oflevee- andbasin clay deposits during thebasin clay sedimentationphase.
vormen in fig. 57 en in de dwarsprofielen een uitzondering, waaruit men de indruk zou
kunnen krijgen, dat het voorgaande voor deAim niet van toepassing zou zijn. Het isechter
de vraag of dit weljuist is,daar zeer waarschijnlijk deAim bij de belangrijke ontwikkeling,
die deze rivier in de tweede stroomrugfase heeft doorgemaakt, door zijn sterk meanderend
karakter veel materiaal in de ondergrond heeft opgeruimd. Hier is dus niet na te gaan hoe
de situatie in de beidevoorgaande fasen isgeweest. Het iszelfs niet met zekerheid tezeggen
of in de beide eerste fasen langs het trace van de Aim reeds een stroom aanwezig was. Er
zijn echter wel enige aanwijzingen, dat daar ter plaatse in de eerste stroomrugfase in de
ondergrond weleen stroom aanwezig was.
Het kaartbeeld langs het trace van de Aim,zoalshet isvoorgesteld voor de beide eerste
fasen, ishierechter stellignietjuist.Een beterevoorstelling van zaken ismet de beschikbare
gegevens voor dit gedeelte echter niet te geven.
1.3.3. De tweede stroomrugfase. In het begin van het Subatlanticum nam de activiteit
vanderivieren inhetLand vanHeusdenenAltenaweertoe,gepaard gaandemeteenbelang-
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rijke uitbreidingvan destroomrugafzettingen. In fig. 58isdeuitbreiding van de stroomrugafzettingen in de tweede stroomrugfase weergegeven. Het gebied, dat met een dikke laag
estuariumafzettingen wasoverdekt, moesthierbij wegenshet ontbreken van voldoend nauwkeurige gegevens buiten beschouwing worden gelaten.
Grotendeels werd de bestaande rivierlopen nieuw leven ingeblazen. Daarbij deden zich
echter wel belangrijke verschuivingen voor wat betreft de betekenis van de verschillende
stromen. De oorspronkelijk belangrijke stroom van Wijk en Veen in de richting van Genderen kwam slechts in zeer beperkte mate opnieuw tot ontwikkeling. Hetzelfde gold voor
de Biesheuvelse stroomrug. De Aim ontwikkelde zich tot een belangrijke rivier, terwijl de
Rijswijkse stroom weer matig in betekenis toenam. De Aalburgse stroomrug breidde zich
FIG. 58. Deverbreiding vanstroomrug-en komkleigronden in de2e stroomrugfase.
«C D
3

Stroomruggrond ( < 35% Iutum).
Levee deposit (< 3S% panicles < 2 mu).
Komkleigrond (> 35%lutum).
Basinclaydeposil(> 35%particles < 2mu).
Begrenzing van het gebied waarbinnen verbreiding van stroomruggrond in de 2e
stroomrugfase voldoende nauwkeurig kon
worden vastgesteld.
Boundary of the area in whichthe extension
of leveedeposits inthe2nd
leveedeposit sedimentation
phase could be determined
withsatisfactory exactness.

FIG. 58. Theextensionoflevee-andbasinclaydepositsin the2ndleveedepositsedimentationphase.
in het traject tussen Aalburg en Genderen belangrijk uit over de aanwezige komklei om
voorbij Genderen ongeveer het verloop van de daar oorspronkelijk in de ondergrond aanwezigestroom te vervolgen. Bij het begin van onze jaartelling had deze ontwikkeling zich
reeds grotendeels voltrokken, hetgeen blijkt uit de bewoning van de stroomruggen in de
Romeinse tijd.
In deze tweede stroomrugfase kwam geen veen tot ontwikkeling. Blijkbaar waren de
hydrologische omstandigheden hiervoor niet gunstig wegens te lage zomergrondwaterstanden.In dekommenwerd dusslechtskleiafgezet, dieechter overwegend ietslichter isdan de
kleiuit dekomkleifase. Door inklinkingvan het veenonder invloed vanhet gewicht van het
kleidek en delagere grondwaterstanden in de komkleifase enerzijds en deverhoogde watertoevoer in de tweede stroomrugfase anderzijds, werden de stroomsnelheden in de kommen
iets groter, waardoor iets lichter materiaal werd afgezet. De totale hoeveelheid materiaal,
die in deze tweedestroomrugfase in de kommen isafgezet, isbetrekkelijk gering.
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Na de Romeinse tijd hebben zich geen belangrijke wijzigingen meer voltrokken met
betrekking tot het ontstaan en de uitbreiding van de Heusdensche Maas. De betekenis
hiervan is in het voorgaande reeds voldoendeuiteengezet. Ten slotte werden door de in de
13eeeuw tot stand gekomen bedijkingen verdere veranderingen onmogelijk gemaakt.
2. HET PALYNOLOGISCHONDERZOEK
Op 8 plaatsen verspreid over het gebied (bijlage 8) werden monsters genomen ten behoeve van het palynologisch onderzoek. Zowel klei- als veenlagen bleken geschikt te zijn
voor dit onderzoek. De pollendiagrammen vertoonden voor de verschillende profielen een
dusdanig grote overeenkomst, dat zal worden volstaan met de weergave en de bespreking
vanslechtseen diagram (bijlage 14).Hiervoor isgekozenhet diagram van deboring bij Uitwijk, daar hier bij de bemonstering de grootste diepte werd bereikt alvorens stroomrugafzetting werd aangetroffen. Bij de overige boringen kwam deze afzetting reeds voor op geringerediepte,zodat nergens bemonsterd kon worden tot op de pleistocene ondergrond.
In het diagram komen op het eerste gezicht enkele belangrijke verschillen naar voren.
Desondanks heeft Prof. FLORSCHUTZ, die de interpretatie van de pollendiagrammen heeft
uitgevoerd,moetenvaststellen,dat hetzeermoeilijk ismeteenvoldoendematevanzekerheid
de overgang van het Atlanticum naar het Subboreaal vast te stellen. Over dejuiste ligging
van de overgang van het Subboreaal naar het Subatlanticum verkeert men geheel in het
onzekere, daar hiervoor slechts zeer vage aanwijzingen enig houvast konden geven.
BijUitwijk werden derelatief oudstelagenaangetroffen. Dezezijn echtertochniet ouder
danhetMidden-Atlanticum, hetgeen blijkt uit de geringePzwws-percentages,die zelfs in het
onderste spectrum nog minder dan 10% bedragen.
Voor het trekken van een grens tussen de atlantische en subboreale sedimenten, mag
vooralhetverloopvande Ulmus-enCory/ws-curvenvanbelangwordengeacht.Vermoedelijk
is in ons land, evenals in Denemarken, onder invloed van een klimaatsverandering in het
Subboreaal het aandeel van de iep in het gemengd eikenbos geringer geworden (IVERSEN,
1941). Ook in het noordwesten van Duitsland is een daling van het [///nus'-percentage bij
de overgang van het Atlanticum naar het Subboreaal waargenomen (OVERBECK, 1950).
Daar ook in het Subboreaal de iep nog aanwezig blijft, is de bepaling van de overgang van
het Atlanticum naar het Subboreaal op grond hiervan niet vrij van willekeur. In de onderhavige diagrammen wordt aangenomen dat de grens daar ligt, waar het [//ww$-percentage
definitief onder 3daalt. In het diagram van Uitwijk isdit het geval opeen dieptevan 2,80a
3 m onder maaiveld, waarbij het maaiveld een hoogteligging heeft van 0,50 m —N.A.P.
Bij deoverige diagrammen varieert dedieptewaarop dezeovergang voorkomt van 2,10m 3,10 m beneden maaiveld, zodat op dit punt dus een goede overeenstemming bestaat.
Een tweede aanwijzing van de ligging van deze grens mag misschien gezien worden in
het begin van de daling van het Cory/ws-percentage,na een aanvankelijk tijdelijke toename.
In het diagram van Uitwijk begint deze daling bij ongeveer 2,80 m onder maaiveld, dus
op dezelfde diepte als de daling van het l///w«-percentage. Ook bij deoverigediagrammen
bestaat een behoorlijke overeenkomst tussen deze beidekenmerken.
Een derde aanwijzing kan misschien nog gevonden worden inhet verloop van decurven
van deelsen het gemengd eikenbos. Beneden 5,50mzijn de/4/nws-percentagesaanmerkelijk
groter dan dievanhet gemengdeikenbos.Van 5,50mtot4,25mzijn dezeverschillen gering,
waarbij soms het gemengd eikenbos overheerst. Daarna neemt plotseling de els weer een
overheersendepositiein.Vanaf4mtot ongeveer 3mneemthet percentagevan deelswederom ietsaf om dan verder definitief zeer sterk te domineren over het gemengd eikenbos.Een
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dergelijk verloop werd ook bij de overige diagrammen geconstateerd. De dieptewaarop het
^4/«M5-percentage definitief tot een zeer hoge waarde stijgt na een geringe tijdelijke afname
ten kostevan het Quercetum /m'jt/wm-percentage,valtsamenmet deafnemingvanhet Ulmuspercentage en het begin van de daling van de Cory/i/s-percentages.
Tenslotte kan er alsvierdepunt nogop worden gewezen,dat beneden degrenswaar de
overgang van het Atlanticum naar het Subboreaal wordt vermoed, de 5cr//.xpercentages
steeds hoger zijn dan daarboven.
De vier genoemde factoren geven een vrij sterke aanwijzing, dat de overgang van het
Atlanticum naar het Subboreaal inderdaad is gelegen op de bovenaangegeven diepte. De
ligging van de overgang van het Subboreaal naar het Subatlanticum is veel onzekerder.
Hiervoor beschikken we slechts over een zwakke aanwijzing aan de hand waarvan deze
overgang zou kunnen worden vermoed. Dit zou dan daar zijn,waarhet Cory/jtf-percentage
tot 1 % is gedaald. In het diagram van Uitwijk is dit het geval op een diepte van ongeveer
1,75 men bij deoverigediagrammen op dieptenvan 1,30 a 1,90 m.Opgrondvan dezevage
aanwijzingen kunnen uiteraard geenconclusies worden getrokken.
Aan dehand van deopbouw van debodemgesteldheidzijn wij,blijkens het voorgaande,
eerder geneigd de overgang van het Subboreaal naar het Subatlanticum ondieper in het
profiel aantenemen,nl.indekomkleilaagvandekomkleifase, dieinhetprofielvan Uitwijk
op een diepte van ongeveer 90cm onder maaiveld begint.
3. DE LIGGING VANDE BOVENZIJDE VAN HETVEEN
3.1. Algemeen
Aan dehand van dehoogtekaart kon voor elkeboringwaarbij veenwerd aangetroffen,
dehoogteliggingvandebovenkant vanhetveenten opzichtevanN.A.P.worden vastgesteld.
Inkaartbijlage 6isdezehoogteliggingweergegeven.Aandehandvandekaartkaneenindruk
worden verkregen van de oorspronkelijke hoogteligging van het veen en van deklink dieis
opgetreden onder invloed van deafzetting van kleilagen ophet veenenvan de ontwatering.
Daar het kaartbeeld, vooral bij vergelijking met de bodemkaart, grotendeels voor zichzelf
spreekt, zal hier slechtsmet enkeleopmerkingen worden volstaan.
•

3.2. Deoorspronkelijke hoogteligging vanhet veen
Van de oorspronkelijke hoogteligging van het veen wordt een indruk verkregen op die
plaatsen waar het veen slechts in een dunne laag aanwezig is en de ondergrond wordt gevormd door zand, hetzij van een stroomrug, hetzij van een donk. In dekomtussen Veenen
Op-Andel is het veen doorgegroeid tot ongeveer N.A.P. aan de kant van Veen en tot 20 a
40cm—N.A.P. aan de kant van Op-Andel.
Tussen Aalburgen Genderen komthet veenniethoger dan 60cm—N.A.P. Waarschijnlijk is de veengroei hier eerder tot stilstand gekomen dan inhet overigegebied.
Tussen Neer-Andel en Genderen-Eethen, ongeveer ter hoogte van de dwarsprofielraaien
H en I, heeft het veen een hoogte van 40a 60cm—N.A.P. bereikt.
Tussen Giessen en het centrum van Babylonienbroek - raai K- is deze hoogte 6 0 - 8 0
cm —N.A.P. Vooral de met veen overgroeide donken in dit gebied geven een goed houvast
voordebepalingvandeoorspronkelijke hoogteligging.Inhetgebiedvandeoverslaggronden
bij Rijswijk is het veen doorgegroeid tot een hoogte van ongeveer 80 a 100 cm —N.A.P.
Tegen de ondergrond van de Rijswijkse stroomrug is het veen echter tot grotere hoogte
gegroeid, waarbij het overgaat ineen lakachtige laag.
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Vanaf Waardhuizen in zuidelijke richting- raai L- ishet veen overal doorgegroeid tot
een hoogte van 80a 100cm—N.A.P. Ook tegen de Biesheuvelsestroomrug ishet veen opgegroeid, eveneens overgaande in een lakachtige laag, ontstaan onder invloed van een op
de stroomrug groeiende vegetatie die, van de rug afgaande, overging in een veenvormende
vegetatie met een ongeveer 40cm lagere ligging. In dit gebied is over de gehele stroomrug
bij Babylonienbroek de laklaag te vervolgen. De maximale hoogteligging van deze laag
bedraagt 40cm —N.A.P.
Indestrook vanaf Oudendijk oostelijk langsAlmkerk naar het oostelijk deelvan Dussen
heeft het veen een hoogte bereiktvan 100- 120cm—N.A.P.tennoorden vanDussenenvan
80- 100cm nabij Dussen. Juist ten oosten van de Kornse dijk en ten zuiden van fort „De
Schans" bereikte het veen een hoogte van 120- 140 cm —N.A.P. en ten westen van de
Kornse dijk van 140- 160cm—N.A.P. Dezelfde hoogte werd ook in het gehelegebied van
de Zuidhollandse Polder bereikt, terwijl in het gebied tussen Sleeuwijk, Werkendam en
fort „De Schans"het veen isdoorgegroeid tot 100a 120cm —N.A.P.
Gaande van het oostennaarhetwesten inhet Land vanHeusdenenAltena heeft hetverhangvanhetveeninhet laatstestadium vandeveengroeiongeveer 1 cmper 100m bedragen.
3.3. De inklinking
3.3.1. Het gebied ten oosten van de Kornse dijk. Uit het kaartbeeld blijkt, dat in
hetgebiedtenoosten vandeKornsedijk deklinkvanhetveenendevenigepakketten slechts
overwegend van bescheiden afmetingen is geweest. Een klink van 20 a 40 cm komt vrijwel
overal voor, maar slechts op enkele plaatsen bedraagt de klink meer dan 40 cm. Juist ten
westen van de op de bodemkaart aangegeven donk in DenDuilishetveenongeveer 60cm
geklonken.Opdedonk heeft hetveeneenhoogtevan60a80cm—N.A.P.enenkelehonderden meters westwaarts van 120a 140cm —N.A.P.
De hoogteverschillen, die voorkwamen tussen de oorspronkelijke hoogte van het veen
indekommen en van het veen dat tegen destroomruggen op isgegroeid en geleidelijk overgaat in laklagen, mogen niet in aanmerking worden gebracht bij de bepaling van de klink
vanheteerstgenoemde veen.Dit hoogteverschil toch wasvannatureaanwezigdoor delagere
ligging van de veenkommen in het stadium van de bosveenontwikkeling. Deze verschillen
hebben maximaal ongeveer 40 cm bedragen.*De geringe klink van het veen is in het veld
gemakkelijk teconstateren daarstroomruggen, opgeringediepteindeondergrond temidden
van komkleigronden op veen, zich niet of nauwelijks in het veld aftekenen. Er heeft dus
vrijwel geen inversievan het landschap plaatsgevonden, hetgeen ingrotetegenstelling ismet
een gebied als de Vijfheerenlanden (PONS, 1951) waar de stroomruggen in de ondergrond
steeds zeer duidelijk in het veld zijn waar tenemen.
Voor degeringe klink inhet Land van Heusden en Altena kunnen drieoorzaken worden
aangewezen.
Teneerste: In het zuidelijk en oostelijk deel van het gebied komt de pleistocene ondergrond
reeds op betrekkelijk geringe diepte voor.
Tentweede: In de ondergrond van de komkleigebieden komt op demeesteplaatsen stroomrugafzetting voor, zodat de diktevan voor inklinking inaanmerking komende lagen betrekkelijk gering is. Vooral geldt dit voor het zuidelijk en het oostelijk deel, waar de eigenlijke
veenlagen slechts dun zijn.
Tenderde: Alsbelangrijkste punt kangenoemd worden devoortdurend slechteontwateringstoestand waarin het gebied heeft verkeerd.
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Betrekkelijk korte tijd nadat het waterschap de Groote Zuidhollandse Waard was
gevormd, waardoor dus mogelijkheden voor een ontwatering van de komkleigronden inhet
verschiet kwamen, vond de St.-Elizabethsvloed plaats met de vorming van de Biesboschzee.
Een behoorlijkeontwateringvan delagegedeeltenvanhet Landvan Heusden enAltenawas
daarna niet meer mogelijk. Ook de later gevolgde bedijkingen hebben hierin geen of nauwelijks verbetering gebracht door het blokkeren van de natuurlijke afwateringsmogelijkheden
ontstaan bij de afzetting van deestuariumdekken in het westen. Deze bezwaren golden destijds vooral voor delagegebieden inhet centrale deelvan het Land van Heusden en Altena,
metnamevoor degrotekommentussen deBiesheuvelsestroomrug, deAimen de Rijswijkse
stroomrug. Hier waren de potentiele mogelijkheden voor inklinking wel aanwezig wegens
degrotere diktevan devoor klink in aanmerking komendeveenlagen. Eerst met behulpvan
gemalen kon de ontwatering worden verbeterd. Het is echter nog maar enkele tientallen
jaren geleden, dat de ontwatering van de genoemde kommen enigszins doelmatig ter hand
werd genomen.
3.3.2. Het gebied ten westen van de Kornse dijk en het inbraakgebied. Inhet
gebied ten westen van de Kornse dijk heeft plaatselijk de inklinking vrij belangrijke vormen
aangenomen. Met name geldt dit voor het gebied van de Uppelse polderjuist ten noorden
van Nieuwendijk en voor enkele gedeelten van het gebied ten westen van Sleeuwijk tot ongeveer halverwege Werkendam. In deze gedeelten komt de pleistocene ondergrond eerst
voor op een diepte van 10a 12m—N.A.P., terwijl geen of weinig stroomrugafzetting in de
ondergrond aanwezig is.Devoor inklinking inaanmerking komende lagenzijn hier dus dik.
Bovendien zijn hier op het veen en de venige klei dikke estuariumafzettingen geformeerd,
die een sterke druk op de ondergrond zijn gaan uitoefenen. Onder invloed hiervan werd de
ondergrond plaatselijk bijna een meter samengedrukt.
Waar in de bovengrond slechts dunne estuariumafzettingen zijn gevormd, zoals in het
gebied juist ten oosten van Werkendam is, ondanks de hier aanwezige potentieel sterke
klinkmogelijkheden, de samendrukking van de ondergrond nauwelijks van betekenis geweest, nl. niet meer dan ongeveer 20cm. Ook dit iseen gevolg van devoortdurende slechte
ontwateringstoestand.
In het gebied ten zuiden van Nieuwendijk is de klink eveneens slechts gering geweest
ondanks de op de ondergrond rustende, vrij dikke estuariumafzettingen. De geringe klink
wordt hierechter veroorzaakt door degeringepotentiele klinkmogelijkheden. De pleistocene
ondergrond komt reeds opeen dieptevan 4a 6m—N.A.P.voor, terwijl de rivierkleiondergrond eerst op ongeveer 1m—N.A.P. begint en er bovendien veelstroomrugafzetting in de
ondergrond voorkomt.
3.3.3. Toekomstige mogelijkheden inzake de klink. In het gebied ten westen van
de Kornse dijk en in het inbraakgebied heeft de inklinking zich onder invloed van het
estuariumdekreedsgrotendeelsvoltrokken.Waarditnogniethetgevalis,zoalsinhetgebied
juist tenoostenvanWerkendam,kanbijdiepereontwateringnogwelklinkworden verwacht.
InhetgebiedtenoostenvandeKornsedijk isvoor hetoostelijk enhetzuidelijk deelgeen
inklinking van enige betekenis meer te verwachten, daar de potentiele inklinkingsmogelijkheden te gering zijn, terwijl de inklinking in het oostelijk deel, waar de ontwatering van de
kommen relatief diep is, zich reeds heeft voltrokken. De grote kommen tussen de Biesheuvelsestroomrug, deAimen deRijswijkse stroomrug zullen bijverdergaande ontwatering
nog enigszins kunnen klinken. Aangezien echter op die plaatsen, met vrij grote potentiele
klinkmogelijkheden, zich reeds een inklinking van omstreeks 40 cm of soms nog iets meer
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heeft voltrokkenendeklinkinhetwestelijk deelonderinvloedvandedikkeestuariumdekken
bij overeenkomstige potentiele mogelijkheden niet meer dan 80 a 100 cm bedraagt, mag
worden aangenomen, dat de te verwachten inklinking bij verdergaande ontwatering niet
meer dan enkele decimeters zal bedragen.
4. SAMENVATTING
Met behulp van een groot aantal boringen, tot 3,50 m beneden maaiveld,iseeninzicht
verkregen in de opbouw van de ondergrond. De resultaten van deze boringen zijn weergegeven in twintig dwarsprofielen. Enkele boringen tot zes en acht meter geven bovendien
nogeen indruk van dediepere ondergrond. De dwarsprofielen geveneen goed beeldvan de
opbouw van het gebied en de reeds genoemde drie sedimentatiefasen, die aan een nadere
beschouwing zijn onderworpen. Bij de bepaling van de ouderdom van de afzettingen heeft
het palynologisch onderzoek denodige gegevensverstrekt. Zowelveen- alskleilagen bleken
voor dit onderzoek geschikt. De pollendiagrammen vertonen zeer veelovereenkomst, zodat
slechts een diagram nader toegelicht is. Het blijkt moeilijk te zijn om de overgang van
het Atlanticum naar het Subboreaal vast te stellen, terwijl de overgang van het Subboreaal
naar het Subatlanticum geheel onzeker is,omdat er slechts zeer vage aanwijzingen gegeven
kunnen worden.
Voor deovergangvanhetAtlanticum naar het Subboreaal wordt een viertal van belang
zijnde punten genoemd, die de plaats van deze grens zouden aangeven:
a. het definitief dalen van het C//w«j-percentage beneden 3%;
b. het begin van de daling van het Cory/wj-percentage na een aanvankelijke toename;
c. het definitief stijgen van het /4/nu.s-percentageten koste van het Quercetum mixtum;
d. het permanent hoger blijven van deSa//*-percentages.
Deze vier feiten komen op dezelfde hoogte in het profiel voor en er mag dus worden
aangenomen, dat hier van een belangrijke grens sprake is.
De overgang van het Subboreaal naar het Subatlanticum kan niet uit de pollenspectra
geconcludeerd worden. Een zeer vage aanwijzing zou de daling van het Cory/ws-percentage
tot 1 % geven. Dit stemt echter niet overeen met de bovengenoemde verschijnselen van de
drie sedimentatiefasen.
Aan de hand van bodemkundige waarnemingen, gecombineerd met de hoogtekaart,
werd een inzicht verkregen betreffende de oorspronkelijke hoogteligging van het veen. Dit
veen blijkt nu in het oosten van het gebied te zijn doorgegroeid tot op N.A.P. en in het
westen tot op 1,20 mbeneden N.A.P.,zodat gezegd kan worden, dat in het laatste stadium
van de veengroei het veen een verhang heeft gehad van 1cm per 100meter van oost naar
west.
De aanwezigheid van veen is van belang in verband met de klink. Ten oosten van de
Kornse dijk is deze klink gering door:
a. de betrekkelijk geringe diepte van de pleistocene zandondergrond;
b. het voorkomen van stroomrugafzettingen in de ondergrond, zodat de voor klink in
aanmerking komende lagen slechts dun waren;
c. de voortdurend slechte ontwateringstoestand.
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Ten westen van de Kornse dijk en in het inbraakgebied is de klink van meer betekenis
geweest, en wel tot 1 meter toe. Dit kwam omdat de bovengenoemde oorzaken daar ontbraken en er bovendien een estuariumdek aanwezig was. Plaatselijk slechte ontwateringstoestanden hebben ook in dit gebied de klink tegengehouden.
Aangaande de toekomstige mogelijkheden betreffende de klink kan worden opgemerkt,
dat bij verdergaande ontwatering, die te verwachten is, in een aantal thans slecht ontwaterde
gebieden nog een klink van enkele decimeters is te verwachten.

SUMMARY
With the helpof a great number of borings toa depth of 3.50 metres and someto 6or 8 metres
below surface an understanding was obtained of the constitution of the deeper subsoil.
The results are represented in twenty cross-sections which give a clear picture of the soil
constitution and the three phases of sedimentation in this area. The three phases are examined
and treated with in detail.
The palynological research embraced peat- as well as clay layers. The pollendiagrams showed
mutually a great conformity so only one diagram has been elucidated. The establishment of the
transition Atlantic/Subboreal proved to be difficult while for the transition Subboreal/Subatlantic only vagueindicationscould begiven.For thetransition Atlantic/Subboreal four considerations can be mentioned which may indicate the boundary:
a. the definite fall of the Ulmuspercentage under 3%,
b. the beginning of the fall of the Coryluspercentage after an increase at the beginning,
c. the definite ascent of the Alnus percentage at the expense of the Quercetum mixtum,
d. the lasting higher Salix percentages.
These four facts occur at comparable heights in the profiles so it isplausible that here an important boundary occurs.
It was impossible to define the transition Subboreal/Subatlantic from the pollen spectra. A
very vague indication isgiven by the descent of the Coryluspercentage to 1 %. This however does
not concur with the phenomena of the three sedimentation phases mentioned elsewhere in this
treatise.
Based on pedological observations in combination with the topographic map an understanding was obtained concerning the original topography of the peat.
In the eastern part of the area peat growth has continued up to A.O.D. and in the western
part up to 1.20 metres below A.O.D.so in the last stage of peat growth the peat landscape showed
a fall of 1cm pro 100 metres from east to west.
The occurrence of peat is important in relation with shrinkage and compaction. East of the
Korn dike shrinkage was small as a consequence of:
a. the relative shallowness of the pleistocene sand subsoil,
b. the occurrence of levee deposits in the subsoil consequently layers susceptible to shrinkage
are only thin,
c. the everlasting poor drainage conditions.
West of the Korn dike and in the encroachment area shrinkage has been of more importance
and quite up to 1metre. This was caused by the absence of the conditions a, b and c mentioned
above and more-over by the existence of surface estuarine layers. Here also locally poor drainage
conditions have prevented shrinkage.
Concerning future shrinkage can be said that continuous drainage, which is tobeexpected,
will cause some shrinkage amounting to some decimetres in poorly drained areas.

XIII. HET V E R B A N D T U S S E N
E E N AANTAL A F Z O N D E R L I J K E E I G E N S C H A P P E N
VAN DE BODEM
1. INLEIDING
In velegevallen zal tussen deafzonderlijke eigenschappen van de bodem alsslibgehalte,
humusgehalte, kalkgehalte, P-citroenzuurcijfer, K-gehalte, grondwaterdiepte en andere, een
zekere samenhang bestaan, afhankelijk van geneseen morfologie van debodem. Daarnaast
kunnen factoren alsafstand vanperceeltot bedrijf enbekwaamheidvan deboereen verband
met de bodemgesteldheid vertonen en op enkele bodemeigenschappen van invloed zijn. Bij
debodemkarteringvan het Land van Heusden enAltena werdgetracht zowelvoor derivierkleigronden alsdeestuariumgrondendesamenhangtussenenkelevan debelangrijkste eigenschappen na te gaan.
Bij de rivierkleigronden kon gebruik worden gemaakt van gegevens van het Bedrijfslaboratorium voor Grond-en Gewasonderzoek teOosterbeek. Het aantalervan,zowelvoor
grasland als voor bouwland, was voldoende groot voor een verwerking. Bij de estuariumgronden konden, wat betreft het bouwland, de gegevens van het grondonderzoek verricht
voor het proefplekkenonderzoek worden benut. Voor het grasland stond van deze gronden
echter een onvoldoend aantal gegevens ter beschikking. De analyses hebben voor bouwland
betrekking op de bouwvoor tot een diepte van 20cm en voor grasland op de zodelaag tot
een diepte van 5cm.
Een enkelvoudige verwerking werd toegepast, waarbij telkens slechts twee eigenschappen met elkaar werden vergeleken zonder toepassing van correcties. In vrijwel alle gevallen, met uitzondering van het verband tussen het P-citroenzuurcijfer en het K-gehalte
werd de gemiddelde verandering van de ene factor bij variatie van de andere nagegaan
(regressielijn). De eerste factor werd daarbij steeds op de verticale endetweede opdehorizontale as uitgezet.
In een aantal gevallen, b.v. bij het verband tussen slibgehalte (2e factor) en percentage
humus (Iste factor), betekent dit, dat deene factor afhankelijk isvan de andere, incasu het
humusgehalte afhankelijk vanhet slibgehalte.In anderegevallen,b.v.bij het verband tussen
de zwaarte van de grond (lste factor) en de afstand tot het bedrijf (2e factor) isde zwaarte
op zichzelf niet afhankelijk van de afstand, maar iser mogelijk welsprake van een causaal
verband tussen deze twee factoren doordat, vooral in het rivierkleigebied, de bedrijven
veelal zijn gelegen op de lichtere stroomruggronden en de zwaardere gronden verder van de
bewoningen afliggen. Te verwachten is dan, dat de gemiddelde zwaarte met de afstand
toeneemt.
Bij het verband tussen het P-citroenzuurcijfer en het K-gehalte werd er van uitgegaan,
dat dezefactoren niet of slechts in beperkte mate afhankelijk van elkaar zijn, maar wel tot
op zekere hoogte door andere factoren op overeenkomstige wijze worden bepaald. In de
grafiek isdaarom de gemiddelde verandering van het P-citroenzuurcijfer bij de gemiddelde
verandering van het K-gehalte weergegeven. Hier werd dus de correlatielijn weergegeven,
terwijl in de andere gevallen de regressielijn ten opzichte van de x-as werd vastgesteld.
Het materiaal zou zich hebben geleend voor een beperkte bewerking volgens de polyfactoranalyse. Dit werd echter achterwege gelaten omdat tussen een aantal factoren de
samenhang zodanig groot was, dat het vaststellen van de onderlinge invloed van elk dezer
factoren zeer moeilijk werd.
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2. DE RIVIERKLEIGRONDEN
2.1. De beschouwde factoren
a.
b.
c
d.
e.
/.

Bij de rivierkleigronden werden de volgende factoren in de bewerking betrokken:
percentage afslibbaar,
afstand van het perceel waarvan het monster afkomstig is tot de bedrijfsgebouwen,
K-gehalte,
P-citroenzuurcijfer,
percentage humus,
bekwaamheid van de boer, uitgcdrukt in een beoordelingsschaal van 1-10. Deze beoordeling
werd opgesteld door de assistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Een dergelijke
beoordeling is zeer subjectief, maar toch wordt een redelijke benadering verkregen wanneer
men jarenlang intensief met de boeren in contact staat.

Bij de bespreking van het verband tussen de verschillende factoren zijn in het onderstaande alleen die combinaties behandeld, waarbij sprake isvan een gemiddelde verandering
van de ene factor bij een toename of afname van de andere factor. De overige combinaties
waarbij de ene factor onveranderd blijft bij een toename of afname van de andere factor
werden wel nagegaan, maar niet in het onderstaande weergegeven. De beide regressielijnen
lopen in die gevallen over het gehele traject evenwijdig aan de assen, zodat dus ook de
correlatiecoefficient 0 is.
2.2. De samenhang tussen het gehalte afslibbaar en de factoren afstand tot de boerderij,
K-gehalte, P-citroenzuurcijfer enpercentage humus
2.2.1. P e r c e n t a g e a f s l i b b a a r - a f s t a n d t o t b o e r d e r i j (fig. 60en 61). In tegenstelling
met de verwachting dat een correlatie zou bestaan tussen de zwaarte van de grond en de
FIG.60.Verband tussen gehalteafslibbaar en afstand tot boerderij.Bouwland,rivierklei.
Gehalte afslibbaar. / Content ofparticles < 16 mu.
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afstand tot het bedrijf, blijkt dat dit slechts in beperkte mate het geval is bij bouwland,
terwijl bij grasland van enig verband nauwelijks sprake is. Voor het ontbreken van een
duidelijker samenhangkunnen als oorzaken worden aangewezen:
1. Deslechteverkavelingstoestand met desterke versnippering van het bodemgebruik.
2. De grillige opbouw van de bodemgesteldheid in het zuidelijk gedeelte van het gebied,
waaruit relatief het grootste aantal monsters afkomstig was.
FIG. 61. Verband tussen gehalte afslibbaar en afstand tot de boerderij. Grasland,
rivierklei.
Gehalte afslibbaar.
Content ofparticles < 16 mu.
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FIG. 61. Relationbetween content ofparticles < 16muanddistance tofarmstead.
Pastures, river clay.
Uitvergelijking tussen debouw-engraslandcurve blijkt, dat tot opeenafstand van4km
van het bedrijf de bouwlanden gemiddeld op de iets lichtere gronden liggen. Het verschil
met de graslanden is echter gering; het bedraagt 6% afslibbaar vlak bij het bedrijf en nog
slechts 2%op 3km afstand.
Voorts blijkt nog, dat in een opvallend groot aantal gevallen bouwland voorkomt op
gronden met meer dan 50%afslibbaar in de bouwvoor. Binnen een afstand van 2km van
het bedrijf bevat48%van debouwlanden meerdan 50%,26%meer dan 60%en7%meer
dan 70% afslibbaar. Op grotere afstanden worden deze percentages nog hoger. Vooral de
lichte gronden met minder dan 35% afslibbaar komen vrijwel niet meer voor op grotere
afstand dan 3a 4km van het bedrijf. Zezijn vooral als bouwland in gebruik.
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FIG. 62. Verband tussen K-gehalte en gehalte afslibbaar. Bouwland, rivierklei.
K-gehalte. / Potashcontent.
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FIG. 63. Verband tussen K-gehalte en gehalte afslibbaar. Grasland, rivierklei.
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2.2.2. Percentage afslibbaar - K-gehalte (fig. 62 en 63). Het blijkt, dat er geen enkel
verband bestaat tussen dezwaartevan de grond en het K-gehalte. Bijde bouwlanden ishet
verloop over het gehele afslibbaar-traject zeer regelmatig. Bij het grasland doen zich veel
grotere verschillen voor. In fig. 63 is een groep zwaardere gronden met een stippellijntje
afgezonderd. In de grafiek (fig. 67), die het verband percentage afslibbaar-humusgehalte
weergeeft, komt deze zelfde groep van punten ook voor met een opvallend laag humuspercentagetenopzichtevandezwaartevandegrond. Mogelijk betreft heteengroepgronden,
die kort tevoren als bouwland in gebruik is geweest, maar opnieuw met gras is ingezaaid.
Laat men deze punten buiten beschouwing, dan kan misschien gesproken worden van een
tendens, dat de K-gehalten met de zwaarte toenemen, hetgeen zich dan echter beperkt tot
het traject van 20- 40% afslibbaar.
Tussen de bouw- en graslandgronden bestaat wel een groot verschil. Het gemiddelde
K-gehalte bij de bouwlanden bedraagt 0,013%,hetgeen alslaag moet worden aangemerkt.
23%van de bouwlanden heeft zelfs een K-gehalte van 0,010of minder en 50%van 0,012
of minder. Slechts 17 %van de bouwlanden heeft een K-gehalte van 0,020 of hoger. Bij de
graslanden is dit beeld veel gunstiger. Het gemiddelde ligt bij een K-gehalte van 0,022%,
terwijl slechts 6%van de graslanden een gehalte van 0,012%of minder heeft en 57%een
gehalte van 0,020 of hoger. In cijfers zijn de verschillen bij uiteenlopende zwaarten van de
grond vermeld inhet onderstaande staatje, waarin isaangegeven hoe de percentages van de
percelen met K-gehalten van resp. minder dan 0,012, minder dan 0,016 en minder dan
0,020 veranderen met de zwaarte van de grond:
Percentage van de percelen met K-gehalten van:
Percentageof lots withapotash content of:
minder dan
lessthan
0,012%

minder dan
less than
0,016%

minder dan
lessthan
0,020%

39

59

87

37

80

92

36

85

91

21

37

62

1

11

34

2

18

40

Bouwland / Arable land
Less than 35%particles < 16mu
35- 55% afslibbaar .
35-55% particles < 16 mu
More than 55%particles < 16 mu
Grasland /Pastures
Less than 35% particles < 16mu
35- 55% afslibbaar
35-55% particles < 16 mu
More than 55%particles < 16 mu

Ook uit dezecijfers blijkt hetgeringeverband tussen K-gehalteen zwaartevan degrond,
terwijl bijdegraslanden slechtseenbelangrijk verschilaanwezig blijkt tezijn tussen gronden
metminderenmeerdan 35%afslibbaar.Degroteverschillentussenhetbouw-enhetgrasland
worden veroorzaakt doordat de gier vrijwel uitsluitend aan het grasland wordt toegediend.
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2.2.3. Percentage afslibbaar - P-citroenzuurcijfer (fig. 64en 65). Het blijkt dat het
P-citroenzuurcijfer afneemt met toenemende zwaarte van de grond. Vooral bij de bouwlanden komt dit sterk naar voren. Bijdegraslanden zijn deverschillen minder groot, vooral
wanneer weer de enigszins afwijkende groep zware gronden buiten beschouwing wordt
gelaten.
FIG. 64. Verband tussen P-citroenzuurcijfer en gehalteafslibbaar. Bouwland, rivierklei.
P-citroenzuurcufer.
P-citric acid figure.
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FIG. 64. Relation between P-citric acidfigureand content ofparticles < 16 mu. Arable
land, river clay.
Voor de lichtere gronden zijn de cijfers voor bouw-en grasland ongeveer gelijk. Op de
zwaardere gronden hebben degraslanden echter gemiddeldhogerewaarden.Bij 60%afslibbaar bedraagt het verschil ongeveer 10punten. Volledigheidshalve zij hier opgemerkt, dat
detypischeoude bewoningsplaatsen met dezeerhogefosfaatcijfers buiten beschouwing zijn
gelaten om het algemene beeld niet scheef te trekken. Voor het verloop van de gevonden
lijnen zijn de volgende oorzaken aan te wijzen:
1. De lichte gronden komen overwegend vrij dicht bij de bedrijven voor, waardoor
vooral op dezegronden de invloed van langdurige bewoning door detijden heen het sterkst
spreekt. Duidelijk blijkt dit ook uit degrafiek diehetverband aangeeft tussen het P-citroenzuurcijfer en de afstand tot het bedrijf (fig. 70, 71). Onder invloed van de langdurige bewoning van dit gebied werden meststoffen op grotere afstand van het bedrijf aan de grond
onttrokken en met de meststof op kortere afstanden van het bedrijf, vooral op de lichtere
hooggelegen gronden diealsbouwland ingebruik waren,weer indegrond gebracht. Vooral
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met fosfaat isdit insterke mate het gevalgeweest. Kaliwerd welaan degrond onttrokken,
maargingvooreenzeer belangrijk deelverlorenmet degierdieuit demestvaalt wegsijpelde
en vrij wegstroomde. Door HOEKSEMA is op deze invloed van het bodemgebruik gewezen.
FIG. 65. Verband tussen P-citroenzuurcijfer en gehalteafslibbaar. Grasland,rivierklei.
P-citroenzuurcufer.
P-citric acid figure.
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Bij deze overwegend lichte „oude bouwlandgronden" bij het bedrijf zijn de P-citroenzuurcijfers, ineen dikkere laagdan de bouwvoor, hoog, zodat de fosfaatbemesting laag kan
worden gehouden, er geen ophoping in de zodelaag van het grasland plaatsvindt en er ook
geen verschil ontstaat tussen de bouvv-en graslanden.
2. Bij de zwaardere gronden speelt de fosfaatophoping onder invloed van langdurige
bewoninggeenofinveelminderemateeenrol.Hierisvooraldeactuelebemesting belangrijk.
Daarbij vindt op de graslanden ophoping plaats in de zodelaag, terwijl op de bouwlanden
de meststof door de gehele bouwvoor wordt gemengd, met als gevolg lagerblijvende Pcitroenzuurcijfers.
Het algemene niveau van de P-citroenzuurcijfers op de lichtere gronden is, ondanks de
invloed van deoude bewoning, niet zeerhoog.Bij66%van de bouwlanden en 55%van de
graslanden bedragen de P-citroenzuurcijfers minder dan 40.
2.2.4. Percentage afslibbaar - humusgehalte (fig. 66 en 67). Het blijkt dat er een
sterke correlatie bestaat tussen het gehalte aan afslibbare delenen het humusgehalte.Zowel
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FIG. 66. Verband tussen humusgehalte en gehalte afslibbaar. Bouwland, rivierklei.
Humusgehalte.
Humus content.
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FIG. 66. Relation betweenhumuscontentandcontentofparticles < 16mu. Arableland,
river clay.

FIG. 67. Verband tussen humusgehalte en gehalte afslibbaar. Grasland, rivierklei.
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bij degraslanden alsbij de bouwlanden komt dit duidelijk tot uiting. Tussen de graslanden
en de bouwlanden bestaat echter een belangrijk verschil,hetgeen ook blijkt uit het volgende
staatje, dat voor gras-en bouwland voor deverschillendezwaarten de bijbehorende humuspercentages weergeeft:
Percentage afslibbaar:
Percentageparticles < 16mu:
Percentage humus:
Grasland/Pastures . .
Bouwland/Arable land

20

30

40

50

60

70

6,2
2,2

8,2
2,5

10,2

12,2
3,8

14,2
5,0

16,2
6,4

3,1

Hieruit blijkt, dat bijtoenemendezwaartedeverschilleninhumusgehaltetussen bouw-en
grasland in relatief afnemende mate steeds groter worden.
Despreiding in dezwermvan punten ishet kleinst bij de bouwlanden. Bijde graslanden
komt eenvrijsterkevariatie voor,vooral naar dezijdevan derelatief lagere humusgehalten.
Duidelijk isdit vooral bij een groep van percelen met een gehaltevan 65a 80% afslibbaar.
Hieropwerdreedsonder 2.2.1.en2.2.2.gewezen.Deafwijkende punten behoren waarschijnlijk tot percelen,diekort tevoren,d.w.z. 1a4jaar nagebruik alsbouwland,opnieuw werden
ingezaaid ennog niet voldoende tijd hebben gehad om een zodanige hoeveelheid humus te
accumuleren dat de evenwichtstoestand met het gehalte afslibbaar weer werd bereikt.
Bijhetbouwland komenveelminderextremennaarvoren,ofschoon tochstelligookregelmatigpercelengraslandwordengescheurd.Nahetscheurenvanhetgraslandverdwijnt deovermaat humusechterzo snel,datdezeperceleninde grafieknietals afwijkend naarvorenkomen.
FIG. 68. Verband tussen K-gehaheen P-citroenzuurcijfer. Bouwland,rivierklei.
K-gehalte. / Potash
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2.3. Het verbandtussen hetP-citroenzuurcijfer enhetK-gehalte (fig. 68en 69)
Er blijkt een beperkte correlatie aanwezig tezijn tussen beide factoren. Zowel bij de
gras- als debouwlanden komt dittotuiting, ofschoon het verloop van debeide curven
enigszins verschilt. In beide gevallen is echter de tendens aanwezig, dat bij hoog oplopende
P-citroenzuurcijfers deK-gehalten minder sterk stijgen. Bijdelagerewaarden ishet verband
tussen beide factoren echter nagenoeg lineair. Indeze correlatie komt dus tot uiting, dat
ofschoon het verband tussen de P-citroenzuurcijfers resp. de K-gehalten met enkele andere
factoren niet steeds overeenkomstig is, hettotale complex van invloeden opdeze beide
factoren weleen overeenkomstigewerking uitoefent. Tussen de liggingvan de beidecurven
bestaat echter wel verschil. Onder invloed van de ophoping van kali in dezodelaag van de
graslanden ligt degraslandcurve op een niveau met relatief hogere K-gehalten.
Fio.69.VerbandtussenK-gehalteenP-citroenzuurcijfer. Grasland,rivierklei.
K-gehalte.
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2.4. Het verband tussende afstand tot de boerderij en P-citroenzuurcijfer, K-gehalteenbekwaamheid van de boer
2.4.1. Afstand P-citroenzuurcijfer (fig. 70en 71). Bijbouwlanden treedt een duidelijke
afname op van het P-citroenzuurcijfer met toename van de afstand. Vlak bij de bedrijven
bedraagt dit cijfer ongeveer 50,opeen afstand van 3kmnogmaar ruim 30en op 6km nog
ruim 20.Deinvloed vandeoudebewoningskernen,inditgebied inzoruimemateaanwezig,
komt indeze cijfers goed totuiting, hetgeen ook daaruit blijkt, dat op een afstandvan
meerdan3 kmgeenhogereP-citroenzuurcijfers dan60werdenaangetroffen, terwijl dichterbij
aanmerkelijk hogere waarden voorkwamen.
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FIG. 70. Verband tussen P-citroenzuurcijferen afstand tot boerderij.Bouwland,
rivierklei.
P-citroenzuurcijfer. / P-citric acidfigure.
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FIG. 70. Relation between P-citric acidfigure and distance tofarmstead. Arable
land,river clay.
FIG. 71. Verband tussen P-citroenzuurcijfer en afstand tot de boerderij. Grasland,
rivierklei.
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Bij de graslanden is het verband tussen afstand en P-citroenzuurcijfer veel minder duidelijk. Slechts een zwakke tendens tekent zich af, dat het P-cijfer afneemt met de afstand. Op
korte afstand van de bedrijven zijn de waarden ongeveer even hoog als bij het bouwland.
Op grotere afstand echter zijn de waarden bij grasland aanmerkelijk hoger dan bij bouwland.
De oorzaken van deze verschillen zijn dezelfde als onder 2.2.3. reeds genoemd.
Het volgende staatje geeft nog aan hoe het percentage van de percelen met P-citroenzuurcijfers van minder dan 40 verloopt met toenemende afstand tot het bedrijf.
Afstand tot het bedrijf in km's:
Distance tofarm in km's:

0-1

1-2

2-3

Meer dan 3
More than 3

Percentage percelen met P-citroenzuurcijfers van minder
dan 40:
Percentage of lots withP-citricacid figures < 40:
Bouwland / Arable land
Grasland /Pastures

51
48

56
54

63
61

94
68

Uit deze cijfers blijkt ook duidelijk, dat het percentage van de percelen met lage fosfaatcijfers bij de bouwlanden sterk toeneemt met de afstand en bij de graslanden veel minder
2.4.2. A f s t a n d - K - g e h a l t e (fig. 72en 73). Bij het K-gehalte blijkt bij het bouwland geen
en bij het grasland wel een verband aanwezig te zijn. Bij de graslanden neemt het K-gehalte
FIG. 72. Verband tussen K-gehalte en afstand tot de boerderij. Bouwland, rivierklei.
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Potash content.
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FIG. 73. Verband tussen K-gehalteenafstand totboerderij.Grasland,rivierklei.
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in sterke mate af met deafstand van 0 - 3 km, bij grotere afstanden blijft het niveau vrijwel
onveranderd. Bij de bouwlanden blijft het niveau over het gehele afstandstraject vrijwel
hetzelfde. De indruk bestaat, dat de percelen vlak bij huis iets hogere waarden aangeven,
maar de betrouwbaarheid van het verschil is nihil. De invloed van de sterke organische
bemestingop depercelen dicht bij de bedrijven, dieeeuwenlangalsbouwland zijn gebruikt,
komt in deK-cijfers niet tot uiting doordat dekali uit demeststof grotendeels onbenut naar
de sloten afvloeide.
Het verloop van decurve bij de graslanden vindt zijn oorzaak in het toedienen van gier
gedurende de laatste decennia op de dicht bij de bedrijven gelegen percelen en op het uitsluitend gebruik van deze percelen als huisweide. Deze percelen worden nimmer gemaaid
en ontvangen relatief veel mest van het weidende vee. Het steile verloop van de curve over
hettraject van0 - 3 kmlaatzien,dat bij hettoedienen van gierdeafstand reedszeerspoedig
een bezwaar gaat vormen. Globaal kan uit de curve worden afgeleid, dat gier vrijwel niet
wordt toegediend op percelen meer dan 3km van het bedrijf verwijderd. Opvallend is dat
K-gehaltenvan minder dan 0,010 bijgrasland envan minder dan 0,008bij bouwland vrijwel
niet voorkomen. Bij lage K-gehalten stelt zich blijkbaar een evenwicht in, waarbij onttrekking van kali aan de grond, ook bij het achterwege laten van K-bemesting, wordt gecompenseerd door nalevering van kali door de grond (uit de kristalroosters van de kleimineralen). Anderzijds zal bij K-bemesting een belangrijk deel gefixeerd worden, waardoor
geen stijging van het K-gehalte ontstaat en het evenwicht dus bewaard blijft. Slechts door
voortgezette zware K-bemestingen kan dit evenwicht worden verschoven naar hogere
K-waarden.

1S1
Bij vergelijking tussen de bouw- en graslanden komt weer een duidelijk verschil naar
voren. Dit verschil is zeer groot vlak bij de bedrijven, maar ook op afstanden groter dan
3km bedraagt het verschil nog0,006%.Waarop dezeafstand deinvloed van het toedienen
van gier praktisch is uitgeschakeld, komt hier dus nog eens de ophoping van de kali in de
zode tot uiting. In cijfers wordt dit gedemonstreerd in het volgende staatje, waarin aangegeven is hoe de percentages van de percelen met K-gehaltenvan respectievelijk minder
dan 0,016%en minder dan 0,020%veranderen met de afstand:
Afstand tot het perceel in km's:
Distance to lots in km's:
% percelen met K-gehalten van minder dan 0,016 %:
Percentageof lots withapotash content lessthan 0.016%
Bouwland / Arable land

0-1

1-2

2-3

Meer dan 3
More than 3

74
17

80
13

65
26

82
29

90
39

97
41

85
52

92
60

% percelen met K-gehalten van minder dan 0,020 %
Percentage of lots with a potash content less than 0.020 %

De bouwlanden hebben overwegend lage K-gehalten met vrijwel dezelfde procentuele
verdeling over de verschillende afstanden. De graslanden daarentegen hebben overwegend
matig hoge tot hoge K-gehalten vlak bij de bedrijven en matig hoge K-gehalten op enige
afstand van het bedrijf.
2.4.3. Afstand - bekwaamheid van de boer (fig. 74en 75). Bijdebeoordeling van de
bekwaamheidvandeboerisvooralrekeninggehoudenmetfactoren alsbemestingenverzorging
van het land in ruimere zin.
Uit beide grafieken wordt de indruk verkregen, dat de verzorging van het bouwland
niet of nauwelijks wordt beinvloeddoor deafstand tot het bedrijf, maar dat bijhet grasland
een afstand van meer dan 2a 3km reeds een bezwaar begint te vormen om nog een goede
verzorging te onderhouden of met andere woorden, om bij die afstand nog een goedegraslandboertezijn.Zoudeverzorgingvanhetgraslandendaarmededebekwaamheidvandeboer
perceelsgewijze in plaats van per bedrijf beoordeeld worden, dan zou deze tendens waarschijnlijk nogsterker geaccentueerd worden.
2.5. Het verbandtussendebekwaamheidvandeboerendebemestingstoestandvandepercelen
2.5.1. Bekwaamheid boer - K-gehalte (fig.76en77). Slechtseenzwakketendens komt
naarvoren,dat deK-gehalten toenemen metdebekwaamheid vandeboer.Bijdegraslanden
nemen deK-gehalten regelmatigietstoevan0,019%bijhet beoordelingscijfer 2tot 0,024%
bij het beoordelingscijfer 10.De verschillen zijn dusslechtsklein,ofschoon relatief toch nog
ongeveer 25%.
Bij de bouwlanden ishet verloop onregelmatig. Vanaf het beoordelingscijfer 3nemen de
K-gehalten eerst toe tot en met het beoordelingscijfer 6, maar daarna nemen de gehalten
weeraf.Deverschillengaanechternauwelijks0,001%tebovenenzijndusnietvanbetekenis.
Aangenomen wordt dan ook dat, wat betreft de bouwlanden, geen verband aanwezig is
tussen de K-gehalten en de bekwaamheid van de boer.
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FIG. 74. Verband tussen bekwaamheid van de boer en afstand tot de boerderij.
Bouwland, rivierklei.
Bekwaamheidscijfer van de boer./ Capability index of the farmer.
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FIG. 74. Relation between capability of thefarmer anddistancetofarmstead. Arable
land, riverclay.
FIG. 75. Verband tussen bekwaamheid van de boer en afstand tot de boerderij.
Grasland, rivierklei.
Bekwaamheidscijfer van de boer./ Capability index of the farmer.
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FIG. 76. Verband tussen K-gehalte en bekwaamheid van de boer. Bouwland, rivierklei.
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FIG. 77. Verband tussen K-gehalte en bekwaamheid van de boer. Grasland, rivierklei.
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Dat bij de graslanden wel een zwakke tendens is te bespeuren, moet waarschijnlijk
grotendeels worden toegeschreven aan het feit, dat de hoogste beoordelingscijfers vooral
voorkomen op de dichtbij gelegen percelen (zie 2.4.3.), terwijl juist op deze percelen de
K-gehaltenhogerzijn doorhettoedienen vangier(zie2.4.2.).Zouden dezeinvloeden worden
geelimineerd, dan zou waarschijnlijk bij de graslanden ook geen verband meer bestaan
tussen K-gehalteen bekwaamheid van de boer.
Uit het algemeen lageniveau van de K-gehalten en uit het ontbreken van enig verband
tussen deK-gehalten en debekwaamheid vandeboerzou mendeconclusiekunnen trekken,
dat het gehele bemestingsniveau in dit gebied, zowel bij de goede als de slechte boeren,
laagis.Zonder enigetwijfel worden echter door de goede boeren reedsgedurende velejaren
en regelmatig behoorlijke K-bemestingen toegepast.Dat ditniettot uitingkomtin de cijfers
moet toegeschreven worden aan de sterke K-fixatie.
2.5.2. Bekwaamheid van de boer - P-citroenzuurcijfer (fig. 78 en 79). Het blijkt
datdeP-citroenzuurcijfers welinsterkematetoenemen metdebeoordelingvandebekwaamheid van de boer. Zowel bij de bouw- als de graslanden komt dit verband in vrijwel even
sterke mate naar voren. De P-citroenzuurcijfers nemen daarbij toe van 26 a 30 bij beoordelingscijfer 2 tot ongeveer 50 bij beoordelingscijfer 10, dus een toeneming van ongeveer
80%. Het verschil isopmerkelijk. Blijkbaar wordt dus door de goede boeren aanmerkelijk
meer fosfaatbemesting toegepast dan door de minder goede boeren.
FIG. 78. Verband tussen P-citroenzuurcijfer en bekwaamheid van de boer. Bouwland,
rivierklei.
P-citroenzuureufer.
P-citric acid figure.
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FIG. 78. Relation between P-citric acidfigureandcapability of the farmer. Arableland,
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FIG. 79. Verband tussen P-citroenzuurcijfer en bekwaamheid van de boer. Grasland,
rivierklei.
P-citroenzuurcgfer. / P-citric acidfigure.
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FIG. 79. Relation between P-citric acid figure and capability of the farmer. Pastures,
river clay.
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2.6. Het verband tussen de humusgehalten en de bemestingstoestand
2.6.1. H u m u s g e h a l t e - K - g e h a l t e (fig. 80 en 81). Het verloop van de curven die het
verband aangeven tussen het K-gehalte en het humusgehalte is zeer verschillend voor de
FIG. 80. Verband tussen K-gehalte en humusgehalte. Bouwland, rivierklei.
K-gehalte. / Potash content.
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FIG. 81. Verband tussen K-gehalteen humusgehalte.Grasland,rivierklei.
K-gehalte.
Potash content.
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FIG. 81. Relation betweenpotash content andhumus content. Pastures, river clay.
bouw- en de graslanden. Bij de bouwlanden is er van enig verband nauwelijks sprake. De
indruk wordt gewekt, dat bij lagere humusgehalten gemiddeld iets hogere K-gehalten voorkomen, maar deze tendens kan ook wel veroorzaakt worden door enkele extreem hoge
waarden, die hier vooral bij de lagere humusgehalten voorkomen. De verschillen zijn echter
gering, zodat globaal gesteld kan worden, dat geen verband aanwezigis.
Bij de graslanden komt echter een duidelijke toeneming van de K-gehalten met toenemendehumusgehalten tot uiting. Vooral blijkt dit het geval te zijn in het traject van 4%
tot ongeveer 12% humus. Hierbij nemen de K-gehalten toe van 0,016 tot ongeveer 0,023,
dus met bijna 50%. De vraag is of dit verband op zichzelf staat of wordt doorkruist door
andere correlaties. Een duidelijke correlatie kwam bij de graslanden naar voren tussen het
K-gehalte en de afstand tot het bedrijf tot op niet meer dan drie km (ziefig. 73). Nagegaan
is of de hogere humusgehalten juist voorkomen op deze geringe afstanden van het bedrijf.
Daarbij bleek, dat er geen enkel verband bestond tussen de afstand tot het bedrijf en het
humusgehalte. Welbestaat er bij de lagere slibgehalten een verband tussen slibgehalten en
K-gehalten (fig. 63). Voorts is er een duidelijk verband tussen slib-en humusgehalten (zie
fig. 67).Het verband tussen humusgehalteen K-gehalte bijlagerehumusgehalten ishiermede
dusinovereenstemming.Het verband tussen K-gehalteenhumusgehalte komtechter sterker
en regelmatiger tot uiting dan dat tussen K-gehalte en gehalte afslibbaar, zodat er mogelijk
toch wel sprake is van een positieve invloed van hogere humusgehalten op de K-gehalten.
Het iszeer welmogelijk dat bijhogere humusgehalten kali in mindere mate in niet-opneembare vorm wordt vastgelegd dan bij lagere humusgehalten. In cijfers komen de verschillen
nog eenstot uiting in het volgende staatje, waarin isaangegeven hoe de percentages van de
percelen met K-gehalten van resp. minder dan 0,016% en 0,020% veranderen met de
humusgehalten:
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Percentage percelen met K-gehalten van:
Percentageof lots withapotash-content of:
minder dan 0,016%
lessthan 0.016%
Bouwland / Arable land
Minder dan 3 %humus . . .
Less than 3 %humus
3 - 5 % humus
3-5% humus
Meer dan 5 % humus . . . .
More than 5%humus

minder dan 0,020 %
less than 0.020 %

87
92
94

Grasland / Pastures
Minder dan 6,1 % humus . .
Less than 6.1% humus
6 , 1 - 1 0 % humus
6.1-10% humus
10,1-14% humus
10.1-14% humus
Meer dan 14% humus . . . ,
More than 14%humus

76
55
34
25

Uit deze cijfers blijkt, dat ook bij een humusgehalte van meer dan 10% bij graslanden
nog een positieve invloed van de humus op de K-gehalten aantoonbaar is.
2.6.2. H u m u s g e h a l t e - P - c i t r o e n z u u r c i j f e r (fig. 82en 83). Voor de bouw- en de graslanden is het verloop van de curve aangevende de correlatie tussen P-citroenzuurcijfer en
het humusgehalte zeer verschillend. Bij de bouwlanden blijken de P-citroenzuurcijfers regelmatig af te nemen bij toenemende humusgehalten, van omstreeks 45 bij 2 % humus tot
ongeveer 20 bij meer dan 6 % humus. Hierbij is de correlatiecoefncient vrij hoog. Bij de
graslanden daarentegen nemen de P-citroenzuurcijfers toe bij toenemende humusgehalten
van ongeveer 35 bij 4 % humus tot 50 bij 18% humus. Het gevonden verband verloopt
daarbij regelmatig ofschoon de spreiding van de punten groot en de correlatiecoefncient
te verwaarlozen is.
Het verloop van de curve bij de bouwlanden wordt duidelijker door een vergelijking te
maken met het verband tussen het P-citroenzuurcijfer met resp. zwaarte van de grond
(fig. 64) en afstand tot het bedrijf (fig. 70). Uit deze grafieken blijkt, dat de P-citroenzuurcijfers lager worden naarmate de afstand tot het bedrijf groter en de grond zwaarder wordt.
Daar er voorts bij de bouwlanden een sterke correlatie aanwezig istussen de zwaarte van de
grond en de humusgehalten zal er dus ook een verband moeten bestaan tussen humusgehalte en P-citroenzuurcijfer. Vooral de lichtere, dicht bij de bedrijven gelegen gronden
met vrij lage humusgehalten en met hoge fosfaatcijfers treden hierbij op de voorgrond.
Bij de graslanden was het verband tussen P-citroenzuurcijfer en resp. de zwaarte van de
grond en de afstand tot het bedrijf veel geringer, zodat de invloed daarvan in veel mindere
mate zal doorwerken op het verband tussen fosfaatcijfer en humusgehalte. Zou het humusgehalteechterinhetgeheelgeen invloeduitoefenen ophetfosfaatcijfer, danzou(blijkensfig.65)
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FIG. 82. Verband tussen P-citroenzuurcijfer en humusgehalte. Bouwland,
rivierklei.
P-citroenzuurcufer.
P-citric acid figure.
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FIG. 82. Relation betweenP-citricacidfigureandhumuscontent. Arableland,
river clay.
FIG. 83. Verband tussen P-citroenzuurcijfer en humusgehalte. Grasland,
rivierklei.
P-citroenzuurctffer.
P-citric acid figure.
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FIG. 83. Relation between P-citric acidfigureandhumus content. Pastures,
riverclay.
in verband met de sterke correlatie tussen humus- en slibgehalte,verwachtkunnen worden,
datbijtoenemendehumusgehalteneengeringe daling van de P-citroenzuurcijfers zou optreden.Het tegengestelde blijkt echter het geval te zijn,zodathierineenaanwijzing gezienmag
worden, dat het humusgehalte, evenals op de K-gehalten, op de P-citroenzuurcijfers een
beperkt positieve invloed uitoefent. Ook hierkangedachtwordenaanhetvoorkomenineen
beteropneembarevormvandemeststof bijhogerehumusgehalten.Eenhogerebiogeneactiviteit bij hogere humusgehalten kan hierbij, speciaal in het geval van fosfaat, een rol spelen.
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3. DE ESTUARIUMGRONDEN
3.1. Debeschouwdefactoren
Bijdeestuariumgronden zijn devolgendefactoren in de beschouwing betrokken:
a. gehalte afslibbaar,
b. koolzure kalk-^halte,
c K-gehalte,
d. P-citroenzuurcijfer,
e. humusgehalte,
/. grondwaterdiepte,
g. debekwaamheid van deboer, uitgedrukt ineenbeoordelingsschaal van 1-5, waarbij de
beoordelingen 1 en 2vrijwel niet werden gebruikt.
Deze beoordeling isook hier afkomstigvan de assistent van de Landbouwvoorlichtingsdienstinhet betreffende gebied.Het vrijwel nietgebruiken vandebeoordelingen 1 en2vindt
zijn oorzaak in het feit dat bij het proefplekkenonderzoek, waarvan de hier behandelde
gegevensafkomstigzijn,getracht werddeproefplekken zoveelmogelijk teleggetfoppercelen
van degoede boeren. Ook voor dehier uitgevoerdebewerkingen geldt,dat alle combinaties
zijn nagegaan, maar dat alleen diecombinaties zijn weergegeven, waarbij deene factor verandert bij toe- of afname van de tweede factor.
Bij de niet behandelde combinaties is dit niet of slechts in beperkte en onvoldoend betrouwbare mate het geval. Ook de factor afstand tot het bedrijf werd daarbij betrokken,
waarbij bleek, dat in dit gebied de invloed ervan te verwaarlozen was.
3.2. Het verband tussende zwaartevandegronden defactoren CaC03-gehalte, K-gehalte,
P-citroenzuurcijfer, humusgehalte engrondwaterdiepte
3.2.1. Afslibbaar - CaCOg(fig. 84). Met uitzondering van een groep punten met relatief
lage gehalten aan CaC0 3 (met stippellijn omgrensd) blijkt er een nauwe samenhang te
bestaan tussen de zwaarte van de grond en de CaC03-gehalten. Bij een toename van het
percentage afslibbaar van 25 tot 55% neemt het CaC03-gehalte af van 14 tot 6%. Deze
FIG. 84. Verband tussen kalkgehalte engehalteafslibbaar. Estuariumgronden.
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FIG. 84. Relation between limecontent andcontent ofparticles < 16 mu. Estuarine soils.
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correlate is ontstaan tijdens deafzetting van degronden, waarbij blijkbaar tegelijk met het
uiterst fijnzandige materiaal (vooral de fractie van 2 - 5 0 mu) meer CaC0 3 werd afgezet
dan met de kleidelen.
De met een stippellijn omgrensde groep van punten neemt een uitzonderingspositie in
door de relatief veeltelageCaC03-gehalten bij debetreffende zwaarten van degrond. Deze
punten behoren bij percelen uit het plaatgrondengebied in de Uppelse polder westelijk van
de rijksweg van Gorinchem naar Breda tussen de Kornse dijk en Nifuwendijk. Aangenomen mag worden, dat deze gronden oorspronkelijk even kalkrijk zijn geweest als de
omliggende gronden, waar geen zand hoog in het profiel voorkomt, aangezien zodra deze
zandondergrond ontbreekt, de kalkgehalten weer hoger zijn. Sinds de inpoldering van dit
gebied in 1648heeft duseen aanmerkelijke ontkalkingvan de bovengrond plaatsgevonden
van 11a 14%tot 2 a 6%, dus van ongeveer 8%of bijna 3%per honderd jaar. Dit geldt
echterslechtsvoordebovengrond.Deondergronden vandeplaatgronden endegorsgronden
zijn nog nagenoeg niet ontkalkt.
3.2.2. Gehalte afslibbaar - K-gehalte (fig. 85). Tussen beide factoren bestaat op deze
gronden een duidelijke positieve correlatie, die mogelijk het sterkste is in het traject van
25 tot 35% afslibbaar, waarna bij nog hogere slibgehalten de K-gehalten in mindere mate
toenemen.Deregelmatigheid van depuntenspreiding isechter nietzodanig, dat een gebogen
lijn getrokken kan worden. De getrokken lijn geeft waarschijnlijk vrij zuiver de invloed
van het gehalte afslibbaar op het K-gehalte weer, daar hier geen storende invloeden, als
b.v.gierbemestingdicht bij debedrijven en invloed van langdurige bewoning,eenrolspelen.
De lijn stemt overeen met hetgeen ook in de Noordoostpolder in dit verband werd vastgesteld.
FIG. 85. Verband tussen K-gehalte en gehalteafslibbaar. Estuariumgronden.
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FIG. 85. Relation between potash content and content of particles < 16 mu.
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Opvallend isten slotte nog, dat de K-gehalten overwegend zeer laagzijn, waarbij echter
ook hier de waarden van minder dan 0,008 ontbreken. De gemiddelde waarde bedraagt
0,011. Het volgende staatje laat zien hoe het percentage van de percelen met een K-gehalte
van minder dan 0,012 afneemt bij toenemende zwaarte:
Zwaarte van de grond
% afslibbaar
Clay content of the soil
%particles < 16mu
Minder dan 31%
Less than31%
31-40%
41-45%
Meer dan 45%
More than45%

Percentage van de percelen met een K-gehalte
van minder dan 0,012 %
Percentageof lots withapotash content
lessthan0.012%

Aantal
Number

. . . .

11

91

39
33
44

74
49
36

Van de percelen op de zwaardere gronden bedraagt het percentage met een K-gehalte
vanminderdan0,012dusbijna eenderdevandatvandelichtstegronden.Degroterenatuurlijke vruchtbaarheid van de zwaardere estuariumgronden is,wat betreft het K-gehalte, dus
nog niet verloren gegaan.
3.2.3. Gehalte afslibbaar - P-citroenzuurcijfer (fig. 86). Slechts een zwakke toeneming van de fosfaatcijfers met de zwaarte van de grond komt tot uiting, waarbij de beP-citroenzuurcufer. / P-cilric acidfigure.
TO_

FIG. 86. Verband tussen P-citroenzuurcijfer en gehalte afslibbaar. Estuariumgronden.
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FIG. 86. Relation between P-citric acidfigureandcontent ofparticles< 16mu. Estuarine soils.
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trouwbaarheid van de aangegeven correlatie gering is. De tendens, dat het P-citroenzuurcijfer afneemt met de zwaarte van de grond, zoals bij de rivierkleigronden het geval is,
ontbreekt hier echter geheel. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van de invloed
van een langdurige bewoning. Opvallend is, dat ook de P-citroenzuurcijfers overwegend
laag zijn, waarbij echter de zeer lagewaarden van minder dan 15nietvoorkomen.Ookhier
zal zich, bij voortgaande onttrekking van fosfaat aan de grond, een evenwicht instellen
tussen de onttrekking en denalevering uit de grond. De gemiddelde waarde bedraagt 31,2.
Het volgende staatje laatweerzien,hoe het percentage percelen met een P-citroenzuurcijfer
van minder dan 30verandert met de zwaarte:

Zwaarte van de grond
% afslibbaar
Clay content of thesoil
%particles < 16mu
Minder dan 31%
Less than 31%
31-40%
41-45%
Meer dan 45 %
More than 45%

. . . .

Aantal
Number

Percentage percelen met een P-citroenzuurcijfer
van minder dan 30
Percentageof lots witha P-citric acidfigure
lessthan30

14

79

35
30
40

60
57
52

Uit decijfers blijkt, dat mettoenemende zwaarte het percentagevan depercelen meteen
P-citroenzuurcijfer van minder dan 30 regelmatig, maar in beperkte mate afneemt, zodat
ook hieruit een zwak positief verband tussen zwaarte van de grond en P-citroenzuurcijfer is
af te lezen.
3.2.4. Gehalte afslibbaar - humusgehalte (fig. 87). Evenals bij de rivierkleigronden
blijkt ook bij de estuariumgronden een nauw verband te bestaan tussen het humusgehalte
en het gehalte afslibbaar. Het blijkt zelfs, dat de lijn van de estuariumgronden op precies
dezelfde wijze verloopt als bij de bouwlanden van de rivierkleigronden. De lijn van de
estuariumgronden zou echter iets lager gelegen hebben, indien niet een vrij groot aantal
percelen was voorgekomen met een relatief hoog humusgehalte. De bijbehorende punten
liggen aanmerkelijk boven de kern van de puntenspreiding. Deze hoge humusgehalten
worden waarschijnlijk veroorzaakt door de zeer slechte ontwateringstoestand van deze
percelen. Afwijkingen naar de andere kant komen niet voor. Hieruit blijkt, dat er bij een
behoorlijke ontwateringstoestand een evenwicht aanwezig istussen humusgehalte en gehalte
afslibbaar. De stippellijn in defiguur geeft de waarden van de humusgehalten in dezeevenwichtstoestand weer.Dezelijn ligtietslagerdan decurvebijdebouwlanden opderivierkleigronden, die welongeveer de evenwichtstoestand weergeeft. Dit betekent dus, dat de evenwichtstoestand in de estuariumgronden op een iets lager niveau ligt (met ongeveer 0,5%
minder humus) dan bij de rivierkleigronden; mogelijk komt dit door de invloed van de
hoge kalkgehalten van deze gronden.
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FIG. 87. Verband tussen humusgehalte en gehalte afslibbaar. Estuariumgronden.
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FIG. 87. Relation betweenhumuscontent and content ofparticles < 16mu. Estuarinesoils.
FIG. 88. Verloop van de grondwaterstand in de standaardbuis.
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3.2.5. G e h a l t e a f s l i b b a a r - g r o n d w a t e r s t a n d (fig. 89). In het estuariumgebied
hebben de zwaarste gronden de hoogste grondwaterstanden. De in de grafiek aangegeven
grondwaterstanden kwamen voor in de waterstandsbuizen van het proefplekkenonderzoek
gedurende de zomer van 1954 bij een waterstand van 50 cm in een standaardbuis. Het

194
verloop van de waterstand in dezebuis isweergegeven infig.88.Het verloop van de waterstand in de overige buizen vond op overeenkomstige wijze plaats maar op verschillend
niveau en met verschillen in fluctuate tussen de hoogste en laagste standen. De samenhang
tussen grondwaterdiepte enzwaarte van degrond vindt zijn oorzaak in de bodemgenetische
ontwikkeling van het gebied, waaraan bij de beschrijving van de bodemgesteldheid reeds
uitvoerigaandacht werd besteed (hfst. III).
FIG. 89. Verband tussen gehalteafslibbaar engrondwaterstand.Estuariumgronden.
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FIG. 89. Relation between content of particles < 16 mu and groundwater level.
Estuarine soils.

3.3. Het verbandtussen hethumusgehalte endegrondwaterdiepte (fig. 90)
Mettoenemendegrondwaterdiepten neemthethumusgehaltegeleidelijk afvangemiddeld
4,0 tot gemiddeld 3,0%,waarbij de puntenspreidingvrij groot is.Uit het verband isechter
nietaf teleiden ofhethumusgehalte inderdaad wordt belnvloeddoor de grondwaterdiepten.
Immers wordt deze correlatie in sterke mate belnvloed door het verband tussen de grondwaterdiepte en het gehalte afslibbaar en desterke correlatie tussen dezwaarte van de grond
en het humusgehalte (zie onder 2.2.3 en 2.2.4.). Hieruit volgt, dat de minst diepe waterstanden voorkomen bij de zwaardere gronden met de hoogste humusgehalten zodat het
geconstateerde verband tussen humusgehalte en grondwaterdiepte vanzelfsprekend tot
uiting moet komen. In hoeverre hier daadwerkelijk sprake isvan een invloed van de grondwaterstanden opdehumusgehalten isdusmoeilijk zuiver na tegaan. Mogelijk wordt echter
dehumusontwikkelingbij delaaggelegen gronden ietsbevorderd door de hogegrondwater-
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standen, zoals reeds werd verondersteld bij de bespreking van het verband tussen de zwaarte
van de grond en het humusgehalte.
FIG. 90. Verband tussen humusgehalte en grondwaterdiepte. Estuariumgronden.
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3.4. Het verband tussen K-gehalte en P-citroenzuurcijfer (fig. 91)
Het verband tussen deze beide factoren van de bemestingstoestand verloopt vrijwel op
dezelfde wijze als bij de bouwlariden van de rivierkleigronden. Dit verband is dus algemeen
geldend voor het gehele gebied.
K-gehalte. / Potash content.
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FIG. 91. Relation betweenpotash content andP-citric acidfigure.Estuarine soils.
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3.5. Het verbandtussen hetCaCOz-gehalteenhethumusgehalte
3.5.1. CaC0 3 -gehaIte - humusgehalte (fig. 92). Er bestaat een duidelijk verband tussen
deze beide factoren. Het staat echter niet op zichzelf, maar wordt geheel beinvloed door
de sterke correlaties van het CaC03-gehalte en het humusgehalte met het percentage afslibbaar. Dit blijkt uithet voorkomen van demeteenstippellijn omgrensdepunten, die dezelfde
zijn alsdepunten afgegrensd ingrafiek (fig.84).Het betreft depercelenuithetplaatgrondengebied, die ontkalkt zijn. In de grafiek (fig. 87) aangevende het verband tussen het slibgehalte en het humusgehalte wijken deze punten niet af. Uit de combinatie van deze gegevens volgt, dat het verband tussen het slibgehalteen resp. het humus- en CaC03-gehaIte
primair is, terwijl het verband tussen CaC0 3 - en humusgehalte daaruit secundair voortvloeit.
FIG. 92. Verband tussen humusgehalte en kalkgehalte.Estuariumgronden.
Hj(THifg«holtt

Humuscontorf
1c
6-

2 samenva'lende punten.
2 coincidingobservations.

0

2

«

6

«

W

1

2

U

16<bCoC03

FIG. 92. Relation between humus content andlime content. Estuarine soils.
3.5.2. CaC0 3 -gehalte - K-gehalte en CaC0 3 -gehalte - P-citroenzuurcijfer. Het
verband tussen het CaC03-gehalte en de beide bemestingsfactoren wordt eveneens sterk
beinvloed door de correlatie van het CaC03-gehalte met het percentage afslibbaar en de
correlatie tussen de bemestingsfactoren en het percentage afslibbaar. De bemestingsfactoren
nemen toe met de zwaarte van de grond, terwijl het CaC03-gehalte afneemt. Dit betekent
dus ook, dat de bemestingsfactoren zullen afnemen bij toenemend CaC03-gehalte. In de
hier nietweergegeven grafieken komt ditook tot uiting.Ookhierwordtechterhet algemene
beeld weer vertroebeld door de plaatgrondpercelen met hun relatief lage CaC03-gehalten.
3.6. Het verbandtussen debekwaamheid van deboer ende vruchtbaarheidsfactoren
3.6.1. Bekwaamheid van de boer - K-gehalte (fig. 93). Evenals bij de bouwlanden
op derivierkleigronden blijkt ergeenverband tot uiting tekomentussen debeoordelingvan
debekwaamheid vandeboerendeK-gehalten.Ookhierkomenderuimerebemestingen,die
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ongetwijfeld door de betere boeren worden toegediend, niet in de K-gehalten tot uiting. De
zwaarte van de grond is blijkens het verband tussen de zwaarte van de grand en de Kgehalten voor een belangrijk deel bepalend voor de laatste. Het verband geeft een soort
evenwichtstoestand weer tussen de zwaarte en het K-gehalte. Het is daarbij moeilijk het
K-gehalte door zwaardere bemesting op te voeren. De overmaat die wordt toegediend,
wordt voor een belangrijk deel gefixeerd, waardoor de evenwichtstoestand grotendeels
behouden blijft. Verschillende boeren, die getracht hebben door zwaardere bemestingen
de K-gehalten op te voeren, zijn hierin, blijkens de gegevensvanherhaald grondonderzoek.
niet geslaagd.
FIG. 93. Verband tussen K-gehalte en bekwaamheid van de boer.
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3.6.2. Bekwaamheid van de boer - P-citroenzuurcijfer (fig. 94).Tussen de beoordeling van de bekwaamheid van de boer en het P-citroenzuurcijfer blijkt, evenals bij de
nvierkleigronden, wel een duidelijk positief verband te bestaan. Het P-citroenzuurcijfer
neemt daarbij toe van ongeveer 26 bij het beoordelingscijfer 3 tot ongeveer 35 bij het beoordelingscijfer 5. Het percentage percelen met P-citroenzuurcijfers van minder dan 30
neemt daarbij, blijkens het volgendestaatje belangrijk af:
Bekwaamheidsbeoordelingscijfer
van deboer
Capabilityappreciation index
of thefarmer
1,2en3
4
5

Percentagepercelen met P-citroenzuurcijfers
van minder dan30
Percentage oflotswith aP-citricacidfigure
less than 30
68
66
40
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De hogere fosfaatbemestingen, door de beste boeren gegeven, komen dus weltot uiting
in de fosfaatcijfers. Blijkbaar vindt hier dus geen of relatief slechts weinigfixatiein moeilijk
opneembareverbindingen plaats.
FIG. 94. Verband tussen P-citroenzuurcijfer en bekwaamheid van de boer.
Estuariumgronden.
P-citroeniuurcijfer.
P-citrlc acid figure.
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3.7. Metverbandtussen humusgehalte en vruchtbaarheidsfactoren
Wegens het verband tussen de vruchtbaarheidsfactoren en de zwaarte van de grond, en
de sterke correlatie tussen het slib- en het humusgehalte, zal er ook een verband moeten
bestaan tussen het humusgehalte en de vruchtbaarheidsfactoren. Inderdaad blijkt dit het
geval te zijn. Zoals te verwachten, is dit door de overeenkomstige reactie ten opzichte van
het gehalte afslibbaar in sterkere mate bij het K-gehalte dan bij het P-citroenzuurcijfer het
geval. Bijzonderheden doen zich hierbij niet voor, zodat weergave van de betreffende grafieken achterwege isgelaten.
•4. HETVERBAND TUSSEN KALIFIXATIE,ZWAARTEEN
OUDERDOM VANDE GROND
Op initiatief van ir. I. S. ZONNEVELD werden in het Land van Heusden en Altena en de
Biesboschonderzoekingenverrichtnaarhetkalifixerend vermogenvandeestuariumgronden.
Ter vergelijking werd in het onderzoek ook een aantal rivierkleimonsters uit het Land van

199
Heusden en Altena betrokken. Over de resultaten van het onderzoek zal door ZONNEVELD
nog uitvoerig mededeling worden gedaan, zodat hier kan worden volstaan met vermelding
van de belangrijkste conclusies.
1. Het kalifixerend vermogen van de estuariumgronden neemt toe met het lutumgehalte.
De correlatie tussen beide factoren ishoog.
2. Gedurende deeerstehonderdenjaren na desedimentatienam het kalifixerend vermogen
toemet deouderdomvan degrond.Decorrelatie tussen dezefactoren iseveneenshoog.
3. Het kalifixerend vermogen van de oudere estuariumgronden (Land van Heusden en
Altena) is bij overeenkomstige zwaarte van dezelfde orde van grootte als bij de (veel
oudere) rivierkleigronden.
5. SAMENVATTING
Tussen een groot aantal afzonderlijke eigenschappen van de bodem bestaat een zekere
samenhang afhankelijk van genese en morfologie. Daarnaast kunnen factoren, zoals
afstand van perceel tot bedrijfsgebouwen en bekwaamheid van de boer, een verband met
de bodemgesteldheid vertonen en op enkele bodemkundige eigenschappen van invloed zijn.
Voor de rivierklei- en estuariumgronden werd getracht de samenhang tussen enkele
van de belangrijkste eigenschappen na tegaan.
In de meeste gevallen werd door een enkelvoudige verwerking de regressielijn ten opzichte van de x-as vastgesteld, terwijl in een enkelgeval de correlatielijn werd weergegeven.
De in de beschouwing betrokken factoren waren:
a. percentage afslibbaar,
b. K-gehalte,
c. P-citroenzuurcijfer,
d. percentage humus,
e. bekwaamheid van de boer.
Deze factoren werden in beschouwing genomen voor rivierklei- en estuariumgronden.
Bovendienwerdenbijderivierkleigronden deafstand vanhetperceeltotde bedrijfsgebouwen
en bij de estuariumgronden de factoren CaC03-gehalte en grondwaterdiepte in de vergelijkende beschouwingen betrokken.
Voor de betrouwbaarheid van de samenhang tussen de verschillende factoren kan verwezen worden naar de grafieken en tabellen in dit hoofdstuk.
Afzonderlijke aandacht werd besteed aan de kalifixatie in estuariumgronden in verband
met de zwaarte en ouderdom van de grond, waarbij geconstateerd werd, dat de kalifixatie
toenam met dezwaarte en deouderdom van degrond (beidemet hogecorrelatie)en dat bij
de oudere gronden het kalifixerend vermogen, bij overeenkomstige zwaarte, van dezelfde
orde van grootte wasals bij de- veeloudere- rivierkleigronden.
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SUMMARY
Between a great number of single properties of thesoil acertain relation existsdepending on
genesis and morphology. Besides some factors as distance of the lots to the farm buildings and
capability of the farmer may be related to soil condition and/or may influence some properties
of the soil.
It is tried to trace the relation between some of the most important properties and factors of
the soils in the river clay- and the estuarine area. In most cases the position of the regression line
in regard of the X axis was determined by a simple treatment while in some cases the correlation
line has been represented.
The factors and properties involved were:
a. clay content (particles < 16mu),
b. K-content,
c. P-citric acid figure,
d. humus content,
e. capability of the farmer.
These quantities were subjected to an examination for the river clay- and the estuarine area.
Besides for the river clay area the distance of the lots to the farm buildings and for the estuarine
area the factors lime content and depth of the groundwater level below surface were considered.
As regards the reliability of the correlation between the factors may bereferred to the graphs and
tables in this chapter. Special attention was given to the potash fixation in estuarine soils in
relation with clay content and ageof thesoil.It wasestablished that potash fixation increases with
heaviness and age of the soil (both with high correlations) and that in more aged estuarine soils
potash fixation capacity, assuming corresponding clay content, is of the same order as found in
the much older river clay soils.

HYDROLOGISCH ONDERZOEK.
E N K E L E A G R O H Y D R O L O G I S C H E ASPECTEN
VAN DE V E R S C H I L L E N D E
BODEMREEKSEN
1. INLEIDING
Enkele onderzoekingen werden verricht ten einde het verband tussen hydrologische
factoren en de bodemgesteldheid na te gaan. Doorlatendheidsmetingen werden verricht op
depercelen van het graslandproefplekkenonderzoek in het komkleigebied en verspreid over
de estuariumgronden en enkele stroomruggronden. Bij de percelen van het graslandproefplekkenonderzoek werd een indruk verkregen van het verloop van de grondwaterstanden
en van het verband tussen grondwaterstand en slootwaterstand in afhankelijkheid van de
bodemgesteldheid.
Van een aantal profielen van de estuariumgronden en de rivierkleistroomruggronden
werden vochtkarakteristieken vastgesteld.
Ten slotte werden bij een vrij groot aantal profielen vochtbepalingen verricht om een
indruk te krijgen van de verhouding water-lucht-grond in zijn afhankelijkheid van de opbouw van het bodemprofiel in verschillende tijden van het jaar.
2. DOORLATENDHEIDSMETINGEN
2.1. Het komkleigebied
2.1.1. Algemeen. In het komkleigebied werden op de percelen van het graslandprcSjfplekkenonderzoek doorlatendheidsmetingen verricht volgens de boorgatenmethode met
indirecte waarneming op verschillende afstanden van de sloot en tot op verschillende
diepten onder maaiveld. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in
tabel 9. In deze tabel is onderscheid gemaakt naar: boringen die beneden het grondwaterniveau geheel in komklei lagen, boringen die tot in een humeuze kleilaag of een veenlaag
van minder dan 10cm reikten en boringen die tot in de bosveenondergrond reikten of een
bosveenlaag van meer dan 10cm passeerden.
Wat betreft de afstand tot de sloot isonderscheid gemaakt naar boringen, in de meestal
naar desloot afhellende strook van ongeveer 2mbreedte, dielangsdesloot waren gelegen;
boringen die in de veelal iets hoger gelegen en naar het midden van het perceel afhellende
strook van ruim2mtot ongeveer 10mwarengelegenenboringen dieopeengrotere afstand
dan 10m van de sloot zijn verricht.
De boordiepten zijn onderscheiden naar diepten van meer en minder dan 80cm onder
maaiveld, aangezien gebleken is, dat juist op deze diepte belangrijke overgangen in doorlatendheid voorkomen.
2.1.2. De invloed van de diepte onder het maaiveld. In tabel 9komen de belangrijkste verschillen tot uiting tussen de doorlatendheid van de boven- en de ondergrond.
Vooral op grotere afstanden van de sloot blijkt de doorlatendheid van de ondergrond aanmerkelijk groter te zijn dan van de bovengrond. Op kortere afstanden zijn de verschillen
minder uitgesproken, maar dezelfde tendens tekent zich af. Bij de verschillende afstanden
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van de sloot komen bij de ondiepe boringen, waarbij alleen vergelijking mogelijk is bij de
zuivere komkleigronden, nauwelijks verschillen tot uiting. Bij de diepere boringen zijn de
doorlaatfactoren op korte afstanden van de sloten geringer dan op grotere afstanden.
TABEL 9. Procentuele verdeling van de doorlatendheid van de grond over verschillende doorlatendheidsklassen bij verschillende bodemgesteldheid en verschillende diepten onder
maaiveld.
Afstand tot sloot
Distance to ditch
Diepte onder maaiveld
Depth belowsurface
Komklei / Basin clay
Aantal waarnemingen.
Number ofobservations
2

=s

<* . a - - i.

« ? Sj r*

< 0,10. .
0,10- 0,30
0,33 - 0,80
0,85- 2,00
> 2,00. .

0-2m

24

16

17

11

33

13
37
37
8
3

6
31
31
13
19

23
47
12
12
6

9
27
46
9
9

21
40
33
6

Veen of veenlagen van 10 cm
Peat orpeat layers of 10 cm
Aantal w a a r n e m i n g e n . . . .
Number of observations

2*1

<0,10. .
0,10-0,30
0,35- 0,80
0,85 - 2,00
> 2,00. .

> 10m

30-80cm 81-120cm 30-80cm 81-120cm 30-80cm 81-120cm

Humeuze klei of veenlaagjes
van 10cm
Humose clay-orpeat layers of
10 cm
Aantal waarnemingen. . . .
Number ofobservations
< 0 , 1 0 . .>
2 . i0,10 - 0,30
0,35-0,80
0,85 - 2,00
o o
> 2,00. .

I •> a. fc.

2-10m

23

12

4
22
31
30
13

25
17
25
33

76
12
12

10

12

10
50
30
10

17
42
16
25

+

16
33
67

31
57
12

+

26

8
34
31
27

17

TABLE 9. Percentile distribution of soil hydraulic conductivity over hydraulic conductivity classes
in caseof different soil conditionsanddifferent depths below surface.

12
41
18
29

12
12
76
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2.1.3. De invloed van het bodemtype. Bijvergelijkingtussen deverschillende bodemtypen blijkt, dat er op korte afstanden van desloot geen verschillen van betekenis aanwezig
zijn. Bij de boringen op meer dan 10m van de sloot bestaat echter een duidelijke tendens
van toename van de doorlatendheid naarmate de grond veniger wordt.
Tussen dezuiverekomkleigronden en dehumeuzekomkleigronden ishetverschilgering,
maar de veengronden hebben veel grotere doorlatendheidswaarden dan de beide andere
typen. Dit blijkt zowel bij de diepe als de ondiepe boringen.
Uithet voorgaande isreedsgebleken dat deafstand tot deslooteenfactor van betekenis
isvoor de doorlatendheid van de grond. Bijde zuivere komkleigronden isde afstand tot de
sloot, bij de ondiepe boringen, van geeninvloed op de doorlatendheid. Bijde diepere boringen neemt het percentage K-factoren met de geringewaarden van 0,30en minder af met de
afstand tot de sloot. Hierbij isvooral het verschil tussen de afstanden van meer en minder
dan 10mvan belang.Bijdehumeuzekleigronden en deveengronden isvergelijking voor de
ondiepe boringen niet mogelijk. Bij de diepere boringen blijkt echter ook, en vooral bij de
veengronden, de doorlatendheid toe te nemen met de afstand tot de sloot.
2.1.4. Samenvatting en conclusies
a. In de komkleigebieden is de doorlatendheid van de bovengrond, voor zover hij
bestaat uit zuivere komkleigrond, in hoofdzaak gering tot een diepte van 80cm. Indien
humeuze kleien vooral veen op geringere diepte dan 80cmvoorkomt, isde doorlatendheid
in dezelaag groter.
b. De doorlatendheid van de grond beneden 80cm isvooral op afstanden tot de sloten
van meer dan 10m overwegend groter dan die van de bovengrond. Dit is reeds het geval
indien de ondergrond bestaat uit zuivere komkleigrond, maar in.nog sterkere mate bij een
veenondergrond. Soms komen in dit laatste geval zeer hoge doorlaatfactoren van 10 of
meer voor.
Het verschil in doorlatendheid tussen boven- en ondergrond kwam ook duidelijk tot
uiting bij vergelijkende diepe en ondiepe waarnemingen. Op 761 plaatsen op afstanden van
meer dan 10m tot de sloot werd deze vergelijking gemaakt. In 68% van de gevallen was
de doorlatendheid groter in de diepe dan in de ondiepe boringen, in 21% van de gevallen
waren beidewaarden ongeveer gelijk en slechtsbij 11 %van degevallen wasde doorlatendheid in de diepe boringen geringer dan in de ondiepe. Bij 48 vergelijkende waarnemingen
op afstanden van minder dan 10 m tot de sloten waren de overeenkomstige percentages
resp. 54,31en 15.
c. Op korte afstanden van de sloten is het verschil in doorlatendheid tussen boven- en
ondergrond vrij gering. Opvallend is, dat dit ook het geval is bij veenondergronden. Bij
percelen met een veenondergrond is de structuur van het veen langs de slootkanten dus
blijkbaar anders dan in de centrale delen. Als mogelijke oorzaken van dit verschil kunnen
de volgende processen worden genoemd:
1. Samendrukking van het veen langs de slootkanten zonder dat ooit uitdroging optreedt. Hierdoor neemt de doorlatendheid van de veenondergrond langs de slootkanten af.
2. Periodieke uitdroging van het veen in de centrale delen van de percelen, waardoor
scheuring optreedt en de doorlatendheid toeneemt.
De zeer hoge K-waarden die soms zijn gemeten moeten aan scheurvormingworden toegeschreven (SONNEVELD, 1955).De grotere doorlatendheid van de ondergrond ten opzichte
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van de bovengrond bij zuivere komkleigronden moet worden verklaard door een andere
structuurvan deondergrond. Somsisdezeafwijkende structuurzelfsmetdegewonevleugelboor waarneembaar. Indebovengrond isdekleizeervastencompact,terwijl deondergrond
enigszins brokkelig aanvoelt en er vaak nog onverteerde plantenresten in voorkomen. Het
isnietonwaarschijnlijk, datderijpingzichindeondergrondopanderewijzeheeft voltrokken
dan in de bovengrond. Bij de behandeling in hoofdstuk XII van de bodemgesteldheid van
dediepereondergrond endeopeenvolgendestadiavandeafzettingen inhetrivierkleigedeelte
isverondersteld, dat de veenontwikkelingzich vooral indenatste perioden heeft voltrokken
en dekomklei inperioden metzomerdroogtewerd afgezet overhetveenheen. Menkanzich
daarbij voorstellen, dat de overgangen zich geleidelijk hebben voltrokken, zodat aanvankelijk bij de vorming van de onderste komkleilagen de omstandigheden 'szomers nog
vochtiger waren dan nadien, zodat aanvankelijk derijping minder ver ging dan in de latere
stadia van de komkleifase. De bovengrond zou daardoor dus dichter en massiever zijn dan
de ondergrond. De verdichting in de bovengrond kan echter ook gedeeltelijk zijn bevorderd
door een sterke ontwatering van de kommen in de eerste honderden jaren na de bedijking.
TABEL 10. Procentuele verdeling van de doorlatendheid van de grond over verschillende door-

latendheidsklassen bij verschillende bodemreeksen bij boordiepten van 1ma 1,20m
onder maaiveld.

Diepe,
fijnzandige
estuariumgorsgronden
Bodemreeks ( N g . . . e n n g . . . )
Deep, fineSoil series
sandy, estuarine
- marshsoils
( N g . . . and
ng...)
Doorlatendheidsklassen
Hydraulic
conductivity
classes
0,10
0,10-0,20
0,21-0,30
0,31-0,40
0,41-0,60
0,61-1,00
1,10-1,50
1,60-2,00
2,10-3,00
3,00

Fijnzandige
estuariumgorsgronden
met komklei
tussen 50 en
80cm(og...)
Fine-sandy
estuarinemarsh
soils withbasin
claybetween
50- 80 cm
(og...)

Lichte
grofzandige
estuariumgorsgronden
(Ng33
grofzandig)
Light coarsesandyestuarine
marshsoils
(Ng 33coarse
sandy)

Stroomruggronden
(RS...)
Levee
soils
(RS...)

Komkleigronden en
komkleigronden op
veen (RK
en RKv)
Basinclay
soils andbasin
claysoils
overpeat
(RK and RKv)

Aantal waarnemingen/ Number ofobservations
41

9

7
46
25
15
7

11
11
19
11
18

18

12

8
17
9
50
8
8

14
36
43
7

7
7

41

10
2
12
12
25
7
5
10
17

TABLE 10. Percentile distribution of soil hydraulic conductivityoverdifferenthydraulicconductivity
classes in case of different soil series and depths of augerings of 1 - 1.20 metres below surface.
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2.2. Vergelijking tussen debelangrijkste bodemreeksen
2.2.1. Algemeen. Naast de onder 2.1.genoemde metingen werden ook doorlatendheidsmetingen verricht op de diepe, fijnzandige estuariumgronden, de fijnzandige estuariumgronden met komklei-ondergrond, de grofzandige estuariumgronden in het inbraakgebied
en de stroomruggronden. De boordiepte bij deze waarnemingen bedroeg overwegend 1ma
1,20 m.De resultaten zijn weergegeven in tabel 10.
2.2.2. De fijnzandige estuariumgronden. Zeer opvallend zijn degeringe waarden van
en de zeer geringe verschillen in de doorlatendheid van de fijnzandige estuariumgronden.
Bij71%van dewaarnemingen, verspreid over het gehelegebied van dezegronden, bedroeg
de K-factor 0,10 a 0,30 m/etmaal. De sterke homogeniteit van de doorlatendheid wordt
veroorzaakt door dezeer homogene opbouw van de ondergrond van dit bodemtype.
Bij een lutumpercentage van 10a 15%van de minerale bestanddelen en zeer hoge percentagesvan defracties van 16-50 mu,bestaat er in deondergrond eendichte,regelmatige,
structuurloze pakking. Slechts talloze, zeer fijne, oude wortelgangen, die wegens het ontbreken van elk spoor van een homogeniserende invloed langdurig in stand blijven, doorlopen de grond hoofdzakelijk in verticale richting. Voor de doorlatendheid in horizontale
richting zijn deze gangen niet van belang, daar ze in deze richting geen aaneengesloten net
vormen. De zeer grote homogeniteit en het vrij grote oppervlak van deze gronden maakt
het mogelijk een algemeen drainage-advies op te stellen. Voor het „oude land" is deze
mogelijkheid een uitzondering. Als minimale drainagecriteria voor deze gronden met een
zeer geringe waterberging moet worden aangenomen een maximaal toegestane opbolling
vanhetgrondwater tot0,50monder maaiveld bijeenregenvalvan 7mmperetmaal.Voorts
ontbreekt bij deze gronden de relatief ondoorlatende laag, daar blijkens de volgende paragraaf 2.2.3 de rivierklei-ondergrond niet als zodanig kan worden aangemerkt. Met deze
gegevens worden de volgende drainafstanden berekend.
Drainagediepte
Depth ofdrainage
100cm
90 cm
80 cm

Drainafstanden
Distance ofdrains

Gemiddelde drainafstand
Averagedistanceofdrains

9-14m
8-13m
6-11 m

12m
11m
9m

Daar men in het algemeen niet gaarne zal overgaan tot kortere drainage-afstanden dan
10m, is het gewenst vrij diep te draineren. Dit laatste is ook van groot belang in verband
met het geringe waterbergend vermogen van deze gronden, vooral bij die typen waar de
fijnzandige ondergrond reeds op geringe diepte begint.
2.2.3. De fijnzandige estuariumgronden met een komklei-ondergrond vanaf
50 a 80 cm. Bij het voorkomen van een komklei-ondergrond onder de fijnzandige estuariumgrond is de doorlatendheid groter dan bij de zuivere estuariumgronden. Deze ondergrond behoeft dus ten opzichte van de slecht doorlatende estuariumgrond zeker niet als
ondoorlatend te worden aangemerkt. Het zal dus bij het vrij ondiep voorkomen van de
komklei-ondergrond in een aantal gevallen gewenst kunnen zijn de buizen te leggen in deze
ondergrond. Verzanding van de drainbuizen, die in de uiterstfijnzandigeestuariumgronden
spoedig optreedt, kan hierdoor in belangrijke mate worden tegengegaan.
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2.2.4. De Iichte, grofzandige estuariumgorsgronden. Bij de gorsgronden in het
inbraakgebied zijn in de slibhoudende grofzandige ondergrond (8 a 15 %lutum) de doorlatendheidswaarden aanmerkelijk hoger dan bij de fijnzandige estuariumgronden. Het
groverezand oefent hier duseen gunstige invloed uit op de doorlatendheid. Ofschoon in de
grofzandige estuariumplaatgronden geen waarnemingen werden verricht, moet toch aangenomen worden, dat in de slibarme, grofzandige ondergronden van de plaatgronden de
doorlaatfactoren nog aanmerkelijk groter zijn.
2.2.5. De stroomruggronden. Bij de stroomruggronden is, evenals bij de estuariumgronden, de geringe waarde van de doorlaatfactoren opvallend. Bij de rivierkleigronden is
despreidingin degevonden waarden echter groter. De waarnemingen zijn verricht in geheel
slibhoudende profielen. Bij slibarme, grofzandige ondergronden zal de doorlatendheid ongetwijfeld groter zijn. De geringe doorlatendheid van de slibhoudende rivierklei-ondergronden wordt veroorzaakt door de algeheleslechte ontwateringstoestand die,ondanks hun
relatief hoge ligging, toch bestaat. Hierdoor ontbreekt beneden een diepte van 50 a 70cm
vrijwel elk spoor van biologische activiteit, waardoor de ondergrond een structuurloze
massa met een dichte pakking is gebleven. Slechts door verbetering van de ontwateringstoestand zal hierin op lange termijn verandering kunnen komen.
2.2.6. De komkleigronden en komkleigronden op veen. Ter vergelijking zijn in
tabel 10opgenomen deonder 2.1.reedsbesproken doorlatendheidswaarden van dekomkleigronden en dekomkleigronden op veen, met dien verstande dat in dezetabel niet zijn weergegeven de voor de verschillende lagen berekende doorlaatfactoren, maar de gemiddelde
doorlaatfactoren zoalsdezebijdeboringen tot diepten van 1 ma 1,20 mwerden vastgesteld.
Het blijkt, dat dekomkleigronden, aldan nietmetdevenigeondergrond, bij boordiepten
tot 1 ma 1,20mtenopzichtevandeanderegronden gemiddeld degrootste doorlaatfactoren
hebben.Bedenken wijdaarbij nog,dat bijdekomkleigronden indebovengrond de doorlaatfactoren van dezelfde orde van grootte of ietsgeringer zijn dan bij defijnzandigeestuariumgronden (vergelijk tabel 9), dan volgt daaruit dat ze in de ondergrond op diepten van
80-120 cm nog aanmerkelijk groter zijn dan de gemiddelde waarden. Uit tabel 9 blijkt
dit trouwens duidelijk.
2.2.7. Conclusies
a. De fijnzandige estuariumgronden zijn slecht doorlatend en behoeven een diepe en
intensieve drainage om in optimale landbouwkundige omstandigheden te worden gebracht.
b. De grofzandige estuariumgorsgronden en de estuariumplaatgronden zijn matig goed
tot goed doorlatend. Ontwatering van deze gronden zal in de meeste gevallen niet moeilijk
zijn, terwijl uit een oogpunt van de bodemgesteldheid infiltratie in vele gevallen tot de
mogelijkheden zal behoren.
c. De stroomruggronden zijn slecht doorlatend in de slibhoudende ondergrond (met
meer dan 8%lutum).Door de relatief hoge liggingin het landschap en het voorkomen van
waterafvoerende grofzandige banen in diepere ondergronden, is de algemene ontwateringstoestand iets gunstiger dan bij de estuariumgronden in deze zin, dat minder spoedig zeer
hoge grondwaterstanden voorkomen. Verbetering van de hoofdontwatering en, waar zandbanen of een ondiepe zandige ondergrond ontbreekt, verbetering van de detailontwatering
door middelvan drainagezalechternoodzakelijk zijn omeengunstigetoestand tescheppen.
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d. De komkleigronden hebben overwegend een goed tot redelijk doorlatende ondergrond. Het probleem ishierechter deslechte doorlatendheid van de bovengrond, die ineen
groot percentage van degevallen minder dan K=0,10 mperetmaal bedraagt. Omeen diepe
ontwatering te bereiken zal het noodzakelijk zijn de doorlatende ondergrond te draineren.
Voor gebruik alsgrasland, waartoe dezegronden in feite slechtsgeschikt zijn, zalhet echter
voldoende zijn zorg te dragen voor een goed stelsel van oppervlakte-afwatering tot een
diepte van 30a 40cm onder maaiveld.
3. HET VERBANDTUSSEN GROND-EN SLOOTWATERSTAND
3.1. Algemeen
Bij de graslandproefplekken zijn over een lange periode grond- en slootwaterstandswaarnemingen verricht per waarnemingspunt ten opzichte van eenzelfde peil, waarvoor is
aangenomen de gemiddelde slootwaterstand gedurende de waarnemingsperiode. Over de
gehele waarnemingsperiode kon dus het verloop van de grondwaterstand en de slootwaterstand afzonderlijk en het verschil tussen beide waterstanden worden nagegaan. Het is niet
mogelijk elk afzonderlijk gevalhier weer tegeven.
TABEL 11.

Procentueleverdeling van deafzonderlijke waarnemingen in het komkleigebied over
de hellingtangenten en de waarden van de vaste punten bij 29 waarnemingen.

Tangenten
Tangents

%

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

3
—
3
3
11
21
14
21
14
7
3

Verschil in vergelijkingsbuis bij verschil van +10 cm
in standaardbuis (vast punt)
Differencein test tube witha differenceof 10cm
instandard tube (fixed point)
0 - 5cm
6 - 1 0 cm
1 1 - 1 5 cm
1 6 - 2 0 cm
21- 2 5 cm
26- 30 cm
31- 3 5 cm

TABLE 11. Percentile distribution of the seperate observationsin the basinclay areaover the inclination tangents and the values of the fixed points with 29observations.

Om echter toch een indruk te geven van het verloop van de beide waterstanden isvoor
hetkomklei-enhetestuariumgebied afzonderlijk eenvergelijkinggemaakttussenhetverloop
van het verschil tussen beide waterstanden in een standaardbuis en het overeenkomstige
verschil in ieder van de andere buizen. De waarden op dezelfde waarnemingsdata werden
daartoe grafisch tegen elkaar uitgezet. Een voorbeeld hiervan isweergegeven in fig. 95.Het
bleek, dat over het algemeen door de aldus verkregen punten een redelijk rechte lijn was
teconstrueren, hetgeen betekent dat defluctuatie van het verschil tussen beide waterstanden

%

21
24
17
11
10
7
10
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ongeveer op overeenkomstige wijze verloopt, zij het met verschillende amplitudes van de
fluctuatie en opverschillend niveau.
FIG. 95. Verband tussen verschil in grond- en slootwaterstand in
vergelijkingsbuis en in standaardbuis. Komkleigebied.
Vergelijkingsbuis (verschil grondwaterstand- slootwaterstand).
Test tube (differencebetweengroundwater-anddltchwater level).
* 00em

Standaardbuis.
Standard tube.

Hellingtangens van de lijn./ Inclination tangent of theline**1.1.
Waarde vast punt./ Quantity offixedpoints +27 cm.

FIG. 95. Relationbetween difference ingroundwater- andditchwater
levelintesttubeandinstandard tube. Basin clay area.
De relatievefluctuatieen het relatieve niveau van elkelijn en dus van elke afzonderlijke
waarnemingisweertegevendoordehellingtangens en eenvast puntvan delijn. Hoeminder
de hellingtangens afwijkt van dewaarde 1,0, hoesterker defluctuatieinde vergelijkingsbuis
overeenstemtmet diein destandaardbuis. Alsvast punt van elkelijn werd aangenomen het
verschiltussen grond-en slootwaterstand indevergelijkingsbuis bijeenverschiltussen beide
waterstanden van +10 cm in de standaardbuis, zowel bij de komkleigronden als bij de
estuariumgronden. Deze waarde van +10 cm is voor beide standaardbuizen ongeveer het
gemiddelde tussen het grootste positieve en het grootste negatieve verschil en isals zodanig
eengoedevergelijkingsbasis. Hoemeerdewaardevanhet vastepunt bij de vergelijkingsbuis
afwijkt van de waarde +10, hoe sterker het niveau van het verschil bij de vergelijkingsbuis
afwijkt van dat bij de standaardbuis (fig.95).
Omeen indruk te krijgen van het werkelijke verloop van de waterstanden ishet verloop
van de grond- en slootwaterstanden en van het verschil tussen beide v/aarden weergegeven
voor de beide standaardbuizen in defig.96en97.
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FIG. 96. Verloop van grond- en slootwaterstand t.o.v. gemiddelde slootwaterstand in de
waarnemingsperiode en van het verschil tussen beide waterstanden bij de standaardbuis van de graslandproefplekken in het estuariumgebied.

Waarnemingsdata.
Dates of observation.

2
3

Grondwaterstand t.o.v. gemiddelde slootwaterstand. / Groundwater level compared with average
ditch water level.
Slootwaterstand t.o.v. gemiddeldeslootwaterstand. / Ditchwater level compared withaverageditchwater level.
Verschil tussengrond-enslootwaterstand (positief: grondwater bovenslootwater). / Differencebetweenground-andditchwater level (positive: groundwaterabove ditchwater).

FIG. 96. Courseof ground- and ditchwater level compared with averageditchwater level in
period of observation and of the difference between both levels with the standard tube of the grasslandsampleplots in the estuarinearea.
FIG. 97. Verloop van grond- en slootwaterstand t.o.v. gemiddelde slootwaterstand in de waarnemingsperiode en van het verschil tussen beide waterstanden bij de standaardbuis van
de graslandproefplekken in het komkleigebied.

Waarnemingsdata. Dates of observations. '
Grondwaterstand t.o.v. gemiddelde slootwaterstand./ Groundwater level compared withaverage ditchwater
level.

'
2

Slootwaterstand t.o.v. gemiddeldeslootwaterstand. /Ditchwater levelcomparedwithaverageditchwater level.

j

Verschil tussen grond- en slootwaterstand (positief: grondwater boven slootwater). / Difference between
ground-andditchwater level (positive- groundwaterabove ditchwater).

~~

FIG. 97. Courseof ground- and ditchwater level compared with average ditchwater level inperiod
of observation and of the difference between both levels with the standard tube of the
grasslandsampleplots in the basinclay area.
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3.2. Het komkleigebied
In label 11isweergegeven hoedespreiding indefluctuatiewaardenen het niveau van de
verschillen tussen grond- en slootwater gedurende dewaarnemingsperiode van 26-4-'54 tot
29-9-'55 procentueel tot uiting komt in de verdeling over de verschillende hellingtangenten
en deverschillende waarden van devaste punten.
Het blijkt, dat de verschillen tussen grond- en slootwaterstanden in de meeste buizen
nauw overeenstemmen met diein destandaardbuis. Bij 81%van dewaarnemingen loopt de
tangens van defluctuatieniet verder uiteen dan van 0,9- 1,3, terwijl bij 73%van de waarnemingen de vaste punten een waarde hebben van 0 - 2 0 cm. Het aantal afwijkingen van
enige betekenis is dus gering, terwijl eveneens de orde van grootte van deze afwijkingen
geringis.Dit betekent dus,dat hetverloopvanhetverschiltussen grond-enslootwaterstand
in het komkleigebied, vrijwel.onafhankelijk van de aard van de ondergrond, op zeer uniforme wijze plaatsvindt. In natte perioden bevindt de grondwaterstand zich haast overal
op dezelfde hoogte boven het slootwater en in droge perioden is het omgekeerde het geval,
terwijl de overgang van grondwaterstanden boven de slootwaterstand naar grondwaterstanden beneden de slootwaterstand en omgekeerd vrijwel overal gelijktijdig plaatsvindt.
De regelmatigheid in de grondwaterbeweging wordt bevorderd door de vlakke ligging en
het vrijwel uitsluitend gebruik als grasland.
Hierin komt tot uiting hoe belangrijk eenjuiste beheersing van de waterstand is.Een te
lage slootwaterstand leidt onherroepelijk tot te diepe grondwaterstanden. Hoge slootwaterstanden moeten worden opgevangen door een goede oppervlakte-afwatering.
Het werkelijke verloop van de grond- en slootwaterstanden ten opzichte van de gemiddelde slootwaterstand over de waarnemingsperiode is voor de standaardbuis weergegeven in fig. 96.Het blijkt dat het verschil tussen degrond- en de slootwaterstand vrijwel
uitsluitend wordt bepaald door het werkelijke verloop van de grondwaterstand, daar de
verschillen in slootwaterstand relatief slechts gering zijn. Opvallend bij het verloop van de
slootwaterstanden is echter, dat de hoogste slootwaterstanden voorkomen bij de laagste
grondwaterstanden en omgekeerd. Bij alle proefplekken bleek dit het geval te zijn. Hierin
komt de waterbeheersing met hoge zomerwaterstanden en lage winterwaterstanden diemen
in dit gebied nastreeft, maar die door belemmerende omstandigheden nog niet steeds op de
juiste wijze kan worden uitgevoerd, tot uiting.
3.3. Het estuariumgebied
Op dezelfde wijze als bij de waarnemingen in de komkleigronden zijn in tabel 12 de
overeenkomstige gegevens van de estuariumgronden weergegeven. Het blijkt, dat de verschillen tussen de afzonderlijke waarnemingen in de estuariumgronden veelgroter zijn dan
in de rivierkleigronden. Slechts bij 40% van de waarnemingen loopt de waarde van de
tangens van de fluctuatie niet verder uiteen dan van 0?9a 1,3, terwijl bij 57%van de waarnemingen de vaste punten een waarde hebben van 0 - 2 0 cm.
Het percentage waarnemingen met afwijkingen van enige betekenis is dus bij de estuariumgronden aanmerkelijk groter dan bij de komkleigronden, terwijl bovendien in een vrij
groot aantal gevallen de afwijkingen zeer groot zijn. Dit betekent dus, dat het verloop van
hetverschiltussendegrond-enslootwaterstanden inhetestuariumgebied veelonregelmatiger
isdan inhetkomkleigebied.Daar uitfig.97blijkt, dat ook inhetestuariumgebied dewaarde
van het verschil tussen grond- en slootwaterstand grotendeels wordt bepaald door het
verloop van de grondwaterstand, geldt dus deze onregelmatigheid ook voor de grondwaterstanden. Overigens laten de cijfers en het verloop in de standaardbuis zien, dat bij de
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TABEL 12. Procentuele verdeling van de afzonderlijke waarnemingen in het estuariumgebied
over de hellingtangenten endewaarden vandevaste punten bij31 waarnemingen.
Tangenten
Tangents

0,0-0,1
0,2-0,3
0,4-0,5
0,6- 0,7
0,8- 0,9
1,0-1,1
1,2-1,3
1,4-1,5
1,6-1,7
1,8-1,9
2,0-2,1
2,2-2,3
2,4 - 2,5

%

6
6

—
17
13
17
17
6
6

—
3
6
3

Verschil in vergelijkingsbuis bij verschil van ± 1 0cm
in standaardbuis (vast punt)
Difference intest tube withadifferenceof ± 10cm
instandard tube (fixed point)
—35- —39
—30- —34
—25- —29
—20
24
—15-—19
—10-—14
—5
9
0
4
15
6 - 10
1 1 - 15
1 6 - 20
21- 25

51-

%

6
6

—
—
3
6
13
24
13
17
3

—
6

55

TABLE 12. Percentile distribution of separate observations in theestuarine areaoverthe incli-

nation tangents and values offixedpoints with 31 observations.

estuariumgronden zeer grote verschillen tussen grond- en slootwaterstanden voorkomen
naar beide kanten. De slootwaterstand oefent dus slechts een zeer geringe invloed uit op
de grondwaterstand. Dit is,in verband met de slechte doorlatendheid van de grond, ook
nietteverwonderen. Factoren alsrelatievehoogteliggingvanhetterrein, aard vandeondergrond, weersgesteldheid en gewaszijn bepalend voor het verloop van de grondwaterstand.
De slootwaterstanden fluctueren op overeenkomstige wijze als de grondwaterstanden.
In natte perioden staan deslootwaterstanden boven hetgemiddelde. In dezeperioden isde
afwatering in dit gebied onvoldoende. Anderzijds dalen in droge perioden de slootwaterstanden met de grondwaterstanden tot beneden het gemiddelde niveau. De slootwaterstanden worden dandusniet opgezet, hetgeen overigensvoor dezegronden ookniet noodzakelijk isen wat onder de huidige omstandigheden bovendien ookniet verwezenlijkt zou
kunnen worden.
In deze gegevens komt de onvoldoende waterbeheersing in het estuariumgebied dus
duidelijk totuiting.
4. VOCHTKARAKTERISTIEKEN VAN ENKELE GRONDEN
4.1. Algemeen
Bij een vijftal bodemprofielen zijn van lagen van verschillende diepten vochtkarakteristieken vastgesteld om een orienterende indruk te krijgen van het verloop ervan in deze
gronden envandefactoren diedaarop vaninvloed zijn.
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FIG. 98a,b,c,den e.Verloopvan vochtkarakteristieken in hetprofielvaneenvijftal bodemtypen.
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Deresultaten vanhetonderzoek zijn weergegeven infig.98en99. Infig.98zijn deresultaten van deafzonderlijke profielen weergegeven,terwijl infig.99voor de estuariumgronden
devochtkarakteristieken vangronden metverschillendezwaarteenvanuiteenlopende diepte
naast elkaar zijn gesteld.
4.2. Deafzonderlijkeprofielen
4.2.1. De diepe estuariumgorsgronden (fig. 98aerib). In deeerste plaats valt op, dat
ingrotetrekken allecurvenongeveer hetzelfde verloophebben envrij dichtbijelkaar liggen.
VanpF0 tot pF2,5ishetverloopongeveerrechtlijnig,waarbij devochtgehaltenmetongeveer
11 % afnemen. Bij pF 2,5 buigen de curven iets om, waarna de afneming van de vochtgehalten ietssneller verloopt.
Bij nadere bestudering van de curven blijken er toch wel verschillen aanwezig te zijn.
De verschillen voorkomende in het pF-traject van 0- 0,5 zijn onregelmatig, zodat hieraan
voorbijgegaan kan worden.Inhet pF-traject tussen 0,5en2,5hebben deondiepe grondlagen
geringere vochtgehalten dan de diepere lagen. Bij deze twee profielen gaat dit samen met
een afnemende zwaarte naar de diepte, zodat men geneigd zou zijn de oorzaak van de verschillen hieraan te wijten. Aan de hand van het volgende profiel (fig. 98c), waarbij zich
hetzelfde voordoet, is het echter waarschijnlijker, dat structuurinvloeden een rol spelen.
In de bovengrond zijn ten gevolge van een betere structuur ook grotere holten aanwezig,
die reeds bij zeer lage pF-waarden leeglopen, waardoor de vochtgehalten bij de lagere pFwaarden relatief laag zijn. In de ondergrond liggen de deeltjes in een structuurloze dichte
pakking, zodat hier slechts veel kleinere ruimten aanwezig zijn. Hierdoor komen bij lagere
pF-waarden relatief hogere vochtgehalten voor.
Bijverderstijgende pF-waarden blijkt eenverschuiving indeopeenvolgingvan decurven
op te treden. De curven van de bouwvoorlagen verlopen rechtlijnig, terwijl bij de curven
van de ondergrond, zij het met vrij grote verschillen tussen de afzonderlijke curven, de
vochtgehalten bij stijgende pF relatief sneller afnemen. Bij pF 4,2 is het beeld zodanig, dat
degronden met het hoogste lutumgehalte de grootste hoeveelheden vocht bevatten. Hierbij
bedraagt het verschil in vochtgehalte tussen grond met een lutumgehalte van 15a 18%en
een met bijna 30%, ongeveer 10volumeprocenten, hetgeen als een vrij groot verschil kan
worden aangemerkt.
4.2.2. Een estuariumgorsgrond met stroomrugondergrond (fig. 98c). De curven
van de estuariumbovengrond stemmen geheel overeen met die van de beide voorgaande
profielen. Bij de lagere pF-waarden bevatten de bovenlagen relatief de geringste vochtgehalten. Opdeoorzaak hiervan werd reedsonder 4.2.1.gewezen.Bijdehogere pF-waarden
zijn de verschillen gering, hetgeen ook gepaard gaat met geringe verschillen in zwaarte. Bij
dezehogerepF-waarden liggen de vochtgehalten van dit profiel, dat inzwaarte tussen beide
voorgaande profielen instaat,ook ongeveer tussen devochtgehalten van die profielen. Het
verloop van de pF-curve in de iets zwaardere stroomrugondergrond is enigszins afwijkend
doorgroterevochtgehalten bij dehogerepF-waarden. Het steileverloopvan decurvekwam
echter bijenkeleanderecurven vanstroomruggronden (verg.fig.98d)nietnaar voren, zodat
hier waarschijnlijk sprake isvan een toevallige afwijking.
4.2.3. Stroomruggrond op komklei (fig. 98d). De curven van destroomruggrond vertonen een zeer nauwe overeenstemming bij nagenoeg dezelfde zwaarten. Bij lagere pF-
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waarden bevat de bouwvoor echter weer minder vocht dan de ondergrond, ofschoon het
verschil hiergeringis.
Decurvevan dezwarekomklei-ondergrondwijkt insterkemateafvandievan debovenliggende lagen doordat de komklei relatief aanmerkelijk meer vocht bevat dan het stroomrugdek, vooral bij lagere pF-waarden.
4.2.4. Estuariumplaatgrond (fig. 98e). Het beeld van de pF-curven van de plaatgrond
met de weinig lutum bevattende, grofzandige ondergrond, wijkt in sterke mate af van dat
van de voorgaande profielen. Slechts de curve van de bovengrond (met 17% lutum) komt
overeen met de voorgaande curven, maar bij de onderliggende lagen met minder dan 15 %
lutum tekent zich in de curven de „stoet"-vorm af, zoals deze algemeen voorkomt bij de
lichtere gronden. De vochtgehalten bij pF-waarden < 1,5 vertonen daarbij slechts kleine
onderlingeverschillen,waarbij ook hierweerblijkt,dat debovenstelagenrelatief ietsminder
vocht bevatten. Eenzeerscherpedalingvan devochtgehalten treedt optussen pF 1,5 en2,0.
Door deze scherpe overgang ontstaat de „stoel"-vorm. Boven pF 2,0 verlopen de curven
verder ongeveer evenwijdig aan elkaar en vrijwel rechtlijnig. Hierbij wordt de invloed van
het lutumgehalte op het vochtbindend vermogen zeer duidelijk gedemonstreerd.
4.3. Vergelijking tussen verschillendegronden
4.3.1. Vergelijking tussen de onderzochte estuariumprofielen (fig. 99at/mc). In
fig. 99a t/m c zijn van vier profielen uit het estuariumgebied de lagen van verschillende
diepten met meer dan 10%lutum met elkaar vergeleken. Uit degrafieken isaf te lezen, dat
bij bovengrondmonsters bij pF-waarden van meer dan 1,5 een duidelijk verband aanwezig
is tussen het lutumgehalte en het verloop van de vochtkarakteristiek.
Bij deondergrondmonsters isdit verband veelminder duidelijk. Tot een pF van 2,5 zijn
deverschillen tussen deacht curven zeer gering,terwijl geen verband met dezwaarte van de
grond tot uitingkomt. BijhogerepF-waarden isdespreidingtussendecurven ietsgroteren
tekent zich daar weleen verband tussen vochtgehalte en lutumgehalte af.
4.3.2. Het verband tussen het peroentage lutum en de vochtgehalten bij pF4,2,
2,7 en 2,3 (fig. 100a t/m d). Om te komen tot een meer kwantitatieve formulering van het
verband tussen het lutumgehalte en de hoeveelheden vocht diebij verschillende pF-waarden
door de grond worden vastgehouden, werden infig.100de vochtgehalten bij resp. pF 4,2,
2,7en 2,3uitgezet tegen het lutumgehalte. Daarbij werden onderscheiden boven- en ondergronden van estuarium- en rivierkleigronden.
Het blijkt, dat bij pF 4,2 (fig. 100a) een zeer duidelijk, vrijwel rechtlijnig verband aanwezigistussenvocht-enlutumgehalte.Slechtshetmonstervandezwarekomklei-ondergrond
wijkt in belangrijke mate af. Tussen de estuariumonder- en -bovengronden bestaat geen
verschil, terwijl de rivierkleigronden mogelijk relatief iets minder vocht bevatten. Bij pFwaarden 2,7en 2,3komt voor het merendeel van de punten eveneenseen duidelijk verband
naar voren tussen het vochtgehalte en het lutumgehalte. Bij toenemend lutumgehalte neemt
daarbij het vochtgehalte in steeds mindere mate toe. Een aantal punten afkomstig uit de
ondergronden vanfijnzandigeestuariumprofielen wijken echter in belangrijke mate af van
het algemene beeld wegens een relatief aanmerkelijk te hoog vochtgehalte. De monsters
vanderivierkleigronden hebbenook hierrelatief ietslagerevochtgehalten dan deestuariumgronden. Het verschil isechter gering.
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FIG. 100a,b,cend. Verband tussenlutumgehalteenvochtgehalte bijpF4,2, pF2,7enpF2,3.
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4.3.3. Beschikbare hoeveelheden vocht tussen pF4,2en resp. 2,7en 2,3(fig. 100
en tabel 13en 14). Bijzeer diepe ontwatering ofbij gestoorde profielen isdehoeveelheid
vocht, dieinhetvoorjaar door degrond wordt vastgehouden engedeeltelijk aandeplant
ter beschikking kan worden gesteld gedurende het groeiseizoen,van het grootste belang. De
hoeveelheidvochtdieinhetvoorjaar doordegrond kanwordenvastgehouden onafhankelijk
van deinvloed van het grondwater- dez.g. veldcapaciteit- stemt ongeveer overeen met het
vochtgehalte bijpF2,3. De juistheid vandeze waarde, dievanverschillende factoren afhankelijk is,wordt hier buiten beschouwing gelaten. Om dehoeveelheid vocht te kennen,
die door de grond onafhankelijk vanhet grondwater aande plant ter beschikkingkan
worden gesteld, moet dushet verschil tussen het vochtgehalte bij veldcapaciteit enhet
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vochtgehalte bij verwelkingspunt of, uitgedrukt in pF-eenheden, de verschillen tussen de
vochtgehalten bijpF 2,3en4,2bekend zijn. Daar ookwelwordt aangenomen, dat hetvochtgehaltebijpF2,7overeenstemt metdeveldcapaciteit, isintabel 13 ookhetverschil nagegaan
tussen devochtgehalten bij pF 4,2en 2,7.
TABEL 13. Volumepercentagevocht tussen pF4,2en resp.pF2,7en2,3 bijverschillendelutumgehalten.
Lutumgehalte:
Clay content:
pF4,2-pF2,7
pF4,2-pF2,3
TABLE 13.

5

10

15

20

25

30

7,5
9

10
12,5

11
14

11
13,5

10,5
13

10
12

Volumepercentage of moisture betweenpF4.2 and resp. pF2.7 and 2.3 with different
clay content.

Infig.100dzijn deindegrafieken 100a, bencgevonden correlaties tussen lutumgehalte
en hoeveelheden vocht geschematiseerd weergegeven. Uit deze geschematiseerde figuur zijn
dus de hoeveelheden vocht, die aanwezig zijn tussen pF 4,2 en resp. pF 2,7 en 2,3, af te
lezen. Deze waarden zijn verzameld in tabel 13.Hierin is te zien, dat de hoeveelheden beschikbaar vocht snel toenemen met het lutumgehalte tot ongeveer 10% lutum. Daarna
vindt nog een langzame stijging plaats tot 15 % lutum, waarna de hoeveelheden weer geleidelijk kleiner worden. De in dezetabel weergegeven cijfers gelden echter slechts voor het
gemiddelde beeld.Uit de afzonderlijke punten vanfig.100 b en c is echter af te lezen, dat
vrij grote afwijkingen voorkomen bij pF 2,7 en 2,3. Daarom werd tabel 14samengesteld
om na tegaan hoegroot dewerkelijk bepaaldeverschillen waren indeverschillende gronden
tussen pF 4,2 en 2,3. Voor deze vergelijking was nog een aantal gegevens ter beschikking
die in het voorgaande niet zijn weergegeven.
Bij vergelijking van de beide tabellen blijkt, dat voor de lichtere gronden met minder
dan 15 % lutum en voor de bovengronden van de verschillende grondsoorten een nauwe
overeenstemming aanwezig is tussen de gevonden waarden en de waarden afgeleid uit de
geschematiseerde curven. Evenals in fig. 100zijn de vochtgehalten van de rivierkleigronden
relatief iets aan de lagekant. In de ondergronden komen veel grotere afwijkingen voor. Bij
de rivierkleigronden komen deze naar relatief te lage vochtgehalten iets sterker naar voren.
De ondergronden van defijnzandigeestuariumgronden hebben, zoals ook reeds bleek uit
de punten in fig. 99b en c, relatief veel hogere vochtgehalten, vooral de afzettingen met
minder dan 20%lutum.
Samenvattend mag dus gesteld worden:
a. Voor de lichte gronden met minder dan 15% lutum en voor de bouwvoren van de
estuariumgronden en rivierkleigronden bestaat een goedecorrelatie tussen lutumgehalte
en beschikbaar vocht;
b. de ondergronden van de stroomruggronden hebben een relatief iets lager beschikbaar
vochtgehalte;
c. deondergronden vandefijnzandigeestuariumgronden envooral diemet 15 a20%lutum
hebben een relatief hoog tot zeer hoog beschikbaar vochtgehalte.
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TABEL 14. Verschil in vochtgehalten tussen pF 2,3 en4,2.
Ondergrond /Subsoil

Bouwvoor /Till

Gem.
Aantal
Gem.
Aantal
verschil
verschil
duploduploinvolume
waarn. involume
waarn.
Spreiding Number
Spreiding Number
%
%
Spread
Spread
of duof duMean
Mean
plicate difference
plicate
difference
observa- involume
observain volume
tions
tions
%
%

Bodemtype
Soil type

Stroomruggrond
Levee soil

15-25%
lutum
clay

13,0

8,6-16,6

6

12,3

8,4-18,0

10

10%
lutum
clay

7,7

7,7- 7,7

1

7,0

2,6-13,7

3

Estuariumgrond
Estuarine soil

15-20%
lutum
clay

13,6

12,5-14,8

1

23,8

18,5-29,3

4

Estuariumgrond
Estuarine soil

>20%
lutum
clay

13,1

10,6-15,4

6

15,9

13,1-20,5

4

Grofzandige estuariumgronden
Coarse-sandy
estuarine soil

17%
lutum
clay

10,3

9,2-11,5

1

Grofzandige estuariumgrond/Coarsesandy estuarinesoil

2%
lutum
clay

'—

—

—

4,9

3;o- 6,8

1

Grofzandige estuariumgrond/Coarsesandy estuarinesoil

4%
lutum
clay

—

—

—

7,9

7,2- 8,6

1

Grofzandige estuariumgrond/Coarsesandy estuarinesoil

5%
lutum
clay

'—

—

—

10,4

9,5-11,4

1

Zandige stroomruggrond/ Sandy levee
soil

TABLE 14. Differencesin moisture content betweenpF 2.3 and 4.2.
5. ONDERZOEK NAAR DE VELDVOCHTGEHALTEN IN VOORJAAR EN
ZOMER VAN 1954 EN VAN 1955
5.1. Algemeen
Zowel in 1954 als in 1955 werden bij een vrij groot aantal profielen onderzoekingen
verricht ten einde een indruk te verkrijgen van de volumepercentages vaste delen, water en
lucht in verschillende perioden van het jaar. De volumepercentages werden bepaald door
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van elke bemonsterde laag in zesvoud ringmonsters uit te steken en daarvan direct in net
veld het volumegewicht te bepalen. Het vochtgehalte van de monsters werd daarna in het
laboratorium bepaald, zodat de volumepercentages water, lucht en vaste delen konden
worden berekend. Deze werden uitgevoerd in het voorjaar van 1954 van 15 tot 23 maart
aan stroomruggronden en overslaggronden in het rivierkleigebied en aan estuariumgronden. In de zomer (eind juli) van 1954werden slechts enkele estuariumgronden onderzochtenindezomervan 1955eentweetalstroomruggrondprofielen eneenaantal estuariumgronden.Dewaarnemingen werdensteedsverricht naenkeledagendroogweer.Inhet onderstaande wordt slechts een beperkt aantal van deze onderzoekingen weergegeven en besproken. De resultaten van de hier niet behandelde profielen zijn daarmede echter in volledige overeenstemming.
In de figuren (101 t/m 114), waarin de resultaten van het onderzoek zijn weergegeven,
geeft het linker gedeelte de verdeling in vaste delen, lucht en water uitgedrukt in volumeprocenten aan.Vanaf delinkerverticaalisvoorelkebemonsterde laaghet volumepercentage
vocht uitgezet. Het volumepercentage vaste delen is op dezelfde wijze uitgezet vanaf de
rechter verticaal. De overblijvende strook in het midden geeft het volumepercentage lucht
weer op het tijdstip van bemonstering. In het linker gedeelte van de figuur zijn vanaf de
rechter verticaal achtereenvolgens de percentages humus en kalk uitgezet. In het rechter
gedeelte van de figuur is de granulaire samenstelling van de minerale fractie weergegeven
volgens bugo-analyses.
5.2. De vochtbepalingen inhet voorjaar van 1954
5.2.1. De stroomruggronden (fig. 101, 102en 103). Fig. 101 geeft een voorbeeld van
een slecht ontwaterde stroomruggrond van de Aim in de grote meander bij Uitwijk. Het
geringe porienvolume en het uiterst geringe volumepercentage lucht is opvallend. Het
betreft een profiel op een perceel dat voor de winter niet is geploegd.
Fig. 102geeft eenprofiel weeropeen„heibaan"vandeAimindenabijheid van Almkerk.
De invloed van de grofzandige ondergrond komt duidelijk naar voren. De laag tussen 50
en 80 cm is reeds betrekkelijk droog, maar heeft toch nog een vochtgehalte dat hoger is
dan het vochtgehalte bij veldcapaciteit. Deze laatste grootheid is blijkens het voorgaande
(fig. 100c) bij 2%lutum ongeveer 8%,terwijl nog 15 %vocht aanwezig is.Voor de ondergrond, die32%vocht bevat, geldtdit innogveelsterkere mate.Onder invloed van dezandondergrond is de bovengrond, in tegenstelling met het voorgaande profiel, redelijk ontwaterd. De vochtgehalten die in de bovengrond voorkomen, stemmen ongeveer overeen
met devochtgehalten bij veldcapaciteit volgensfig.100c.
Fig. 103 geeft een profiel weer met enkele dunne, grofzandige lagen in de ondergrond
beneden 80cm. De laaggrof zand tussen 80en 90cm beneden maaiveld oefent een belangrijke invloed uit op de ontwatering van de bovenliggende lagen. Bij ontbreken van deze
zandlaag zou de bovengrond ongetwijfeld veel vochtiger zijn. Thans stemmen de vochtgehalten in de bovengrond boven 50cm ongeveer overeen met de veldcapaciteit. Slechts de
laagvan 50- 80cm heeft nog een vochtgehalte dat hoger isdan develdcapaciteit. De grofzandigelaagbeneden 120cmoefende geenmerkbareinvloed uit,daardezenoginhet grondwater lag. Vermoedelijk zal deze laagechter welhebben bijgedragen tot de waterafvoer uit
de bovengrond.
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FIG. 101. Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Slecht ontwaterde stroomruggrond.
50 90
150

w

Water.

I

Lucht/ Air,

,

Minerale delen / Mineral parts.

G

* ^

Ca

W//,

Kalk / Lime.

H

Humus.

<2
2-16
16-50

Korrelgrootte / Size of panicles.

50-90
90-150

W^m

>150

FIG. 101. Partition of volumepercentages of water,airand mineralparts andgranularcomposition
of successiveprofile layers. Levee soil withimpededdrainage.
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FIG. 102. Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Stroomruggrond met heibaan.
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FIG. 102. Partition of volumepercentagesof water,airandmineralparts andgranularcomposition
of successiveprofile layers. Levee soil withintercalated coarse-sandy layer.
FIG. 103. Verdeling van de volumepercentages water,lucht en mineraledelenenkorrelgrootteverdelingvan deopeenvolgende profiellagen. Stroomruggrond met dunne grofzandige laag.
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FIG. 103. Partition of volumepercentages of water,air and mineralparts andgranular composition
of successiveprofile layers. Levee soil withintercalatedthin coarse-sandy layer.
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5.2.2. De overslaggronden (fig. 104en 105). Beidefigurenhebben betrekking op overslaggronden op stroomruggrond. In fig. 104is het 65cm dikke overslagdek nog vrij sterk
lutumhoudend.Tochstemden devochtgehalten overeenmetdevochtgehalten bijveldcapaciteit zodat, waarschijnlijk onder invloed van het grove zand, de bovengrond reeds goed ontwaterd was. In het grote verschil in porienvolume tussen de bouwvoor en de onderliggende
laag komt de (tijdelijke) invloed van de grondbewerking tot uiting. In de stroomrugondergrond is de ontwatering minder ver voortgeschreden, hetgeen blijkt uit de vochtgehalten
die boven develdcapaciteit uitgaan.
Fig. 105 geeft een profiel weer van een dik overslagdek met een zwak lutumhoudende
bovengrond en een lutumarme ondergrond op stroomruggrond. De stroomrugondergrond
isgeheelmet water verzadigd. Het overslagdek isin debovengrond nagenoeg opveldcapaciteit,terwijl delaaggrofzand tussen 55en95cmnogeenietshogervochtgehalte bezitdan bij
veldcapaciteit. Het absolute vochtpercentage is echter vooral in deze laag gering. De ongunstige hydrologische omstandigheden van dit profiel komen indezegegevensduidelijk tot
uiting. Het vocht in het grofzandige overslagdek zal spoedig geheel zijn uitgezakt tot veldcapaciteit. De bovengrond tot 55 cm zal dan gemiddeld nog 15 volumeprocenten vocht
bevatten waarvan 10% beschikbaar is voor de plantengroei. In totaal zal in deze laag dus
55 mm ter beschikking staan voor de planten. In de grofzandlaag zal het vochtgehalte bij
veldcapaciteit ongeveer 5 volumeprocenten bedragen, waarvan ongeveer 3% beschikbaar
zal zijn voor deplantengroei indien de wortels in deze laag kunnen doordringen. Capillaire
opstijging van water uit de stroomrugondergrond zal niet plaats kunnen vinden, daar hiervoordezandlaagtedikisenhetvochtmoeilijk uitdeslibhoudendeondergrond kanovergaan
in de zandlaag. In totaal zal bij dit profiel dus niet meer dan ongeveer 55- 60 mm uit de
bovengrond en misschien nog 5mm uit de zandlaag aan de planten ter beschikking.gesteld
kunnen worden. Deze hoeveelheid is veel te gering voor een goede ontwikkeling van de
meestegewassen.Vroege,weinigvochteisendegewassenvoldoenhiernoghet best.
5.2.3. De fijnzandige estuariumgorsgronden (fig. 106 en 107). In fig. 106 is een
profiel weergegeven meteen matighogeliggingen infig.107eenprofiel meteen hogeligging
veroorzaakt door een stroomrug in de ondergrond. Beide profielen hebben gemiddeld
porienvoluminavan ongeveer 45%.Bijhet hooggelegenprofiel neemthetporienvolumevan
bovennaarbenedengeleidelijk afonderinvloedvaneenafhemende biologischeactiviteitnaar
de ondergrond. Bij het eerste profiel zijn over de gehele diepte de luchtvolumina gering.
Toch is deze uiterst fijnzandige grond, blijkens fig. 100c, ongeveer op veldcapaciteit, daar
deze gronden vooral in de ondergrond hogere vochtgehalten bij veldcapaciteit hebben dan
de overige gronden met overeenkomstige lutumgehalten. In de bovengrond is het vochtgehalteechter mogelijk wat hoger dan bijveldcapaciteit, daar blijkensfig.100d inde bouwvoor wel goede overeenstemming bestaat tussen lutumgehalte en vochtgehalte bij veldcapaciteit en het bepaalde vochtgehalte hoger is dan de waarde voor de veldcapaciteit die
uit de grafiek is af telezen.
Ondanks de vrij diepe ontwatering is dus dit profiel over zijn gehele diepte nog
zeer vochtig. Hierin is niet gemakkelijk verandering te brengen. Slechts door langdurige
goede ontwatering zijn verbeteringen te verwachten, omdat dan de biologische activiteit tot ontwikkeling komt. Bij het profiel van fig. 107 heeft dit proces zich reeds in
beperkte mate afgespeeld onder invloed van de natuurlijke hoge ligging. Dit komt tot
uiting in een aanmerkelijk gunstiger verdeling tussen de volumina water, lucht en vaste
delen in de bovengrond.
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FIG. 104. Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Overslaggrond op stroomrug. Dun
overslagdek.
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FIG. 104. Partition of volumepercentages of water,air andmineralparts andgranular composition
of successiveprofile layers. Spill soiloverlevee deposit. Thinsurfacespill layer.
FIG. 105. Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Overslaggrond op stroomrug. Dik
overslagdek.
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FIG. 105. Partition of volumepercentages of water,air andmineralparts andgranular composition
of successiveprofile layers. Spill soil overlevee deposit. Thick surface spill layer.
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FIG. 106. Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Fijnzandige estuariumgorsgrond, matig
hoge ligging.
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FIG. 106. Partition of volumepercentages of water,airand mineralparts andgranular composition
of successive profile layers. Fine-sandyestuarine tidal marshsoil,mediumhighsituation.
FIG. 107. Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Fijnzandige estuariumgorsgrond, hogs
ligging.
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FIG. 107. Partition of volumepercentages of water,airandmineralparts andgranular composition
of successive profile layers. Fine-sandy estuarine tidal marsh soil, high situation.
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5.2.4. Een estuariumplaatgrond (fig. 108). In fig. 108 is een voorbeeld gegeven van
een slecht ontwaterde plaatgrond in het inbraakgebied. De grondwaterstand ligt op een
diepte van 75cm. Het aantreffen van nog 1 %lucht beneden dit niveau moet worden toegeschreven aan bemonsterings- en analysefouten. Door deze hoge waterstand is de ondergrond nog zeer nat. Eveneens liggen de vochtgehalten in de bovengrond nog aanmerkelijk
hoger dan bij veldcapaciteit. De bewortelingzal bij dit profiel niet kunnen doordringen in
de zandondergrond beneden 45 cm. Bij afwezigheid van de invloed van het grondwater
bedraagt de hoeveelheid beschikbaar vocht voor de planten ongeveer 60 mm. Een diepe
ontwatering zal dus tot droogteschade leiden. De huidige toestand is echter eveneens ongunstig.Deenigeoplossingishiereenjuistewaterbeheersing meteenvoldoende ontwatering
in de winter en infiltratie in dezomer. Ten slotte zij bij dit profiel nog gewezen op het zeer
geringe porienvolume.
5.3. De vochtbepalingen indezomersvan 1954 en 1955
5.3.1. De stroomruggronden (fig. 109en 110). Fig. 109geeft eenvoorbeeld van een vrij
zwarestroomruggrond opkomkleiopdeflankvandestroomrugvandeAimnabij Almkerk.
Het heibaanprofiel vanfig.110ligt ongeveer op dezelfde plaats als het profiel van fig. 102.
Beide profielen werden bemonsterd in 1955. De zware stroomruggrond bevatte aan het
eind van de groeiperiode van de hier verbouwde tarwe nog vrij veel vocht. Toch blijkt
uit fig. 100a, dat het profiel vrijwel was uitgedroogd tot het verwelkingspunt, dat bij
30% lutum ongeveer bij 30 volumeprocenten vocht ligt. De geringe speling tussen het
vochtgehalte bij veldcapaciteit en het vochtgehalte bij verwelkingspunt in dit profiel komt
hierin tot uiting. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door het geringe porienvolume.
In het heibaanprofiel bleekdebovengrond tot 60cm,metuitzonderingvande bouwvoor,
die door kort tevoren gevallen regen weer enigszins opnieuw was bevochtigd, uitgedroogd
te zijn tot het verwelkingspunt. Het vochtgehalte in de ondergrond stemde overeen met het
vochtgehalte bij veldcapaciteit. Hieruit was af te leiden dat aan de ondergrond geen water
was onttrokken. Wegens het ontbreken van elk spoor van beworteling in de ondergrond
was dit ook niet goed mogelijk. De oorspronkelijke hoeveelheid beschikbaar vocht in dit
profiel bedroeg, onafhankelijk van de grondwaterstand, zoals te berekenen uit tabel 13,
ongeveer90mm.Uitdecombinatievanfig.100cenfig.110blijkt, dat degrondwaterinvloed
bij dit profiel zeer gering is, zodat in totaal niet meer dan 90 mm door de grond aan de
planten ter beschikking kan worden gesteld. Deze hoeveelheid, die dus geheel was opgebruikt, was onvoldoende voor een optimale ontwikkeling van het gewas, hetgeen tot uiting
kwam ineen slechtere stand op deze heibaan.
5.3.2. De fijnzandige estuariumgronden (fig. I l l t/m 113). Fig. I l l geeft een voorbeeldvaneenfijnzandigeestuariumgrondzonderrivierkleiondergrond binnen 1,80 mdiepte.
Het profiel is bemonsterd in de vochtige zomer van 1954. Het blijkt, dat met uitzondering
van dejuist tot het verwelkingspunt uitgedroogde bovengrond (tot 25cm),het gehele profiel
aanmerkelijk meer vocht bevat dan bij verwelkingspunt. Er is dus hier geen sprake van
vochtgebrek. Eerder is het tegengestelde het geval doordat, onder invloed van het geringe
porienvolumeenhethogevochtgehalte,defactor luchtindedichtestructuurlozeondergrond
in het minimum zal zijn. Bij het bewortelingsonderzoek is gebleken, dat de beworteling
in de ondergrond van dit profiel matig is ontwikkeld.
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FIG. 108. Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Estuariumplaatgrond, slecht ontwaterd.
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FIG. 108. Partition of volumepercentages of water,airandmineralparts andgranular composition
of successiveprofile layers. Estuarine„plaat" soil withimpededdrainage.

FIG. 109. Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Vrij zware stroomruggrond op komklei.
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FIG. 109. Partition of volumepercentages of water,air andmineralparts andgranular composition
of successiveprofile layers. Moderately heavy leveesoil onbasin clay.
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FIG. 110. Verdeling van de volumepercentagcs water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Stroomruggrond met heibaan.
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FIG. 110. Partition of volumepercentagesof water,airandmineralparts andgranularcomposition
of successiveprofile layers.Levee soil withintercalatedcoarse-sandy layer.
FIG. 111. Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Fijnzandige estuariumgrond zonder
rivierklei binnen 1,80 m.
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FIG. 111. Partition of volumepercentages of water,airandmineralparts andgranularcomposition
of successiveprofile layers. Fine-sandyestuarinesoil withoutriver clay at a depth of less
than 1.80 m.
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Fig. 112 geeft een uiterst fijnzandig estuariumprofiel weer met komklei-ondergrond op
een diepte van bijna 1m. Dit profiel werd, evenals het volgende, bemonsterd in de drogere
zomer van 1955.Ook hier wasslechts de bovengrond uitgedroogd tot het verwelkingspunt,
terwijl beginnend bij 30 cm de grond aanmerkelijk meer vocht bevatte dan bij het verwelkingspunt. Aangenomen mag worden, dat in het voorjaar de verhouding tussen water,
luchtenvastedelenongeveerzowasalsbijhetvoorbeeld vanfig.106,ofmetanderewoorden,
dat toen ongeveer 7 volumeprocent lucht aanwezig was. Dit zou betekenen dat, afgezien
van eventuele capillaire opstijging uit de komklei-ondergrond, uit het tot een diepte van
90 cm bewortelde estuariumdek ongeveer 100 mm vocht was opgenomen, terwijl nog ongeveer 100mm vocht aanwezig was v66rdat het verwelkingspunt werd bereikt. De vochtvoorraden in dit profiel zijn dus zeer groot. Anderzijds mag aangenomen worden, dat de
planten meer dan 100mm vocht uit de grond hebben opgenomen, zodat waarschijnlijk nog
watertoevoer heeft plaatsgevonden uit de komklei-ondergrond en/of uit de sloten. Het
eerste is zeer wel mogelijk wegens het zeer hoge vochtgehalte van de komklei-ondergrond
ten tijde van debemonsteringen het sterkecapillaire geleidingsvermogen van het fijnzandige
estuariumdek. De aanvoer vanuit de sloot daarentegen is waarschijnlijk slechts van een
geringe betekenis geweest. Ten slotte kan bij dit profiel nog worden gewezen op de aanwezigheid van een ploegzool met een gering porienvolume.
FIG. 112. Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Uiterst fijnzandige estuariumgrond op
komklei binnen 1 m.

FIG. 112. Partition of volumepercentagesof water,airandmineralparts andgranular composition
ofsuccessiveprofilelayers. Veryfine-sandyestuarine soilonbasinclay at a depthofless
thanI m.

Fig. 113geeft eendergelijk profiel weer,waarbijdeverschilleninzwaarteinhetestuariumdekietsgroterzijn,terwijl denietaangegeven, maarookhieraanwezige komklei-ondergrond
eerst op een diepte van 1,05m begint. Voor dit profiel geldt vrijwel hetzelfde als voor het
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voorgaande. Bij dit profiel werd een bewortelingsonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat
de bewortelingsintensiteit sterk afnam bij de overgang van de zwaardere bovengrond naar
de lichtere ondergrond. Dit is niet in deeerste plaats een gevolg van een verschil in porienvolume en vochtgehalte tussen boven- en ondergrond, maar van een verschil in zwaarte
met als gevolg een belangrijk structuurversch.il. De ondergrond is dicht en structuurloos,
terwijl de bovengrond een duidelijke structuur bezit (verg.fig.47 en de profielbeschrijving
in hst. VIII).
FIG. 113. Verdeling van devolumepercentages water, Iucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van de opeenvolgende profiellagen. Uiterst fijnzandige estuariumgrond.
Komkleibeginnend op 1,05m.

FIG. 113. Partition ofvolumepercentages ofwater, airandmineralparts andgranular composition
ofsuccessiveprofilelayers. Veryfine-sandyestuarinesoil. Basinclayatadepthof1.05m.
5.3.3. Een estuariumplaatgrond (fig. 114). Fig. 114geeft eenbeeldvaneenestuariumplaatgrond, waarbij de lutumarme zandlaag van 30 tot 45 cm een belangrijke rol speelt
(verg. de beschrijving van dit profiel in hoofdstuk VIII). De bovengrond tot 30cm diepte
is uitgedroogd tot het verwelkingspunt. De zandlaag van 30- 45cm bevat iets meer vocht
dan overeenkomt met het verwelkingspunt. Deze laagisechter reedsniet meer doorworteld.
Beneden45cmisdegrond nogzeervochtigmetvochtgehalten diezelfsaanmerkelijk uitgaan
boven het vochtgehalte bij veldcapaciteit. Dit vocht is echter niet beschikbaar voor de
planten, doordat de beworteling niet door de laag van 30- 45cm heen kan dringen en de
grondwaterstand nogjuist zolaagis,dat dezezandlaagnietofnauwelijks wordt bevochtigd.
Onderdezeomstandighedenisdeplantengroeidusuitsluitend aangewezen opdehoeveelheid
vocht die door de bovengrond, onafhankelijk van het grondwater, aan de planten ter
beschikking kan worden gesteld. Deze hoeveelheid bedraagt (zie fig. 98e, waarin de
vochtkarakteristieken van dit profiel zijn weergegeven) in totaal 42 mm. Dit is absoluut onvoldoende voor een enigszins behoorlijke ontwikkeling van het gewas (zie figuur50).
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FIG. 114. Verdeling van de volumepercentages water, lucht en minerale delen en korrelgrootteverdeling van deopeenvolgende profiellagen. Estuariumplaatgrond.
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FIG. 114. Partition ofvolumepercentages ofwater, air andmineralpartsandgranular composition
ofsuccessiveprofile layers. Estuarine „plaat" soil.
5.4. Deporienvolumina
In het voorgaande is terloops reeds enige malen gewezen op de in het algemeen geringe
porienvolumina in de verschillende gronden waarvan vochtbepalingen werden verricht. In
tabel 15 zijn van de verschillende groepen van onderzochte gronden en van de lagen op
verschillende diepten onder maaiveld,deporienvolumina metelkaar vergeleken. Dezeliggen
overwegend tussen 40 en 45%, hetgeen als gering mag worden aangemerkt. Tussen de
verschillende grondsoorten en de verschillende diepten komen echter nog wel enige verschillen voor. De bouwvoor heeft een iets groter porienvolume dan de laag van 20-40 cm,
waarindeploegzoolverdichting zichdoet gelden.Het verschilisechter onregelmatig doordat
het porienvolume van de bouwvoor niet regelmatig en aan voortdurende veranderingen
onderhevig is.Deze onregelmatigheid komt ook tot uiting in de vrij grote spreiding van de
afzonderlijke waarnemingen. Het porienvolume van de ondergrond is weer groter dan dat
van de laagvan 20- 40cm. Het verschil dat gemiddeld 3%bedraagt, komt regelmatig voor
bij de verschillende gronden.
Bij vergelijking tussen de verschillende grondsoorten blijkt, dat er tussen de lichtere en
dezwaardere fijnzandige estuariumgronden nauwelijks enigverschil bestaat. De grofzandige
estuariumgronden hebben echter aanmerkelijk kleinere porienvolumina. Bij de rivierkleigronden zijn de porienvolumina ongeveer hetzelfde of mogelijk iets kleiner dan bij de fijnzandige estuariumgronden. Ook hier doet zich geen verschil voor tussen de lichtere en de
zwaardere stroomruggronden. Bij de overslaggronden is het aantal waarnemingen gering.
De porienvolumina in de ondergrond komen overeen met die van de rivierkleigronden.
In de bovengrond is het porienvolume echter groter. De overslaggronden wijken dus sterk
af van de grofzandige estuariumgronden die, wat betreft de granulaire samenstelling, met
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de overslaggronden overeenstemmen. Het verschil in porienvolume tussen deze beide
gronden wordt veroorzaakt door verschil in humusgehalteen ontwateringsdiepte. De overslaggronden hebben hogerehumusgehalten en liggenhoger tenopzichtevanhet grondwater.
TABEL 15. Gemiddelde porienvolumina in de verschillende gronden op verschillende diepten
onder maaiveld'.
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TABLE 15. Averagepores volumes in different soils atdifferent depths below surface.
Deoverwegend Iagetotzeerlageporienvolumina wordenveroorzaakt doordeongunstige
ontwateringstoestand vanhetgehelegebiedgedurendeveleeeuwen.Enerzijdszijn degronden
geheel uitgerijpt door een dalingvan dewaterstanden indezomer.Door dezerijping zijn de
gronden in elkaar gezakt tot een vrijwel structuurloze dichte pakking. Anderzijds waren de
waterstanden gemiddeld voor alle gronden te hoog ora voldoende biologische activiteit tot
ontwikkeling te doen komen.Structuurvormingen vergroting van het porienvolume hebben
daardoor niet kunnen plaatsvinden.
6. SAMENVATTING
In dit hoofdstuk wordt een aantal agrohydrologische aspecten toegelicht. Hierbij is
aandacht besteedaan doorlatendheidsproblemeninverband metsloot-en grondwaterstandskwesties en aan vochtgehalteproblemen.
Bij de doorlatendheidsproblemen komt naar voren, dat bij dekomkleien de doorlatendheid tot op een diepte van 80 cm beneden maaiveld gering is. Komen boven deze diepte
humeuze of venigelaagjes voor, dan isde doorlatendheid direct veel groter.
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Dieper dan 80cm beneden maaiveld is de doorlatendheid groter dan inde bovengrond,
vooral bijgrotereafstanden dan 10m tot de sloot.Een venige of zuivere veenondergrond
geeft grote doorlaatfactoren.
Op korte afstand tot de sloten is het verschil in doorlatendheid tussen boven-en ondergrond gering, zelfs bij veen. Dit zal toegeschreven moeten worden aan samendrukking en
grondwaterschommelingen.
Defijnzandigeestuariumgronden zijn slecht doorlatend en vragen een diepeen intensieve
drainage om een landbouwkundig optimale toestand te verkrijgen.
. De grofzandige estuariumgronden zijn matig tot goed doorlatend. De ontwateringsproblemen zijn hier niet ingewikkelden mogelijkheden voor infiltratie zijn aanwezig.
De stroomruggronden met een slibhoudende ondergrond zijn slecht doorlatend. Dank
zijhun landschappelijke liggingen regionale opbouw (heibanen) zijn deproblemen rondom
de detailontwatering echter niet al te lastig.
Bij het bestuderen van het verband tussen sloot- en grondwaterstanden, vindt in het
komkleigebied het verloop op zeer uniforme wijze plaats,onafhankelijk van de aard van de
ondergrond. In natte perioden staat het grondwater bijna overal op eenzelfde hoogte boven
het slootwater, in drogeperioden ishet omgekeerdehet geval.De overgangen vinden overal
gelijktijdig plaats. Een te lageslootwaterstand leidt tot te diepe grondwaterstanden.
Bij de estuariumgronden werden grote verschillen geconstateerd tussen sloot- en grondwaterstand. De slootwaterstand oefent slechts een geringe invloed uit op de grondwaterstand en dit valt, gezien de geringe doorlatendheid van de fijnzandige estuariumgronden,
niet te verwonderen. Er komen zeer grote verschillen voor, naar beide kanten, tussen slooten grondwaterstanden, al geldt welhet algemene verband, dat in natte perioden de grondwaterstand hoger en in droge perioden lager is dan de slootwaterstand.
Betreffende deproblemen rondom devochtkarakteristieken vandegronden inhet onderzochte gebied kan het volgende worden gezegd: voor de lichtere gronden met minder dan
15 %lutumenvoor debouwvoren van deestuarium- en rivierkleigronden bestaat eengoede
correlatie tussen kleigehalte en beschikbaar vocht.
Voor de ondergronden geldt, dat de stroomruggronden hiermede vergeleken een wat
lager gehalte aan beschikbaar vocht bezitten, terwijl de ondergronden van defijnzandige
estuariumgronden, vooral diemet 15a 20%lutum, een relatief hoog tot zeer hoog beschikbaar vochtgehalte bezitten.
De onderzoekingen naarveldvochtgehalteninvoorjaar enzomervan 1954en 1955 gaven
feiten te zien, die in overeenstemmingzijn met het gevondene bij de vochtkarakteristieken.
Er ishierbij verder een aantal kwesties aan de orde gesteld, die verband houden met groeiomstandigheden van het gewasen dehydrologische omstandigheden tevelde.
Ondergrondinvloeden zoals heibanen bij stroomruggronden, zware ondergronden bij
overslaggronden en fijnzandige ondergronden bij de estuariumgorsgronden, hebben ieder
hun eigen invloed in devochtsituatie van de profielen.
Een probleem bij de water- en luchthuishouding van vrijwel alle gronden in het onderzochte gebied wordt gevormd door de lage porienvolumina. Dit is een gevolg van de ongunstige ontwateringstoestand gedurende vele eeuwen. Door te hoge gemiddelde grondwaterstanden is de biologische activiteit te gering geweest, met als gevolg geen structuurvorming waarmede een laag tot zeer laag porienvolume gepaard gaat, dat vrijwel steeds
beneden 50%ligt.

233
SUMMARY
In this chapter an explanation is given of a number of agrohydrological aspects. Especially
problems of hydraulic conductivity in relation with ditchwater- and groundwater level matters
and moisture content of the soils are given special attention.
In basin clay soils hydraulic conductivity is low to a depth of 80 cm below surface but increases if humose or peaty layers occur above 80 cm. Below 80 cm hydraulic conductivity is
higher than in the topsoil especially with distances > 10metres from ditches. Peaty or pure peat
subsoils always give higher permeability factors. The difference in hydraulic conductivity between
topsoil and subsoil decreases within short distances of the ditches owing to compaction and
groundwater fluctuations.
Fine-sandy estuarine soils have a low hydraulic conductivity and need a deep and intensive
drainage in order to acquire an agriculturally optimum condition. The coarse-sandy estuarine
soils are moderately to well permeable so drainage problems are simple and possibilities for
sub-irrigation exist.
Levee soils having a clay containing subsoil have a low hydrauli cconductivity. Owingto their
topographic situation and regional constitution (coarse-sandy layers in the subsoil, „heibanen")
detail drainage problems are fairly simple. Investigation into the relation between ditchwaterand groundwater level showed that in the basin clay area the course is very uniformous independent of the nature of the subsoil. In wet periods the groundwater stands almost everywhere at
the same level above the ditchwater, in dry periods the reverse takes place. Transitions are simaltaneously everywhere. Too low ditchwater levels are the cause of too deep groundwater levels.
In estuarine soils great differences between ditchwater- and groundwater levels were recorded.
The influence of the ditchwater level on the groundwater level isonly slight which isnot surprising
as the fine-sandy estuarine soils have a very low hydraulic conductivity. Great differences to both
sides between ditchwater- and groundwater levels occur even though the general rule helds that
in wet periods the groundwater level is higher and in dry periods lower than the ditchwater level.
Concerning the moisture characteristics of the soils in the area surveyed the following can be
said: a fair relation exists between clay content and available moisture for soils with less than
15% particles < 2 mu and for the till of estuarine and river clay soils. In comparison levee
subsoils have a somewhat lower available moisture content while thefine-sandyestuarine subsoils,
especially those with 15 to 20% particles < 2 mu have a relatively high content of available
moisture.
The results of the investigations into moisture contents at the moment of sampling carried out
in summer 1954 and 1955 concur with those found above. Here a number of problems related
to growth conditions of the crops and drainage conditions came under review. Various kinds of
subsoil as coarse-sandy layers („heibanen") in levee soils, heavy subsoils of spill soils and finesandy subsoils of estuarine marsh soils exercise each an influence of their own on the moisture
condition of the profiles.
A problem in the water-air condition of nearly all soils in the area surveyed form the low
pores volumes. This is caused by the prevailing centuries-old unfavourable drainage conditions.
Too high averagegroundwater levelshaveimpeded biological activity resultinginnearly structureless soils and consequently low to very low pores volumes, nearly almost below 50%.

XV. B E W O R T E L I N G S O N D E R Z O E K
1. INLE1DING
Zowel in 1954als in 1955werd op een aantal van de tarweproefplekken op estuariumgronden bewortelingsonderzoek verricht om een indruk te krijgen van de invloed van het
bodemprofiel op de wortelontwikkeling. Ter vergelijking werd in 1955een tweetal stroomruggrondprofielen in het onderzoek betrokken. Het onderzoek werd verricht met medewerkingvan dr. GOEDEWAAGENendr. SCHUURMANvanhetInstituut voorBodemvruchtbaarheid te Groningen. De resultaten van het onderzoek zullen te zijner tijd nog gepubliceerd
worden, zodat hier kan worden volstaan met vermelding van de belangrijkste conclusies
van het onderzoek. Slechts opeen punt van het onderzoek, nl. deinvloed van het losmaken
van de ondergrond op de wortelontwikkeling in uiterst fijnzandige estuariumgronden, zal
nader worden ingegaan in verband met het belang ervan ten aanzienvan eventuelegrondverbeteringsmaatregelen.
2. DE INVLOED VAN HETDIEP LOSMAKEN VAN DEONDERGROND OPDE
WORTELONTWIKKELING IN DE FIJNZANDIGE ESTUARIUMGRONDEN
Openkelepercelen inhetestuariumgebied werdalsgrondverbeteringsmaatregeldegrond
tot een diepte van 70cm losgemaakt met een ganzevoet. Op een van deze percelen werd de
invloed hiervan opdewortelontwikkeling nagegaan.Vergelijking tussen nietenwelgewoelde
profielen was mogelijk, daar de ganzevoet op afstanden van 60cm door de grond wasgetrokken, zodat dus zowel in de „gewoelde" banen als in de tussenliggende stroken kon
worden bemonsterd. De bewortelingsintensiteit werd vastgesteld door schatting van de
wortelhoeveelheden in monsters, gestoken met een wortelboor. De monsters hadden een
hoogte van 10cm en een diameter van 7cm. Door de monsters door te breken konden de
wortelhoeveelheden worden geschat. Uit vergelijking van de geschatte hoeveelheden met de
wortelhoeveelheden die na spoeling van de monsters op het laboratorium werden vastgesteld, is gebleken, dat deze schattingen betrouwbaar zijn.
De granulaire samenstelling en de verdeling tussen de volumina vocht, lucht en vaste
delen van het profiel zijn weergegeven in fig. 112. Er bleek op ongeveer 30 cm diepte een
scherpe overgang aanwezig te zijn van een vrij zware bovengrond naar een aanmerkelijk
lichtere, uiterst fijnzandige ondergrond. Op ruim 50cm wordt de grond nog iets lichter en
fijnzandiger. Vanaf deze diepte tot bijna 1m wordt 75%van de minerale bestanddelen van
de grond ingenomen door de fractie van 16-50 mu.
In tabel 16is de wortelontwikkeling, zowel bij monsters in als tussen de plantenrij, bij
gewoelde en niet gewoelde profielen weergegeven. De bewortelingsintensiteit is aangeduid
door het wortelgetal, dat aangeeft hetgeschattevolumepercentagevandegrond,dat door de
wortels wordt ingenomen.Deweergegeven wortelgetallen zijn gemiddelden van 4 boringen.
Bij de niet gewoelde profielen is de sterke vermindering in de beworteling op een diepte
van 30a 40cm, dus op de overgang van de zwaardere bovengrond naar de lichtere ondergrond,opvallend.Ongeveer bij50cmdiepte,dusterplaatsewaardegrond noglichter wordt,
neemt de beworteling nogmaals sterk af, waarna de wortelontwikkeling tot 70cm gering is
en nog dieper nagenoeg ophoudt. De ongunstige invloed van de fijnzandige ondergrond
komt hierin duidelijk tot uiting.
Bijdegewoeldeprofielen treedt opeen dieptevan 30a40cmeveneenseen vermindering
opvandebeworteling,maardezeisaanmerkelijk geringer dan bijdenietgewoelde profielen.
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TABEL 16. De ontwikkeling van het wortelstelsel, weergegeven door het wortelgetal, in het
uiterst fijnzanriige estuariumproficl van fig. 112 bij wel en niet gewoelde profielen in
en tussen de rij.
In de rij / In therow
Diepte onder maaiveld
Depth belowsurface

0 - 1 0 cm
10 - 20 cm
20- 30 cm
30- 40 cm
40- 50 cm
50- 60 cm
60- 70 cm
70- 80 cm
80- 90 cm
30- 90 cm

Tussen de rijen / Between therows

niet-gewoeld
non-subsoiled

gewoeld
subsoited

niet-gewoeld
non-subsoiled

gewoeld
subsoited

6,33
1,38
1,40
0,78
0,53
0,27
0,11
0,02
0,00
1,71

12,82
1,29
1,51
1,08
0,73
0,64
0,44
0,08
0,00
2,97

1,71
1,56
1,52
1,20
0,41
0.10
0,04
0,00
0,00
1,75

2,24
1,37
1,48
1,21
0,98
0,93
0,47
0,09
0,02
3,70

TABLE 16. Root development expressed by the „root index" in the extremely fine-sandy estuarine
profile offig. 112 in subsoitedand non-subsoiledprofiles in and between the rows.
Tot een diepte van 70 cm - de woeldiepte - is de beworteling nog behoorlijk ontwikkeld,
maar neemt dan plotseling sterk af tot een geringe waarde. Door het woelen wordt de
wortelontwikkeling in de fijnzandige ondergrond dus in belangrijke mate bevorderd, terwijl
ook in de laag van 3 0 - 4 0 cm de beworteling nog iets toeneemt. Uit de gesommeerde
wortelgetallen van de laag tussen 30 en 90 cm blijkt, dat door het woelen beneden 30 cm
de wortelontwikkeling met ongeveer 100% toeneemt. Beneden 40 cm bedraagt de toename
nagenoeg 2 0 0 % en beneden 50 cm zelfs ruim 300%. Afgezien van de bovenste 10 cm,
waarin door de grote verschillen tussen de enkele waarnemingen het verschil tussen wel en
niet gewoeld niet betrouwbaar is, zijn tot een diepte van 30 cm de verschillen tussen wel en
niet gewoeld gering. Zelfs is een zwakke tendens te bespeuren die wijst op een iets geringere
wortelontwikkeling bij de gewoelde profielen. Procentueel is de wortelontwikkeling in de
laag van 10- 30cm bij de gewoelde profielen aanmerkelijk geringer dan bij de niet gewoelde,
terwijl in de ondergrond het tegengestelde het geval is. In de laag van 30- 40 cm blijft het
wortelpercentage ongeveer gelijk. Dit blijkt uit tabel 17, waarin de percentages van de
wortels, die in de verschillende lagen voorkomen, zijn weergegeven.
TABEL 17. Procentuele verdeling van de beworteling over verschillende lagen bij wel en niet
gewoelde profielen.
Laag / Layer

Niet gewoeld /Non-subsoiled

0-10
10-30
30-40
40-90

19,6
29,1
25,1
8,7

Wel gewoeld /Subsoited
29,9
36,7
25,7
26,1

TABLE 17. Percentile division of the root distribution in different layers in subsoited and nonsubsoiledprofiles.
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3. CONCLUSIES UITDE RESULTATENVANHETBEWORTELINGSONDERZOEK
De belangrijkste conclusies uit het bewortelingsonderzoek kunnen worden samengevat
in de volgende zes punten.
1. In de zuivere estuariumgronden oefenen lichtere lagen met een hoog percentage uiterst
fijn zand in de ondergrond een ongunstige invloed uit op de wortelontwikkeling. In
zwaardere lagen onder dezelichte,fijnzandigelagen komt de beworteling weer beter tot
ontwikkeling.
2. Het losmaken van de ondergrond oefent bij de estuariumgronden met een lichte, fijnzandige ondergrond een gunstige invloed uit op de wortelontwikkeling.
3. Bij de fijnzandige estuariumgronden met een zwaardere stroomrugondergrond is deze
ondergrond gunstig voor de wortelontwikkeling.
4. In komklei onder de estuariumgronden dringt de beworteling niet door.
5. Bij slibhoudende stroomruggrondprofielen dringt de beworteling diep in de ondergrond
door waarbij een, ten opzichte van de estuariumgronden, relatief hoog percentage van
de beworteling beneden 50 cm voorkomt. Tot een percentage afslibbaar van ongeveer
60%ontwikkelt debewortelingzichdaarbij beternaarmate degrond zwaarder is.
6. Grofzandige, humusarme lagen met minder dan 2 a 3% lutum te midden van lutumrijkere lagen vormen reeds bij een dikte van 10 cm een vrijwel absolute belemmering
voor de beworteling. Vermoedelijk is dit zelfs bij nog dunnere lagen het geval, maar
daarover zijn bij dit onderzoek geen gegevens verkregen.

4. SAMENVATTING
Ten einde een indruk te verkrijgen van de invloed van de profielbouw op de wortelontwikkeling is op een aantal tarweproefplekken op estuariumgronden een onderzoek
ingesteld (1954en 1955).Tervergelijking ishetonderzoek uitgebreid toteentweetal stroomruggrondprofielen (1955).
De belangrijkste resultaten zijn aan het slot van dit hoofdstuk samengevat.

SUMMARY
In orderto becomeanimpression of theinfluence oftheconstitution ofthesoil profile onthe
developmentoftherootsystemanumberofwheatsampleplotsonestuarinesoilswereinvestigated
(1954and 1955).Forcomparison theresearch wasextended toapairof leveesoilprofiles(1955).
Themost important conclusions arrived at are:
1. In pureestuarine soilslighttextured layersinthesubsoil having high percentages of very fine
sand exert an unfavourable influence on the rooting system. In heavier layers underlying the
fine-sandy layers therootingsystem showsagain an increasing development.
2. Subsoiling inestuarine soilswith veryfine-sandy subsoilsfavours root development.
3. In estuarinesoils havinga heavier leveesubsoil,thelatter favours root development.
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4. Roots do not penetrate into basin clay underlying an estuarine soil.
5. In claycontaining leveesoilsroot penetration isdeep.Below 50cma relatively high percentage
of the rooting system isfound compared with estuarine soils.Root development increases with
increasing clay content of the soil up to a clay content of 60%.
6. Coarse-sandy, humus-poor layers with a clay content of less than 2- 3% (particles < 2 mu)
and a thickness of 10cm ormoreintercalating heavierlayers,form an almost absolute impediment for root penetration. Even with layers thinner than 10 cm this may be the case but no
data relating thereto are available.

XVI. H E T V E R B A N D T U S S E N DE G R A S L A N D VEGETATIE EN DE O N T W A T E R I N G S D I E P T E
BIJ DE V E R S C H I L L E N D E BODEMTYPEN
1. INLEIDING
Uit onderzoekingengedurendedelaatstejaren vanprof.dr.D.M. DEVRIESenir.TH.A.
DE BOER isduidelijk aanhetlicht gekomen, dater verband bestaat tussen desamenstelling
vanhetgrasbestand endemilieufactoren, dieopdegrasvegetatieinwerken.Zoweldeenkele
soorten als soortencombinaties reageren op deze milieufactoren. Hierbij oefenen concurrentieverhoudingen een sterke invloed uit op de massaverhoudingen tussen de soorten
onderling. Eenvandebelangrijkste milieufactoren, diein dit verband van invloed is,isde
vochttoestand van de grond. De vochttoestand wordt bei'nvloed zowel door de bouwvan
het bodemprofiel als door de grondwaterstand. Door beschouwing van gronden meteen
nagenoeg overeenkomstig profiel bij uiteenlopende grondwaterstanden is het mogelijk de
invloed vandegrondwaterstand nate gaan. Anderzijds ishetmogelijk deinvloed van verschillen in bodemgesteldheid na te gaan bij ongeveer overeenkomstige grondwaterstanden.
Door DE BOER (1956) isgedurende delaatstejaren eensysteem uitgewerkt om degrasvegetatie uit te drukken in vegetatie-eenheden. Deze vegetatie-eenheden berusten opeen
indeling naar het voorkomen van,en de massaverhoudingen tussen de verschillende grassoorten. De indeling wordt vooral gebaseerd op diegrassoorten dievan betekenis zijn bij
de bepaling van de algemene verzorgingstoestand of dieeen indicatieve betekenis hebben
voor bepaalde andere milieufactoren. Bijhet hier te bespreken onderzoek in het Landvan
HeusdenenAltenawerd dezewijzevankarterenvanhetgrasbestand naarvegetatie-eenheden
toegepast. Het accent werd vooral gelegd op de vochtindicatie van het grasbestand. Het
onderzoek werd op twee wijzen uitgevoerd: een gedetailleerd onderzoek ingesteld op 63
proefplekken en een vergelijkend onderzoek door bewerking van de gegevens van het
vegetatie-onderzoek aandehand vanhet bodemonderzoek.
2. HETONDERZOEK VANGRASLANDPROEFPLEKKEN
2.1. Algemeen
Op 63 proefplekken, verdeeld over estuariumgorsgronden en komkleigronden, werd
het verband nagegaan tussen de vocht-indicatie van het grasbestand en de grondwaterstanden. De grondwaterstanden werden gedurende meer dan een jaar, van 26-4-'54 tot
19-9-'55 voor de komkleigronden en van 2-6-'54 tot 20-9-'55 voor de estuariumgronden,
opgenomen. Meestal werden omde veertien dagen waarnemingen verricht, maar in droge
ofnatteperioden werdweleenseenextrawaarneminggedaan.Inhetgebiedvandekomkleigronden endekomkleigronden opveen waren 30proefplekken gelegenenopde fijnzandige
estuariumgronden 33.De bepaling van de vegetatie-eenheden geschiedde in de zomervan
1955 door medewerkers van ir. DE BOER van het voormalige C.I.L.O. te Wageningen. De
indeling in vegetatie-eenheden isop dezelfde wijze geschied als beschreven door DE BOER
in de beschrijving vande graslandkartering vande Tielerwaard (DE BOER en DE GOOIJER,
1957). Inhetonderstaande volgt nogeenkorte uiteenzetting vandeprincipes waarop deze
indeling berust envanhetsysteem vandeindelingzelf.
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Opgemerkt dient te worden, dat de verzorgingstoestand van de onderzochte percelen
slechts matig was,zodat de verkregen uitkomsten vooral van toepassing zijn op een matige
verzorgingstoestand. Deze matige verzorgingstoestand is in overeenstemming met het
gemiddelde beeld in het Land van Heusden en Altena.
De.indelingin vegetatie-eenheden berust op twee hoofdprincipes:
a. een indeling in verzorgingsklassen, gebaseerd op de mate van voorkomen van de goede
grassen,
b. een indeling in vochtvarianten gebaseerd op het voorkomen van vocht- of droogteindicatieve plantensoorten.
De verzorgingsklasse van het grasbestand wordt bepaald door de algehele verzorging
die aan het grasland wordt besteed. Daarbij is in de eerste plaats de bemesting van belang,
zoals deze zowel in de actuele bemesting als in de bemestingstoestand van de grond tot
uiting komt. Daarnaast spelen alle overige maatregelen die door de boer genomen kunnen
worden om het grasland dejuiste verzorging te geven een belangrijke rol.
De vochtvariant van het grasbestand is bij profielen met een overeenkomstige profielopbouw in sterke mate afhankelijk van de ontwateringstoestand.
Op grond van het bovenstaande werd een hoofdindeling opgesteld naar verzorgingsklasseneneenonderverdelingnaarvochtvarianten.Deindelinginvochtvarianten geschiedde
voor de verschillende verzorgingsklassen steeds op dezelfde wijze. Slechts deextreem droge
en de extreem natte vegetatietypen werden niet opgenomen in de onderverdeling, maar in
de hoofdindeling van de verzorgingsklassen. Deze beide vegetatietypen hebben geringe
percentagesgoedegrasseneneengrasbestand dat sterkafwijkt vandemeernormaalvochtige
vegetatietypen. Bijde verwerking van de gegevenswerd, wat betreft devegetatie,uitsluitend
aandacht besteed aan de vochtvarianten, die nauwkeurig in een gedetailleerde indeling zijn
vastgesteld. De vegetatietypen worden weergegeven met symbolen van twee cijfers, waarbij
het eerste cijfer de verzorgingsklasse weergeeft en het tweede cijfer de vochtvariant.
Daar bij deze verwerking de verzorgingsklassen buiten beschouwing werden gelaten, werd
in onderstaande symbolen voor de verzorgingstoestand steeds een streep gezet. Slechts
bijdedrogeendenattevegetatietypen,diezijn opgenomen indereeksvande hoofdindeling,
isdit niethet geval,daar hier het eerstecijfer reedseenvochtindicatie geeft. In dezegevallen
geeft het tweede cijfer geen aanwijzing over de vochtindicatie, zodat hiervoor een streep
werd gezet. Onderscheiden zijn de vochtvarianten — 1 , —2, —9, —4en —3, respectievelijk
aangevende een droog, een matig droog, een normaal vochtig tot iets droog, een matig
vochtig en een vochtig vegetatietype. De droge en de natte vegetatietypen zijn resp. als de
hoofdgroepen 4 - e n 5-cnderscheiden. Voor een grotere nauwkeurigheid zijn voor dit
onderzoek devarianten —1, —2,—9en—4nog verder gedetailleerd door afwijkingen naar
de droge kant aan te geven met de toevoeging + en naar de vochtige kant met de toevoeging—.
Blijkens door DE BOER verrichte onderzoekingen (DE BOER en DE GOOIJER, 1957)is het
netto-opbrengend vermogen van het grasland gemiddeld het hoogste bij de vochtvariant
normaal vochtig (—9). Het bruto opbrengend vermogen is nog iets groter bij enigszins
vochtiger vegetatietypen (—9-en—4+), maar dan beginnen praktische moeilijkheden, als
bijv. een sterkere vertrapping van de grasmat door het vee, belemmerend te werken op de
netto-opbrengst. Bijdrogere vegetatietypen (—2en—1)neemtzowelde bruto-alsdenettoopbrengst af door vochtgebrek gedurende de zomer. Bij het vochtige vegetatietype —3 is
de bruto-opbrengst geringer door een overmaat aan vocht, waardoor vooral de groei in
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voor- en najaar wordt belemmerd, terwijl de netto-opbrengst sterk wordt verminderd door
grote verliezen ten gevolge van stuktrappen en stukrijden van de onder deze omstandigheden steeds zachte zode.
2.2. Deproefplekkeninhet estuariumgebied
Getracht werd na te gaan welke invloeden de grondwaterstanden in de verschillende
perioden hebben op de vochtindicatie van het grasbestand. De resultaten van het onderzoek
zijn weergegeven in een drietal grafieken en een tabel, respectievelijk infig.115en tabel 18.
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In fig.115zijn daartoe de vochtvarianten achtereenvolgens uitgezet tegen de gemiddelde
grondwaterstand over de gehele waarnemingsperiode, de gemiddelde grondwalerstand van
de natste perioden, resp.van 13/7- 16/8in 1954en van 8/10/'54- 2/2/'55 en de gemiddelde
grondwaterstand gedurende de droogste periode, die voorkwam van 5/7-20/9 in 1955.De
lijnen die in de figuren zijn weergegeven, zijn de berekende regressielijnen ten opzichte van
de y-as (tweede regressielijn). In deze figuren zijn hierbij voor het verkrijgen van een overzichtelijk beeld de vochtvarianten van de vegetatie-eenheden op een lineaire schaal uitgezet
met gelijke afstanden tussen de eenheden. In wezen is dit nietjuist, daar de vochtvarianten
niet nummeriek zijn bepaald en dus ook de verschillen tussen de eenheden niet zijn weer
te geven ineen lineaire schaal. Om aan dit bezwaar tegemoet tekomen isde variantie in de
x-richting op twee manieren berekend (tabel 18):
a. ten opzichte van de regressielijnen,
b. door de per vochtvariant verkregen som van de kwadraten van de afwijkingen van de
grondwaterstanden van de gemiddelde grondwaterstand bij deze vochtvariant te sommerenvoor deberekeningvan detotalevariantie.Omhierbijvoorallepunten berekening
mogelijk temaken zijn de vochtvarianten - 2en —2*en —4en 5- samengenomen.
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Het blijkt, dat de uitkomsten volgens beide beschouwingswijzen elkaarweinigontlopen
en tot dezelfde conclusies leiden.
Het blijkt, dat er een duidelijk verband bestaat tussen de vochtvarianten en de grondwaterstanden. Ook inandere gebieden werddit vastgesteld.Vooral bijde grondwaterstanden
in denatste perioden (c=0,3) en bij degemiddelde grondwaterstanden (c=0,33) gedurende
de gehele periode komt dit verband tot uiting. Bezien we echter het verband bij grondwaterstanden gedurende de droogste periode, dan blijkt, dat er nog wel een verband aanwezig is (c=0,21), maar dat de spreiding van de punten veel groter is. Het blijkt, dat de
spreiding van de punten in de x-richting bij de droge periode significant verschillend is
c 021

-

FIG.115.

Verband tussen vochtvariant van het grasbestand en de grondwaterstanden.Estuariumgronden.

II5.
Relation between humidity variant of thegrassland and groundwater
levels.Estuarinesoils.
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van despreidingbijdenatteperiodeenookvandespreidingbijdegemiddelde ontwateringstoestand. Anderzijds blijkt er geen significant verschil te bestaan tussen de spreidingen
bij de natte periode en de gemiddelde ontwateringstoestand. Uit deze gegevens kan de
conclusiewordengetrokken,datvoorde vochtvariant van het grasbestand op deze gronden
niet de diepste waterstanden tijdens de droogste perioden de grootste invloed hebben,
maar de normale gemiddelde standen en de standen in de natste perioden.
Bij deze gronden oefent dus een tijdelijke diepe daling van de grondwaterstand geen of
slechts geringe invloed uit op de vochtvariant van het grasbestand. Op zichzelf is dit niet
verwonderlijk, daar deze gronden een zeer goede vochtcapaciteit en goede mogelijkheden
voor capillaire opstijging van water bezitten.
Daar het beeld bij de gemiddelde ontwateringstoestand, afgezien van het regelmatige
verschil van 30cm, zosterk overeenstemt met dat bij de natste periode, betekent dit dat in
de situatie waarin de grondwaterstanden niet volledig worden beheerst en dientengevolge
's winters hoger liggen dan 's zomers, vooral moet worden zorg gedragen dat de winterwaterstanden een bepaalde diepte hebben.
Bijdegrafiek vandegemiddeldewaterstand overdegeheleperiodeblijkt,datdespreiding
van de vochtvarianten van het grasbestand van matig vochtig (—4) tot matig droog (—2)
gepaard gaat met een variatie in gemiddelde grondwaterstanden van 47 tot 85 cm. In de
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TABEL 18.

F-toetsvoorhet verschilinspreidingvan depunten index-richting bij deestuariumgronden in de drogeen de natte periode en bij de gemiddeldegrondwaterstand over
degehelewaarnemingsperiode.
a. bij berekening van devariantie t.o.v. de regressielijn,
b. bij berekening van devariantie na sommeringvan desom van de kwadraten van
deafwijkingen van het gemiddelde per vochtvariant.
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TABLE 18. F-testfor thedifference of variance of theobservations inthedirection of theaxis of

abscissus inthe dryand wetperiodin estuarine soils with the averagegroundwater level
over theperiodofobservation.
a. computation of variance with reference tothe regression line,
b. computation of variance after summation ofthesum ofsquares ofdeviations ofthe
meanperhumidity variant.

natte perioden loopt deze variatie uiteen van 21 tot 56 cm, terwijl in de droogste periode
deze variatie aanmerkelijk groter is. De variatie in wintergrondwaterstand van ongeveer
20cm tot ongeveer 60cm (eenverschilvan 40cm dus) isonder de geschetste hydrologische
omstandigheden met hogere grondwaterstanden in de winter en lagere in de zomer grotendeelsbepalend voor devariatie van devochtindicatie van het grasbestand van matigvochtig
tot matig droog.
Depercelen metdevochtvariant normaal vochthoudend (—9)ennormaal vochthoudend
met een zeer zwakke droogte-indicatie (—9+), die volgens onderzoekingen van DE BOER
wat betreft de netto zetmeelwaarde-opbrengst tot de produktiefste graslanden kunnen
worden gerekend (indien vanzelfsprekend tevens de verzorgingstoestand niet te slecht is),
hadden dus blijkens de grafiek een gemiddelde waterstand tijdens de natste periode van de
winter van 8/10/'54- 2/2/'55 van 35 a 45 cm en een gemiddelde waterstand van omstreeks
70a 80cmonder maaiveld.Dezomerwaterstanden kunnen daarbij varieren van 80-190cm
zonder dat daardoor belangrijke verschillen ontstaan. Dit betekent dus, dat in de situatie
waarbij de zomerwaterstanden lager zijn dan de winterwaterstanden, hetgeen in dit gebied
normaal isenookna totstandkomingvanruilverkavelinghetgevalzalzijn,een wintergrondwaterstand van omstreeks 40cm nodig isvoor een optimale graslandontwikkeling. Winterwaterstanden tijdens denatsteperioden van 30cmof minder, hetgeen dusook gepaard gaat
met gemiddeld ondiepe waterstanden, zal een te vochtig grasbestand ten gevolge hebben
met een geringere opbrengst, terwijl bij wintergrondwaterstanden van 50 cm of dieper,
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hetgeen gepaard gaat met ook gemiddeld vrij diepe waterstanden, een droogte-indicatief
grasbestand zal voorkomen en de netto-opbrengst zal afnemen ten gevolge van droogteschade.
Het bovenstaande kan het beste worden verwezenlijkt door een niet te diepe drainage
opeendieptevanb.v.70a85cm,meteenzodanigeintensiteit,datbijeenafvoer van4a5mm
geenhogereopbollingdantot 40cmonder maaiveld zal plaatsvinden.Eentediepe drainage
zal als nadeel kunnen hebben een te sterke verlaging van de grondwaterstanden tijdens
drogereperioden inhetvroegevoorjaar eneentesterkeverlagingvan degemiddelde grondwaterstanden. Opgemerkt dient nog te worden, dat deze uitkomsten zijn afgeleid vooreen
waarnemingsperiode van ruim 1J jaar. Bij waarneming over een langere zullen mogelijk
iets andere waarden worden gevonden. Daar de waarnemingen echter zijn verricht tijdens
betrekkelijk normale omstandigheden, waarbij zowel een normale droge zomerperiode als
een normale natte winterperiode voorkwam en slechts de natte periode vanjuli- augustus
1954 abnormaal was, kan aangenomen worden, dat de weergegeven grondwaterdiepten
tijdens de droge en de natte periode niet sterk zullen afwijken van de gemiddelden voor
drogeennatteperioden,terwijl ook degemiddeldegrondwaterstand overdezewaarnemingsperiode niet veel zal afwijken van die over een langere periode. Bij vergelijking met de uitkomsten van de komkleigronden zal blijken, dat de variatie van 40 cm indewintergrondwaterstand tussen de vochtvarianten matig vochtig en matig droog relatief groot is, zodat
hieruit de relatief geringe gevoeligheid van de estuariumgraslanden blijkt voor verschillen
in grondwaterstand.
Tenslottevaltin de figuren op, dat het verschil tussen —9en —9 + zeer gering, daarentegen het verschil tussen —9en —9 _ zeer duidelijk is.Blijkbaar wasdus de onderscheiding
—9 + in dit verband weinigreeel.Trouwens ook het verschil tussen devarianten —2en—9
isniet zeer groot en behalve in de natste perioden nauwelijks van enige betekenis.
Voorts is ondanks de vrij diepe waterstanden in een aantal gevallen bij geen van de
proefplekken een drogere variant dan —2 aangetroffen. Het blijkt dus, dat een vrij diepe
ontwatering op dezuidwestelijke estuariumgronden hoogstens eenmatigdroge vochtvariant
van het grasbestand ten gevolge heeft. Men vindt slechts plaatselijk zwakke droogteindicaties in devorm van veldbeemdgras(Poapratensis)en hier en daar wat duizendblad
(Achilleamillefolium). Bij deze typen zal echter, zoals in het voorgaande reeds aangegeven,
sprake zijn van een sterkere zomerdepressie dan bij de vochtvariant normaal vochtig.
2.3. Deproefplekkeninhet komkleigebied
Op dezelfdewijzealsvoorhetestuariumgebied zijn deresultaten vanhetonderzoekinhet
komkleigebied weergegevenineendrietalgrafieken eneentabel,resp.infig.116enintabel19.
In het onderzoek waren 30 proefplekken betrokken, waarvan er voor de verwerking
uiteindelijk 28 in aanmerking kwamen. Twee percelen moesten vervallen, daar bij een
perceel de beoordeling van de vegetatie te spoedig na de inzaai plaatsvond, terwijl het
andereperceeleenteslechteverzorgingstoestand hadomjuist beoordeeld tekunnen worden.
De vochtindicatie van het grasbestand van deze beide percelen was aanmerkelijk droger
dan met het algemene beeld in overeenstemmingwas.Alsnatsteperiodekonwordenaangemerkt de periode van 27/9/'54 tot l/2/'55. Droogjeperioden met de laagste grondwaterstanden kwamen voor van 26/4- 6/7 in 1954en van 1/7- 17/9 in 1955. In beide perioden
daalden de grondwaterstanden vrijwel tot dezelfde diepten. De weergegeven regressielijnen
zijn opdezelfde wijzeberekend alsbijdeestuariumgronden, waarbij dezelfde bezwaren naar
voren komen als daar genoemd.
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FIG. 116. Verband tussen vochtvariant van het grasbestand en de grondwaterstand. Komkleigronden.
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FIG. 116. Relationbetweenhumidity variantofthegrasslandandgroundwaterlevel. Basinclaysoils.
Bijde berekeningvan devariantie (tabel 19)zijn weerdetweeverschillendeberekeningswijzen toegepast, waarbij inditgevalvoor deberekeningper vochtvariant de vochtvarianten
—2en —2 + moesten worden samengenomen, omdat slechts een punt met de vochtvariant
—2+voorkomt.
In dit geval isde overeenkomst tussen de beide berekeningswijzen bij de droge gronden
wat betreft de variantie minder groot door een grotere onregelmatigheid in het beeld van
de grafiek, waardoor volgens de berekening per vochtvariant een aanmerkelijk kleinere
variantie wordt verkregen dan bij de berekening ten opzichte van de regressielijn. De conclusies waartoe beide berekeningswijzen leiden zijn echter dezelfde.
Het blijkt, dat er tussen de gemiddelde, de natste en de droogste perioden slechts
weinig verschillen bestaan. In alle drie gevallen komt het verband tussen de ontwateringsdiepte en de vochtvariant van de vegetatie duidelijk tot uiting. In de droogste perioden is
echter het beeld het onregelmatigst (c=0,44), vooral doordat de proefplekken met vochtvariant—9~hierafwijken. Voordegemiddeldeperiodeishetbeeldhetregelmatigst(c=0,63),
terwijl deregelmatigheid van het verband in de natste periode hier tussen in staat (c=0,52).
Uit de F-toets blijkt, dat er in de spreiding van de punten index-richtinggeen significante
verschillen bestaan.Dit isook niet teverwachten, daar uit het beeld van degrafieken en ook
uit een hier niet weergegeven beschouwing van het grondwaterstandsverloop bij de afzonderlijke proefplekken blijkt, dat inditkomkleigebied deschommelingin grondwaterstand
voor de verschillende percelen nagenoeg van dezelfde orde van grootte is, met een verschil
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TABEL 19. F-toets voor het verschil in spreiding van de punten in dex-richting bij de komkleigronden in de droge en de natte periode en bij de gemiddelde grondwaterstand over
de gehele waarnemingsperiode.
a. bij berekening van de variantie t.o.v. de regressielijn,
b. bij berekening van de variantie na sommering van de som van de kwadraten van
de afwijkingen van het gemiddelde per vochtvariant.
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TABLE 19. F-testfor the difference of varianceof the observations in the direction of the axis of
abscissus in the dry and wetperiod in basin clay soils with the averagegroundwater
leveloverthe period of observation.
a. computation of variancewithreference to the regressionline,
b. computation of variance after summation of the sum of squaresof deviationsof the
meanper humidity variant.
tussen de natste en droogste periode van 47 a 60 cm. Dit vrij constante verschil wordt veroorzaakt door de binnen zekere grenzen voor de verschillende percelen overeenkomstige
hoeveelheden water, die door de planten aan de grond worden onttrokken gedurende de
vegetatieperiode, terwijl de aanvulling van water vanuit de sloot slechts in zeer beperkte mate
plaatsvindt. De weersomstandigheden kunnen daarbij voor de verschillende percelen binnen
dit vrij kleine gebied nagenoeg gelijk worden geacht.
De winter- en zomergrondwaterstanden lopen dus parallel, waarbij er geen sprake is
van grote verschillen in grondwaterstanden tijdens een droge periode bij een bepaalde
vochtvariant, zoals dit wel bij de estuariumgronden het geval was. Het is dan ook niet
mogelijk vast te stellen of de grondwaterstanden uit een bepaalde periode van doorslaggevende betekenis zijn voor de vochtvariant van het grasbestand. Wel komt tot uiting bij
welk niveau van grondwaterstandsschommeling de gunstigste vochtvariant voorkomt.
Uit de gegevens blijkt, dat bij de komkleigronden de variatie in de vochtvariant van het
grasbestand van matig vochtig (—4) tot matig droog (—2) gepaard gaat met een variatie
in de gemiddelde grondwaterstand van 35 tot 64 cm. In de natte periode loopt deze variatie
uiteen van 5 tot 32 cm en in de droge perioden van 59 tot 84 cm. Ook hieruit blijkt nog dat
deze variatie in alle drie gevallen vrijwel even groot is en slechts 25 a 29 cm bedraagt.
Bij deze gronden blijken dus kleine verschillen in grondwaterstanden reeds een zeer
belangrijke invloed uit te oefenen op de vochtindicatie van het grasbestand. Een verschil van
± 27cm maaktvoor het grasbestand reedseenverschil uit van matig vochtig tot matig droog.
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De normaal vochtige graslanden (—9) en de variant met een zeer zwakke droogteindicatie (—9+) komen voor bij een gemiddelde waterstand van omstreeks 45 a 55 cm en
bij een gemiddelde winterwaterstand van omstreeks 15 a 25 cm. Afwijkingen van deze
waarden geven reeds zeer spoedig een duidelijke vocht- of droogte-indicatie. Dit komt
ook tot uiting in de grote spreiding in de vochtvarianten op deze gronden in dit gebied,
daarookvrijveelzeernattepercelen(5—)enzeerdrogepercelenvoorkomen(—1 endroger).
Helaas zijn deze natte en droge percelen onvoldoende in het proefplekkenonderzoek
betrokken. De oorzaak hiervan is, dat de aanvankelijke opzet van het onderzoek op de
uitgekozen proefpercelen gericht wasop het verband tussensloot-en grondwaterstanden bij
verschillendegesteldheid vandeondergrond. Eerst laterishet onderzoek voor deuitgekozen
proefpercelen uitgebreid tot het hier behandelde graslandproefplekkenonderzoek. Het was
toen niet meer mogelijk de waarnemingenreeks nog uit te breiden tot drogere en nattere
percelen, gezien daarbij dan de benodigde grondwaterstandswaarnemingen zouden ontbreken.
Tijdens het vegetatieonderzoek van de proefplekken is in het oostelijk deel van het
komgrondengebied, waar de diepste grondwaterstanden bij de komgronden voorkomen,
ter vergelijking nogeen aantal percelen onderzocht. Het bleek dat hier aanmerkelijk drogere
vochtvarianten voorkwamen. Van de 17hier nog in beschouwing genomen percelen hadden
twee percelen de zeer droge vochtvariant A—, drie percelen de droge variant —1, acht
percelen de matig droge variant —2 en slechts vier percelen de normaal vochtige variant
—9. Dezewaarnemingen vonden plaats inde drogeperiodevan dezomervan 1955, waarbij
echter bij geen van deze percelen diepere waterstanden voorkwamen dan 1,20 m onder
maaiveld, terwijl het verband tussen vochtvariant en grondwaterdiepte, zoals het bij deze
globale beschouwing naar voren kwam, geheel in overeenstemming was met het beeld dat
aan de hand van het eigenlijke onderzoek voor de gronden met iets diepere ontwatering
verwacht zou kunnen worden. Ook deuitkomsten verkregen bij het vergelijkend onderzoek,
dat inhettweede deelvan dithoofdstuk isweergegeven, stemmen met dezeresultaten geheel
overeen.
•
.
'
De conclusie die uit het voorgaande kan worden getrokken, is dat de komkleigronden
en de komkleigronden-op-veen gevoelig zijn voor eenjuiste waterbeheersing. Daarbij is in
de situatie, dat de grondwaterstanden in de zomer lager liggen dan in de winter, met een
sterkecorrelatie tussen zomer- en winterstanden, zonder demogelijkheid van eennoemenswaardige opvoering van de grondwaterstand door verhoging van het slootpeil nadat in
voorjaar en zomer de grondwaterstanden reeds aanmerkelijk zijn gedaald, vooral eenjuiste
regeling van het grondwaterpeil in het vroege voorjaar op het moment dat de groei een
aanvang neemt,van doorslaggevende betekenis.
Door een vroegtijdig opzetten van de waterstanden in het voorjaar kan een te sterke
daling van de grondwaterstanden in voorjaar en zomer ten gevolge van wateronttrekking
via de veelal goed doorlatende diepere ondergrond worden voorkomen. De zomerwaterstanden worden daardoor dus gunstig beinvloed. Verhogen van de grondwaterstanden later
in het seizoen iszonder infiltratiesystemen in het algemeen in het Land van Heusden en Altena niet meer mogelijk. Een diepe drainage die de grondwaterstanden te sterk verlaagt,
isdan ook niet gewenst.
Bijeen teondiepe waterstand in het vroege voorjaar zal in dezode nog teveel overtollig
water voorkomen, dat eerst moet verdampen, voordat de groei op gang kan komen. Een
lategroei,eenvochtigvegetatietypeendientengevolgeeenbeperkteopbrengstvloeiendaaruit
voort. Is echter de waterstand in het voorjaar te diep, dan zal wel de groei snel op gang
kunnen komen, maar doordedalingvandegrondwaterstand wegenswateronttrekking door

247
de planten, de beperkte bewortelingsdiepte en de geringe capillaire opstijging bij een
diepere grondwaterstand, zal reeds vrij spoedig vochtgebrek ontstaan met als gevolg een
geringere opbrengst bijeen droog vegetatietype.
Men zal dus moeten streven naar een tussenweg, waarbij de groei in het voorjaar toch
zosnelmogelijk op gangkomt en zo minmogelijk water, dat deplanten in deloop van het
seizoen nodighebben,verloren gaat dooreenvoortijdige, tediepedalingvan de grondwaterstand. Blijkens de hier gereproduceerde gegevens bereikt men deze toestand bij een grondwaterstand in het vroege voorjaar bij de eerste aanvang van de groei van ongeveer 25cm
beneden maaiveld. Deze situatie kan men scheppen door enerzijds zorg te dragen voor een
goedetoestandvandebegreppelingbijeenbegreppelingsdieptevan25a30cmofeenondiepe
drainage in de greppels, die dan afgevlakt kunnen worden.
Zouden wel mogelijkheden voor de regeling van het grondwater gedurende het gehele
jaar aanwezig zijn, dan gelden geheel andere omstandigheden en is het bovenstaande niet
van toepassing. In vele gevallen zal echter het scheppen van deze mogelijkheden bij de
slecht doorlatende komgronden zo kostbaar zijn, dat zulks niet economisch verantwoord
is en derhalve aan een regeling volgens bovenstaande normen de voorkeur moet worden
gegeven.
Ook hier zij er op gewezen, dat het onderzoek zich slechts over een periode van 1£jaar
heeft uitgestrekt,zodat bijwaarnemingoverietslangeretermijn mogelijk ietsanderewaarden
gevonden kunnen worden. Ook hier geldt echter dat de waarnemingsperiode, waarin twee
natte en tweedroge perioden voorkwamen, alsvrij normaal kan worden aangemerkt, zodat
het niet waarschijnlijk is, dat bij waarnemingen over langere termijn belangrijk afwijkende
waarden zullen worden gevonden.
Ten slotte dient er nogmaals met nadruk op te worden gewezen, dat het onderzoek
overwegend betrekking heeft gehad op percelen met een matige verzorgingstoestand. Zoals
ook blijkt uit het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt de droogte- en vochtindicatie
van het grasbestand geringer bij een betere verzorgingstoestand. Dit betekent, dat bij een
betere verzorgingstoestand de vochtvariant normaal vochtig (—9) ook bij een iets diepere
gemiddeldegrondwaterstand dan 45a 55cm,zoals in het bovenstaande gevonden, normaal
zal zijn. Een 10a 15cm diepere gemiddelde waterstand zal dan nog niet tot uiting komen
in een drogere vochtvariant dan normaal vochtig. De hier niet te beantwoorden vraag is,
of dit een verandering in de netto-opbrengst ten gevolge zal hebben.
2.4. Resume
Bij het onderzoek van de reactie van het grasbestand op de ontwateringstoestand zijn
tussen deestuariumgronden en dekomkleigronden punten van overeenkomst en belangrijke
verschillen naar voren gekomen.
1. Vooropgesteld moetworden,datinbeidegebiedendezomerwaterstanden inhetalgemeen
lager liggen dan de winterwaterstanden, waarbij in deestuariumgronden de grondwaterstanden onregelmatiger en dieper wegzakken dan in de komkleigronden.
2. Bij de estuariumgronden blijken de grondwaterstanden gedurende de natste perioden
en de gemiddelde grondwaterstanden de belangrijkste invloed uit te oefenen op de
vochtindicatie van het grasbestand. Een dieper wegzakken van de waterstand in de
droogste perioden speelt slechts een ondergeschikte rol.
3. Bij de komkleigronden bestaat een vrij nauw verband tussen zomer- en winterwaterstanden met een schommelingsmaat, dievoor het gehele komkleigebied binnenhetLand
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van Heusden en Altena van dezelfde orde van grootte is.De vochtvariant van het grasbestand hangt nauw samen met de diepte waarop deze schommeling plaatsvindt. Door
bij deze gronden op eenvoudige wijze de winterwaterstanden te beheersen, hetzij door
oppervlakte-afwatering, hetzijdoorbegreppeling, is de vochtvariant van het grasbestand
in belangrijke mate te beinvloeden.
4. Deestuariumgronden methetgrotecapillairegeleidingsvermogen, waardooreen snellere
capillaire opstijging wordt verkregen, vragen een diepere ontwatering dan de komkleigronden met hun geringe capillaire aanvulling. Anderzijds verdragen de estuariumgronden in dezomer veelbeter een diepe ontwatering dan de komkleigronden.
5. De gevoeligheid voor verschillen in ontwateringsdiepte is bij de estuariumgronden aanmerkelijk geringer dan bij de komkleigronden.
6. a. Een optimale netto-produktie van het grasbestand (vochtvariant —9en —9+)wordt,
onder de hier geschetste toestand van grondwaterstandfluctuatie, op de estuariumgronden verkregen bij een vroege voorjaarsgrondwaterstand van ongeveer 40 cm en
een gemiddelde grondwaterstand gedurende het gehelejaar van omstreeks 70 cm; in
de komkleigronden bij een grondwaterstand van omstreeks 25 cm bij een matige
verzorgingstoestand en tot omstreeks 35cm bij een goede verzorgingstoestand in het
vroege voorjaar en een gemiddelde waterstand van omstreeks 50- 60cm gedurende
het gehelejaar.
b. Daar ook bij de vochtvarianten —9~en —2~ nog gunstige netto-produkties worden
verkregen en decorrelaties tussen devochtvarianten en degrondwaterdiepten slechts
matiggroot zijn bij de komkleigronden envrij klein bij deestuariumgronden, komen
nog gunstige produktie-omstandigheden voor bij matige tot vrij grote afwijkingen
van de aangegeven optimale waarden. Vooral bij een goede verzorgingstoestand zal
dit het geval zijn.
Op grond hiervan blijkt uit de gegevens, dat in de praktijk, vooral bij een goede
verzorgingstoestand, de optimale omstandigheden aanwezig zijn bij een gemiddelde
waterstand van omstreeks 40a 70cm bij de komkleigronden en van 60a 100cm bij
estuariumgronden. De toelaatbare spreidingen tijdens natteperioden zijn ietsgeringer
wegens het praktische bezwaar van de ondiepere waterstanden in verband met vertrapping.
3. VERGELUKEND ONDERZOEK NAAR HET VERBAND TUSSEN VEGETATIETYPE
EN REDUCTIEDIEPTE BIJ VERSCHILLENDE BODEMTYPEN
3.1. Algemeen
Onderleidingvanir.F.ZOMERwerdinhetLand vanHeusdenenAltena opallegraslandpercelen een onderzoek ingesteld naar de vegetatie volgens het door ir. TH. A. DE BOER
ontworpen systeem.
Door een intensieve samenwerking was het mogelijk de gegevens van het vegetatieonderzoek en het bodemkundig onderzoek met elkaar te vergelijken en over en weer uit te
wisselen (DE BOER en KOP, 1957). Hier zal slechts aandacht worden geschonken aan de
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resultaten van het onderzoek voorzover het bodemkundigeelement op de voorgrond staat.
Het duidelijkste komt dit tot uiting in de invloed van het bodemtype bij verschillende
reductiediepten op de vochtvariant van het grasbestand. Ter vergelijking werd deze invloed
ook nagegaan bij verschillen in verzorgingstoestand.
Door ir. ZOMER zal in een toekomstige publikatie vooral de nadruk worden gelegd op
hetgraslandonderzoek zelf,waarbij deopzet,deuitvoering,deresultatenendesamenvatting
van de resultaten van de vegetatiekartering zullen worden belicht. Hierbij zal ook aandacht
aan desamenhang met de bodemgesteldheid worden besteed.
3.2. De indeling van de vegetatie in vegetatie-eenheden
Het indelingsprincipe is hetzelfde als beschreven onder 2 van dit hoofdstuk, d.w.z. een
hoofdindeling in verzorgingsklassen van het grasbestand en een onderverdeling naar vochtvarianten. De graslanden met een zeer droog vegetatietype zijn echter, evenals die met het
zeer natte type,opgenomen in de hoofdindeling van deverzorgingsklassen als resp. de eenheden 4— en 5—, zonder dat voor deze eenheden een verdere onderverdeling in vochtvarianten werd gemaakt. De andere hoofdeenheden zijn dus onderverdeeld in de vochtvarianten —1, —2, —9,—4en —3, resp. aangevende:droog, matigdroog, normaal vochthoudend, matig vochtig en vochtig. Een nadere detaillering van de vochtvarianten door
toevoegingen + en — werd hier niet toegepast. Ofschoon deze indeling dezelfde is als die
toegepast bij het proefplekkenonderzoek is het mogelijk, dat bij de uitvoering van devegetatieopnamen kleine interpretatieverschillen zijn opgetreden tussen beide groepen van
onderzoekers bij de beoordeling van de vegetatie. Door onderling contact te houden zijn
deze verschillen echter klein gebleven, zodat hierin geen bezwaar naar voren komt bij de
vergelijking tussen beide onderzoekingen.
Om na te gaan in hoeverre bij de beoordeling van de vochtvariant nog uiteenlopende
normen zijn toegepast bij verschillen in verzorgingstoestand, worden de graslanden bij een
afzonderlijke verwerking nog verdeeld in twee groepen naar de verzorgingstoestand. De
eerstegroep bevat degraslanden met meerdan ongeveer 60gewichtsprocenten en detweede
met minder dan ongeveer 60gewichtsprocenten goede grassen.
3.3. Het verbandtussen ontwateringstoestanden reductiediepten
3.3.1. Overzicht. Om de resultaten van het onderzoek beter te kunnen beoordelen was
het van belang eerst na te gaan welkesamenhang er bestond tussen de grondwaterstanden
en de reductiediepten.
In fig. 117t/m 121isdit verband voor deestuariumgronden en voor de komkleigronden
weergegeven voor een tweetal droge perioden en voor de estuariumgronden in een minder
droge periode in de voorzomer van 1954bij verschillendegewassen.
De ingetekende lijnen zijn de berekende regressielijnen ten opzichte van de reductiediepte. Deze kan als nagenoeg constant worden beschouwd, terwijl de vastgestelde diepste
grondwaterstanden een vrij grote middelbare fout vertonen. Het blijkt, dat in alle vier
gevallen een duidelijk verband aanwezig is tussen de diepste waterstanden en de diepten
van de permanente reductie. Daar er geen redenen aanwezig zijn om aan de hand van de
puntenzwermen tot een andere veronderstelling te komen, is aangenomen dat dit verband
binnen de beschouwde trajecten rechtlijnig is.
Bijdeeersteoogopslagisechter tezien,dat decorrelatiecoefficienten tussen beide grootheden in de afzonderlijke figuren in sterke mate uiteenlopen.
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3.3.2. De estuariumgronden. Vooral bij dc estuariumgronden komt het verschil in
correlatiecoefficient duidelijk tot uiting. In fig. 117 is de spreiding van de punten gering
(c=0,68,variantieiny-richting, 191),infig.118 reedsaanmerkelijk groter (c=0,30, variantie
585) en in fig. 119zeer groot (c=0,19, variantie 519). Bij minder diep wegzakken van de
grondwaterstand in een droge periode wordt de correlatie tussen de diepte van de grondwaterstand en de diepte van permanente reductie dus geringer. Dit wordt veroorzaakt
doordat de grondwaterfluctuatie in de verschillende gronden van het estuariumgebied in
sterkemateuiteenloopt. Hoeminderdiepde grondwaterstanden tijdens een meer of minder
droge periode, hoe minder duidelijk het verband zal zijn. In de droge periode gedurende
FIG. 117. Verband tussen diepstegrondwaterstand en diepte van de permanente reductie.Tarwe,estuariumgorsgrond.
Ditpstt grondwaterstand juli-ougustus1955
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FIG. 117. Relation between deepest groundwaterlevelanddepthofpermanent
reduction. Wheat, estuarinetidal marsh soil.

de zomer van 1955 waren de grondwaterstanden zo diep, dat blijkens de sterke correlatie
in fig. 117aangenomen mag worden, dat deze diepten bepalend zijn voor de diepten van
de permanente reductie. Daarbij bleek, dat de grondwaterstanden toen reeds aanmerkelijk
waren gedaald beneden het niveau van de permanente reductie. Bij een reductiediepte van
70cm bedraagt het verschil 35 cm en neemttoetot eenverschilvan45cmbijeenreductiedieptevan 170cm.Ditverschilmoetindeeersteplaatswordentoegeschreven aan de invloed
van de volcapillaire zone boven de grondwaterspiegel.
De toename van het verschil bij toenemende reductiediepten echter wordt veroorzaakt
door het moeilijker doordringen van lucht naar grotere diepten bij dezefijnzandigeestuariumgronden met hun geringe porienvolumina.
In de zomer van 1954 waren de grondwaterstanden veel minder diep, doordat na een
betrekkelijk drogevoorzomer injulieensterkeregenval plaatsvond. Opdat moment hadden
op de met tarwe begroeide gronden de grondwaterstanden ongeveer het niveau van de
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reductiediepte bereikt, zij het met vrij grote variaties (c=0,30, variantie in y-richting 585,
fig.118).
FIG. 118. Verband tussen diepste grondwaterstand en
Op de met bieten bebouwde
diepte van de permanente reductie. Tarwe,
percelen waren op dat ogenblik
estuariumgorsgrond.
de grondwaterstanden echter aanDiepste grondwaterstand eind juni—beginjuli 1955
merkelijk minder diep, waarbij ze
Deepst groundwater level endof June—beginning of July1955
slechts op enkele percelen warengedaald tot het reductiediepteniveau,
of dieper, maar daar voor het overgrote deel nog royaal boven lagen,
eveneens met een grote variatie
(c=0,19,variantiein y-richting 519,
fig. 119). De invloed van het gewas
komt hier dus zeer duidelijk naar
voren. De tarweplanten hebbenmet
hun al vroeg diep in degrond doordringende wortels de grondwaterstand reeds in sterke mate verlaagd,
terwijl de op dat moment nogjonge
bieteplantjes vrijwel geen invloed
hebben uitgeoefend. In fig. 121 zijn
de voor deverschillendeomstandigheden gevonden regressielijnen ter
vergelijking samengebracht, waarbij
tevens het verband, dat bij de komkleigronden tijdens een droge periode is gevonden, is weergegeven.
FIG. 118. Relationbetweendeepestgroundwater level
Samenvattend blijkt dus, dat in
and depth of permanent reduction. Wheat,
estuarine tidal marsh soil.
de estuariumgronden de diepste
grondwaterstanden inechtedroogteperioden in de zomer, wanneer de gewassen zich ten voile hebben ontwikkeld, een zeer
goede samenhang vertonen met de reductiediepten, terwijl in minder droge perioden of
in devoorzomer bij laat tot ontwikkeling komende gewassen deze samenhang geringer is.
In vochtige perioden zal het verband nog iets minder nauwkeurig zijn. Ook dan zal het,
zij het met een vrij grote puntenspreiding, zeker tot uiting komen, daar er blijkens een verwerking van grondwaterstandscijfers toch een zeker verband bestaat tussen zomer- en
winterstanden, met dien verstande dat hoge winterstanden veelal gepaard gaan met minder
diepe zomerstanden en lage winterstanden met diepere zomerstanden. Voor de enkele
waarnemingechterisdebetrouwbaarheid vanditverbandzeergering.
3.3.3. De komkleigronden. Bij de komkleigronden (fig. 120) blijkt in de droogteperioden van het voorjaar van 1954en de zomer van 1955,een goed verband met een vrij
hoge correlatiecoefficient van c=0,50 aanwezig te zijn tussen de gemiddelde diepste grondwaterstanden en dedieptenvan depermanente reductie,terwijl devariantie in de y-richting,
die 68 bedraagt, niet zeer groot is in de beide perioden. Hierbij zij nog opgemerkt, dat in
beide perioden de grondwaterstanden vrijwel tot hetzelfde niveau daalden met als grootste
verschil indeafzonderlijke plekken ongeveer 15 cm.Deaangegeven waarden gevenduseen
behoorlijk beeld van de dalingvan de grondwaterstand in normaal droge perioden.
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FIG. 119. Verband tussen diepste grondwaterstand en dieptevan depermanente
reductie. Suikerbieten, estuariumgorsgrond.
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FIG. 119. Relation betweendeepestgroundwaterleveland depth of permanent reduction.Sugarbeets, estuarinetidal marsh soil.
FIG. 120. Verband tussen diepste grondwaterstand en diepte
van de permanente reductie. Grasland, komkleigrond.
Gcmiddttdt dwpst* grondwottrstdnd ptriodtn 26/4-6/7 »St tn 1/7-T7/9 1955
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FIG. 120. Relation betweendeepestgroundwaterlevelanddepth
ofpermanent reduction. Pastures, basinclay soil.
Opmerkelijk was, dat in dezelfde periode, waarin in de estuariumgronden de grondwaterstanden tot ver beneden de reductiegrens daalden, in de komkleigronden de grondwaterstanden overwegend ruimschoots boven deze grens bleven. Bij een reductiediepte van
50cm waren de grondwaterstanden ongeveer tot deze zelfde diepte gedaald, maar bij grotere
reductiediepten ontstaat een steeds groter wordend verschil tussen de reductiediepten en de
daling van de grondwaterstand in deze periode, dat bij een reductiediepte van 150 cm reeds
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60cm bedroeg. De vraag is nu wat de oorzaak isvan deze grote tegenstelling tussen beide
grondsoorten.Aangenomenkanworden,datookbijdezekomgrondendegrondwaterstanden
in deze perioden waren gedaald tot diepten die niet vaak zullen worden overschreden en
zeker niet met 60cm of meer bij de grotere reductiediepten, zodat dus de zone van permanente reductie bij de grotere reductiediepten beneden de normaal voorkomende diepste
grondwaterstanden ligt.Anderzijds blijkt uit degrafiek, dat er eenduidelijk verband bestaat
tussen de diepste grondwaterstanden en de reductiediepte. Twee mogelijkheden kunnen
zich bij de beantwoording van de bovengestelde vraag voordoen:
1. De eerste mogelijkheid is dat de enkele keren, dat de grondwaterstanden dieper dalen
dan in normale perioden (in 1947 en 1949 zal dit het geval geweest zijn), dit een grote
invloed heeft op het terugdringen van de reductiegrens. Dit is waarschijnlijk inderdaad het
geval. Bij de daling van de grondwaterstand onder invloed van wateronttrekking door de
vegetatie zullen indezwarekomklei scheuren ontstaan, diedoorlopen tot opgeringehoogte
boven het grondwater, daar het capillaire geleidingsvermogen gering is, zodat in deze
toestand, waarbij geen sprake is van evenwicht, de volcapillaire zone boven het grondwater
dun is. De oxydatie kan dan tot vlak boven het grondwater doordringen. Dit is dus in
scherpe tegenstelling met de estuariumgronden, waar in de niet scheurende, fijnzandige
lichtzavelige ondergrond met een groot capillair geleidingsvermogen de volcapillaire zone
steeds zeer dik blijft en de oxydatie wegens het ontbreken van scheuren moeilijk diep kan
doordringen.•
FIG. 121. Verband tussen diepste grondwaterstanden en diepte van depermanente reductie.
A. Juli-augustus 1955. Estuariumgronden. Tarwe.
July- August 1955. Esluarinesoils. Wheal.

Ditpstt grondwatarstondanbanadan
D—pust

B. Eind juni- begin juli 1954. Estuariumgronden.
Tarwe.
End of June- early July 1954. Esluarine soils.
Wheat.
C. Eind juni-begin juli 1954. Estuariumgronden.
Suikerbieten.
End of June-early July 1954. Estarine soils.
Sugarbeets.
D. 26 april-6 juli 1954 en 1 juli-17 September
1955. Komgronden. Grasland.
April 26- July 6 1954andJuly 1- September 17
1955. Basinclay soils. Pastures.

Diaptavon daparmanantaraductia
090th of th»emrmantreduction

FIG. 121. Relation between deepestgroundwaterlevels anddepth ofpermanent reduction.
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Vooral in deechte komkleigronden zonder veen in de ondergrond, meteenoverwegend iets
hogere ligging dan de komkleigronden met veenondergrond, zal dit proces bij langdurige
droogte tot vrij grote diepte kunnen doorgaan. In de Iagere komkleigronden met overwegend veen in de ondergrond zal in de komkleilaag het proces zich op dezelfde wijze
voltrekken. Echter neemt het capillaire geleidingsvermogen en de hoeveelheid beschikbaar
vocht toe, wanneer de veenondergrond wordt bereikt.
Ookzalhiernogsprakezijnvaneenzekereondergrondsewateraanvoer, zodat inhetveen
in extreem droge perioden de dating van de grondwaterstand minder snel zal verlopen en
minder diep zal doorgaan, zodat ook de oxydatie minder diep doordringt. Bijdeprofielen
meteenveenondergrond zaldeoxydatiedusnietveeldieperdoordringen dan bij denormale
diepste waterstanden. In de grafiek komt dit tot uiting bij de proefplekken met ondiepe
grondwaterstanden, die in het algemeen een venige ondergrond hoog in het profiel hebben.
Bij deze proefplekken blijken tijdens de hier besproken droogteperioden de reductiediepten
ongeveer op hetzelfde niveau te liggen alsde daling van de grondwaterstanden.
2. Een tweedepunt is,of hiernogsprake kan zijn van fossiele, onder het grondwater voortbestaande oxydatieverschijnselen. Dit lijkt minder waarschijnlijk, aangezien onder de
vroegere natuurlijke omstandigheden deontwateringstoestand van de kommenveelslechter
was dan thans. Wei is in alle lagen eens een geoxydeerde toestand aanwezig geweest, maar
bij de geleidelijk dieper wordende liggingvan dezelagen onder nieuwe afzettingen (hetgeen
gebeurde bij voortdurend ondiepe grondwaterstanden) was voldoende humeus materiaal
aanwezig om een volledige reductie te bewerkstelligen.
Wij zijn dus van mening, dat het diep zakken van de grondwaterstanden in de echte
komkleigronden tijdens zeer droge perioden de oorzaak is van de hier aanwezige grote
reductiediepten. In minder extreem droge perioden is de daling van de grondwaterstanden,
vooral in de hogere komkleigronden, veel geringer. Er isechter dan toch nog een duidelijk
verband aanwezig tussen diepste grondwaterstanden en reductiediepte, doordat, zoals in
het eerste deel van dit hoofdstuk reeds isgebleken, defluctuatievan de grondwaterstanden
indekomkleigronden innormaal drogeennatteperioden steedsongeveer van dezelfde orde
van grootte is. Op grond hiervan zal ook een verband met ongeveer dezelfde correlatiecoefficient aanwezig zijn tussen reductiediepte en grondwaterstanden in de natte perioden.
3.4. Debetekenisvan dereductiediepte voorde vochtvariant van hetgrasbestand
Aan de hand van het aangetoonde verband tussen ontwateringstoestand en diepte van
permanente reductie en deeerder vermelde resultaten van het proefplekkenonderzoek, mag
worden verwacht dat er een verband bestaat tussen de vochtvariant van het grasbestand en
de diepte van permanente reductie.
Daar bij het proefplekkenonderzoek is gebleken, dat vooral de waterstanden in de
winterperiodevaninvloedzijn opdevochtindicatie,zal slechtsdaneenduidelijke samenhang
te verwachten zijn, indien er een correlatie bestaat tussen winterwaterstanden en reductiediepte. Uit het voorgaande is gebleken, dat dit verband zowel bij de estuarium- als bijde
komkleigronden inderdaad aanwezig is. Bij de estuariumgronden komt dit verband echter
vrij zwak en met een grote onbetrouwbaarheid van de enkele waarneming tot uiting. Bij de
komkleigronden is het verband duidelijker en betrouwbaarder voor de enkele waarneming.
Voorts bleek bij het proefplekkenonderzoek, dat de gevoeligheid van het grasbestand
voor verschillen in ontwateringstoestand van de komkleigronden sterker is dan van de
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estuariumgronden. Hierbij oefent het al dan niet diep zakken van de grondwaterstanden
vooral bij de estuariumgronden weinig invloed uit, terwijl de reductiediepte daardoor juist
wordt bepaald.
In grote trekken mag dan ook verwacht worden, dat bij de zuivere estuariumgronden
nauwelijks enig verband tussen reductiediepte en vochtvariant zal bestaan. Bij de komkleigronden al dan niet op veenondergrond is echter wel een behoorlijke correlatie te verwachten.
3.5. Deresultaten van het onderzoek
3.5.1. Methodiek van de verwerking der gegevens. Deverwerkingvanderesultaten
van de onderzoekingen geschiedde door vergelijking van de resultaten van het graslandonderzoek, met de bodemkaart en de reductiedieptenkaart. Elk perceel van het graslandonderzoek werd hierbij betrokken. Indien nu zowelde vochtvariant van het grasbestand als
de bodemgesteldheid en de reductiediepte voor het gehele perceel als homogeen was aangegeven, dan werd aan deze vergelijking het gewicht 1 toegekend. Hetzelfde gebeurde
wanneer een perceel in twee gedeelten was te verdelen, die in alle drie waarnemingsbeelden
tot uiting kwamen. Voor de afzonderlijke delen werd dan eveneens het gewicht 1aan de
vergelijking toegekend. Ten slotte geschiedde dit tevens, indien op een perceel twee verschillende gedeelten wat betreft de vochtvariant werden onderscheiden, zonder dat er verschillen in bodemgesteldheid en reductiediepte waren. De beide gedeelten werden dan
afzonderlijk beschouwd en kregen daarbij ook het gewicht 1.
Anders werd echter gehandeld in het geval, dat slechts een vochtvariant werd onderscheiden, bij verschillen in bodemgesteldheid en/of reductiediepte. Indien een van beide
factoren of deze beide factoren gelijkelijk varieerden, werd aan de beide vergelijkingen het
gewicht } toegekend. Indien beide factoren onafhankelijk van elkaar varieerden, werd
aanelkvan deviercombinatieshet gewicht J toegekend.Allecombinaties tot een maximum
van vier werden aldus opgenomen in de verwerking, maar, naarmate de vergelijking tussen
de factoren minder scherp waste begrenzen, met een lager gewicht.
De in de bijgaande tabellen opgegeven aantallen van waarnemingsvergelijkingen werden
dus verkregen door optelling van hele, halve en kwart-eenheden. Gemakshalve werden in
de tabellen de aantallen afgerond op hele getallen.
Genoemdewerkwijze werd toegepast omdat in het algemeen bij het vegetatie-onderzoek
per perceel slechts een waarneming werd verricht, waarbij meestal niet vast stond op welk
deel van het perceel deze was geschied. Verschillen in vochtvariant binnen het perceel,
eventueel samenhangend met verschillen in bodemgesteldheid en/of reductiediepte, werden
daardoor in de meeste gevallen niet vastgesteld. Slechts in een aantal gevallen dat deze verschillen opvallend groot waren, b.v.op lagere of hogereperceelsgedeelten, werden meerdere
vegetatiewaarnemingen per perceel vastgelegd. In dat geval kregen deze waarnemingen
het gewicht 1.
3.5.2. De reproduktie van de uitkomsten. De afzonderlijke gegevens werden samengevat naar de verschillende bodemtypen, voor een aantal bodemtypen naar verschillende
polders en voor een aantal bodemtypen naar verschil in verzorgingstoestand. Voor elke
combinatie waarvan het verband tussen reductiediepte en vochtvariant werd nagegaan,
werd per reductiediepteklasse de verdeling van de waarnemingseenheden over de vochtvarianten pervochtvariant uitgedrukt inprocenten vanhettotaalaantaleenheden.Fig.122A
geeft een beeld van de wijze waarop deverkregen waarden zijn weergegeven.
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FIG. 122. Het verband tussen vochtvariant van het grasbestand en reductiediepte bij debodemtypen RsikenENg.
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A. Perreductiediepteklasse isdeverdelingvandewaara^mingsgsgevensoverdevochtvarianten pervochtvariant uitgedrukt
in percentenvan het totaal aantal waarnemingsgegevens van die klasse.
Per depth ofreduction class thedistribution of observationdata on humidity-variantsIsexpressed per humidity-variantin
percentages of thetotal numberofobservationdata of theclass inquestion,
B. Per reductieklasse is de gswogen gemiddelde vochtvariant vastgesteld en door een punt in de nguur aangegeven. De
getallen bij de punten geven het aantal waarnemingsgegevensaan waaruit de gemiddelden zijn berekend.
Per reductionclass the weightmean humidity-variantis determined andrepresented by a point in thefigure. The number
of eachpoint Indicatesthe numberof observationdatafrom which the meansare computed.
reductieklasse 1,diepte van de permanente reductie 120cm.
* reductionclass / . depth ofpermanent reductionJ20 cm.
>y reductieklasse 2, diepte van de permanente reductie 100- 120 cm.
reductionclass 2, depth ofpermanent reduction100- 120 cm.
* reductieklasse 3,diepte van de permanente reductie 8 0 - 1 0 0 cm.
reductionclass 3, depth ofpermanent reduction80 - 100 cm.
A reductieklasse 4, diepte van de permanente reductie SO- 80 cm.
reductionclass 4, depth ofpermanent reductionSO- SO cm.

FIG. 122. Therelation between humidity-variant of thegrassland anddepthof reduction ofthe
soiltypes R^k andENg.
In debeidevoorbeelden komen direct reeds duidelijke verschillen tot uiting. Bijhet type
Rs,k verschuift de top van de curven bij afnemende reductiediepten van links naar rechts,
dus van droog naar vochtig, terwijl bij het type ENg de top vrijwel op zijn plaats blijft.
Ofschoon deze vvijze van weergeven een duidelijk beeld geeft, is zij toch te onoverzichtelijk
en teomslachtigom allegegevensop dezevvijzetereproduceren. Een vereenvoudigingwerd
ingevoerd door per reductiediepteklasse de gemiddelde vochtvariant uit te rekenen en
slechts dit gemiddelde aan te geven. In fig. 120B is dit gebeurd, waarbij de reductiediepteklassen boven elkaar zijn weergegeven, zodat de punten onderling met elkaar konden verbonden worden. De verschuiving van de gemiddelden over de reductiediepteklassen wordt
dan aangegeven door de richting van de verbindingslijnen. Hoe steiler de lijn, hoe geringer
het verband tussen vochtvariant en reductiediepte; hoe vlakker de lijn, hoe sterker dit
verband. Het in het voorgaande reeds aangegeven verschil tussen de beide bodemtypen
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komt in deze lijnen ook duidelijk en overzichtelijk tot uiting. De bij de punten vermelde
cijfers gevendeaantallenvergelijkingseenheden perreductiediepteklasse aan.Inhetvolgende
zijn slechts dealdusverkregen lijnen weergegevenen de oorspronkelijke figuren achterwege
gelaten,terwijl de aantallen waarnemingseenheden in tabellen zijn vermeld.
Aan deze methode kleven bezwaren. In de eerste plaats is berekening van het „vochtvariantgemiddelde"principieelonjuist, daar devochtvarianten opzichzelf staande eenheden
zijn, dieniet ineen numeriekeschaal kunnen worden ondergebracht. De „afstanden" tussen
de vochtvarianten zijn dus ook niet vast te stellen. Voor de wijze van berekening, waarbij
de vochtvarianten wel op een numerieke schaal zijn weergegeven met onderling gelijke
afstanden tussen de opeenvolgende vochtvarianten, ontbreekt dus de basis.
Anderzijds zijn praktisch gezien de „sprongen" tussen de opeenvolgende trappen van
de vochtvarianten van eenzelfde orde van grootte wat betreft de vochtindicatie van het
milieu dat in de vochtvariant tot uiting komt, zodat uit praktische overwegingen bovengenoemd bezwaar niet zo groot is.
Een tweede bezwaar kan gelegen zijn in een sterke ongelijkvormigheid van de oorspronkelijke figuren (fig. 122A), waardoor dezelfde „gemiddelden" uit geheel verschillende
figurenzouden kunnen ontstaan. Dit bezwaar geldt slechts in beperkte mate, daar gebleken
is dat de frequentieverdelingscurven steeds ongeveer eenzelfde vorm hebben.
Geconcludeerd kan dan ook worden, dat uit reproduktietechnische overwegingen de
gebezigde methode van weergave van de gegevens verantwoord is. Bij vergelijking met het
oorspronkelijke materiaal is daarbij ook gebleken,dat de conclusies, die worden getrokken
uit het op deze wijze verwerkte materiaal, niet afwijken van de conclusies die uit het oorspronkelijke materiaal naar voren komen.
3.5.3. Bespreking van de resultaten
3.5.3.1. Vergelijking tussende bodemtypen.In fig. 123A t/m K zijn voor de belangrijkste
bodemtypen waarvan een voldoend aantal vergelijkbare gegevens beschikbaar was, de
resultaten weergegeven. In de afzonderlijke figuren werden steeds bepaalde groepen van
bodemtypen naast elkaar gesteld. De punten in defigurenverbonden door stippellijnen zijn
minder betrouwbaar wegenshetonvoldoend aantalgegevens,nl.minder dan5waarnemingseenheden. De overige punten berusten steeds op meer dan 5eenheden. De aantallen waarnemingseenheden waarop de afzonderlijke punten berusten,zijn weergegeven in tabel 20.
Eo Eo
Daaruit blijkt, dat vooral bij de bodemtypen Rk, Rk,v, — , — , Rs,k, ENg en EOg het
k

K{V

beeld wordt bepaald door een groot aantal gegevens. Bij de typen Rkxv, Rk2s, Rsak,Rsw,
Eo
Rsl, ENpx, ENp2,ENp3zijn de aantallen matiggroot en bij detypen Rk^, Rglo2,—, EOp,
Rozj, Roz t en Rslz overwegend te gering voor het verkrijgen van een betrouwbaar beeld.
De typen Rk, Rk8venRkiV (fig.123 A)
Bij de komkleigronden komt een zeer duidelijk verband met de reductiediepte tot uiting
met een verschil van 11 vochtvariantseenheid tussen de reductiediepteklassen 1en 4. Bij
de komkleigronden met een veenondergrond vanaf 60 a 120 cm is de droogtereactie bij
de grotere reductiediepten geringer dan bij de zuivere komkleigronden. Bij de reductieklassen 3en 4 is er echter nauwelijks verschil meer aanwezig. Bij de komkleigronden met
veen boven 60 cm komen slechts geringe reductiediepten voor, terwijl daarin vrijwel geen
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FIG. 123. Verband tussen vochtvariant vanhetgrasbestand en reductiediepte bij verschillende
bodemtypen.
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verschillen tot uiting komen. Enerzijds komt hierin de invloed van de veenondergrond tot
uiting,maaranderzijds moetworden opgemerkt,dat inhetveendebepalingvandereductiediepte misschien niet steeds even zuiver isgeschied,zodat een vrij groot aantal gevallen dat
tot klasse 5werd gerekend misschien in werkelijkheid iets dieper is gereduceerd. Dit geldt
alleen voor de veenondergronden.
De typen Rk, ^

en ^

(fig.123B)

Duidelijk komt de invloed van het estuariumdek tot uiting bij de komkleigronden met
een dergelijk dek ten opzichte van de zuivere komkleigronden. Onder invloed van het dek
is het vegetatiebeeld een halve eenheid vochtiger. Bij grotere reductiediepten vermindert
de droogtegevoeligheid onder invloed van dit dek, terwijl bij geringere reductiediepten
spoediger een vochtig vegetatiebeeld ontstaat. De in het estuariumdek beschikbare grotere
hoeveelheid vocht in vergelijking met de komkleigrond zal hiervan de oorzaak zijn. Bij het
Eo
type-,— ishet beeldenigszinsonregelmatig. De indruk wordt hiergewekt, dat delijn steiler
kxv
verloopt dan bij de beide andere typen.
Onder invloedvanhetveenwordt dedroogtegevoeligheid geringer,terwijl bijdereductieklassen 3en 4met de komkleigronden geenverschil meeraanwezig is.Ten opzichte van de
komkleigronden meteen estuariumdek zonder veenondergrond isbij deondiepere reducties
het vegetatiebeeld droger. De veenondergrond werkt blijkbaar regulerend door zowel de
vocht- als de droogtegevoeligheid af te vlakken. Het beeld bij laatstgenoemd type komt,
behoudens bij reductieklasse 5,overeen met het beeld van type Rk2v(fig. 123A), waarbij de
veenondergrond ongeveer op dezelfde diepte voorkomt. De invloed van het veen domineert
hier dus over die van het estuariumdek.
De typen-£, Rs^ enRs2k (fig.123 C)
Bij deze drie typen werd een vergelijking gemaakt tussen komkleigronden met dekken
die naar aard en dikte verschillen. Het belangrijkste verschil is gelegen in de aard van het
tabel 21 weergegeven punten
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dek. De droogtegevoeligheid bij destroomgronddekken isveelgroter dan bij de estuariumdekken en bij de dikkere stroomgronddekken nog iets sterker dan bij de dunnere. Bij de
reductieklassen 1en 2bedraagt het verschil tussen stroomrug- en estuariumdek nagenoeg
een voile vochtvarianteenheid.
Bij de reductieklassen 3 en 4 is het verschil geringer, maar de estuariumdekken geven
ook hier een vochtiger reactie. Verschillen in hoeveelheden beschikbaar vocht en capillair
geleidingsvermogen tussen het stroomgronddek en het estuariumdek moeten als oorzaak
van deverschillen worden genoemd.
De komkleigronden meteenstroomgronddek gevenvoortseen ietsdroger vegetatiebeeld
dan de zuivere komkleigronden, hetgeen dus tegengesteld is aan de invloed van het estuariumdek. De overgang in het profiel van de stroomruggrond naar de komkleigrond, die in
velegevallen niet wordt gecompenseerd door gunstigeeigenschappen van het stroomrugdek,
moet hier als oorzaak worden aangewezen. Bij deestuariumgronden isde overgang van het
dek naar de ondergrond ook scherp wat betreft de granulaire samenstelling, maar enerzijds
zijn de eigenschappen van dit dek gunstiger, terwijl daarnaast de overgang veelal iets is
afgevlakt is door inspoeling van kalk in de bovenste lagen van de komkleiondergrond.
De typen Rk, Rk^ enRk2s (fig,123D)
De verschillen tussen de komkleigronden en de komkleigronden met stroomrugondergrond diep in het profiel zijn bij overeenkomstige reductiediepten van geen betekenis. Blijkbaar oefent de diepliggende stroomrugondergrond geen invloed uit. De indruk wordt
gewekt, dat bijeenondiepliggende stroomrugondergrond dedroogtegevoeligheid toeneemt,
maar het aantal waarnemingen op dit type iste geringom er conclusies aan te verbinden.
Het beeld isechterwelin overeenstemming met de reactie op dezuivere stroomruggronden,
die inderdaad droogtegevceliger zijn bij overeenkomstige reductiediepten.
De typen Rs^, RglOienRglo2 (fig.123E)
Het dunne stroomgronddek op komklei wordt hier vergeleken met de durine en dikke,
lichte, gebroken overslaggronden met verschillende ondergrond. Het blijkt, dat het beeld
van dedunnegebroken overslaggronden vrijwel overeenstemt metdat vandedunne stroomruggronden op komklei. Er is een zwakke indicatie, dat de overslaggronden iets droogtegevoeliger zijn, waarbij het voorkomen van stroomruggrond in de ondergrond van eendeel
van dezegronden een rol kan spelen.
Bij de dikkere gebroken overslaggronden isde droogtegevoeligheid aanmerkelijk groter.
Dit is, zij het in versterkte mate, in overeenstemming met het beeld op de dunne en dikke
stroomruggronden op komklei. De grote droogtegevoeligheid van deze dikkere overslaggronden wordt in een aantal gevallen veroorzaakt door het voorkomen van een te zandige
ondergrond, waardoor de capillaire opstijging wordt belemmerd en voorts door de iets
minder gunstige eigenschappen van de gebroken grond in vergelijking met de stroomruggrond.
Eo
De typen—, RslenRsw (fig.123F)
s
Het beeld op de beide stroomruggrondtypen stemt overeen met de iets grotere droogtegevoeligheid van de zwaardere gronden. Verschil in capillaire aanvulling kan hiervan de
oorzaak zijn. Bij de reductieklassen 1en 2 is het verschil gering. Waarschijnlijk is in deze
gevallen de invloed van het grondwater relatief gering, doordat de stroomruggronden bij
grotere reductiediepten ook geenzeerhogewaterstanden indewinterhebben.Deze profielen
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moeten dus voor een belangrijk deel als hangwaterprofielen worden aangemerkt en hebben
dientengevolge een vrij droog vegetatiebeeld.
Een estuariumdek op stroomruggrond oefent blijkbaar een gunstige invloed uit door
de droogtegevoeligheid te verminderen, ofschoon bij reductieklasse 1 geen verschil werd
geconstateerd.
Vergelijkingvan destroomruggronden metdekomkleigronden laat zien,dat bijovereenkomstigereductiediepten destroomruggronden veeldroogtegevoeliger zijn dan de komkleigronden. Voor een belangrijk deel zal dit moeten worden toegeschreven aan de diepere
voorjaarswaterstanden in de stroomruggronden vergeleken met de komkleigronden bij
overeenkomstigereductiediepten.Anderzijds dalenindestroomruggronden dewaterstanden
indezomerveelalnietergdiep,daar viademeestal doorlatende ondergrond aanvullingvan
water kan plaatsvinden. Daarnaast zal zich in de stroomruggronden ten dele hetzelfde verschijnsel voordoen als in deestuariumgronden, nl. dat de grondwaterstanden kunnen dalen
tot beneden het reductiediepteniveau, zodat dus gemiddeld iets diepere waterstanden (en
vooral diepere voorjaarsstanden) kunnen samengaan met relatief geringere reductiediepten.
Detypen ENgenEOg (fig.123 G)
Bij het type ENg zijn de verschillen tussen de reductiediepteklassen 1t/m 4 uitermate
gering. Pas bij klasse 4 is sprake van een iets vochtiger reactie, die zich scherp doorzet bij
klasse5,ofschoon daarhetaantalwaarnemingenveeltegeringisvooreennauwkeurigbeeld.
De in het voorgaande uitgesproken verwachting, dat bij de zuivere estuariumgronden het
verband tussen reductiediepte en vochtindicatie gering zou zijn, werd hier dus bewaarheid.
Bij het type EOg ligt het beeld anders. De ondergrond wordt bij dit type vanaf 50a 80cm
gevormd door stroomruggrond of komkleigrond. Onder invloed van deze ondergrond
ontstaan vochtiger vegetatietypen bij afnemende reductiediepten. De invloed van de ondergrond die, vooral in de natte perioden, stagnerend werkt op de waterafvoer, waardoor vrij
hogewaterstanden inhetvroegevoorjaar ontstaan,komthierin tot uiting.Dat indedrogere
perioden het grondwater meer of minder ver wegzakt tot in de stroomrug- of komkleiondergrond, is daarbij van minder betekenis. De geringe droogtegevoeligheid van de estuariumgronden, veroorzaakt door het grote vochthoudende vermogen en de sterke capillaire
aanvullingsmogelijkheden, komt bij beidetypen tot uiting.
Detypen ENp„ ENp,enENp, (fig.123H)
Deze plaatgronden met een zandondergrond binnen 80 cm zijn sterk droogtegevoelig,
hetgeen zelfs nog het geval is bij reductieklasse 4. De verschillen tussen de typen ENpx en
ENp2 zijn zeer gering, terwijl type ENP3 nog iets droogtegevoeliger blijkt te zijn.
Globaal kan echtergezegdworden,dat bijreductiediepten vanmeerdan 80cmgeengoed
vochthoudend grasland mogelijk is zonder beheersing van de zomerwaterstanden. Het
verschil tussen de plaatgronden en de gorsgronden komt dus wel zeer sterk tot uiting. Bij
de plaatgronden is de ondergrond zandig en dus de doorlatendheid groot. Hierdoor dalen
reeds vroeg in het voorjaar dewaterstanden tot op het slootniveau, dat meestal in de zandondergrond ligt. De voorjaarswaterstanden zijn laag, hetgeen gezien het voorgaande op
zichzelf reeds leidt tot droogtegevoeligheid; daarnaast echter vindt nauwelijks of geen
capillaire opstijging plaats vanuit dezandondergrond, omdat in de meestegevallen de zone
tussen de onderkant van de slibhoudende laag en het grondwaterniveau te dik is. Deze
gronden worden dusreeds vroeg inhet voorjaar vrijwel zuivere hangwaterprofielen, waarbij
het vochthoudend vermogen, vooral voor grasland, onvoldoende is voor een goede vochtvoorziening.
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Detypen Roz1?Roz2enRslz (fig.123J)
Bijdezetypenkomt,evenalsbijdeplaatgronden, opgeringediepteinhet profiel slibarm
zand voor.
Ofschoon voor deze gronden slechts een gering aantal waarnemingen ter beschikking
stond, komt het algemene beeld toch overeen met dat van de plaatgronden, zodat zeeveneens alszeer droogtegevoelig kunnen worden gekenmerkt.
De typen Rk, Rsw,ENgenENp1+2+s (fig.123K)
Tenslottewerdnogeenvergelijking getrokken tussen enkelevan debelangrijkste bodemtypen uit de verschillende Iandschappen. De in het voorgaande aangeduide verschillen
worden hiernogeensduidelijk gedemonstreerd.Bijdekomkleigrondentreedt een duidelijke
reactie op verschillen in reductiediepten aan het licht. Bij de estuariumgronden is deze
reactie slechts zeer zwak. Ook bij de stroomruggronden en de plaatgronden komt een
duidelijk verband voor. De stroomruggronden zijn daarbij aanmerkelijk droogtegevoeliger
dan de komkleigronden, terwijl de plaatgronden als zeer gevoelig kunnen worden aangemerkt.
In tabel 21 zijn alle typen nog eens met elkaar vergeleken door voor alle typen de gemiddelde ligging van de vochtvariant in een getal uit te drukken op de wijze als onder de
tabelaangegeven.Delagewaarden gevendedrogevegetatietypenweerendehogerewaarden
de vochtige. In de tabel zijn per reductieklasse de zesdroogste en de zes vochtigste bodemtypen apart aangeduid, zodat de vocht- en droogtereactie van het grasbestand, zoals deze
blijkt uit de vochtvariant bij deverschillende bodemtypen ten opzichte van elkaar duidelijk
tot uiting komt.
TABEL 21. Verband tussen vochtvariant van het grasbestand en reductiediepten bij1verschillende bodem—9met 30,—4met 40 en —3 met 50. De tussenliggende waarden zijn door interpolatie
diepteklassen 1 t/m 4 zijn telkens de 6 bodemtypen met de droogste variant dun enmet
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TABLE 21. Correlation between humidity-variant of the grass crop anddepths ofreduction ofdifferentsoil

—9thefigure30, —4thefigure40and—3thefigureSO. Valuesinbetweenareobtainedby inter1 upto4included the sixsoiltypes with thedriest variant arethin andwith thewettest variant
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Alsdroogstegroepvalt direct op degroep vangronden meteenzandondergrond binnen
80cm diepte. Daarbij sluit zich ook aan het type Rglo2, dat in vele gevallen eveneens een
zandigeondergrond heeft. Opvallendis,dat zich bijreductieklasse4ookhet typeENgonder
de drogere gronden rangschikt, terwijl dit type bij de reductieklassen 1 en 2 in de vochtige
groep valt. De betrekkelijke ongevoeligheid van dit type voor verschillen in reductiediepte
en voor verschillen in ontwatering wordt hierin nog eens gedemonstreerd. Tot de relatief
vochtigegroep bij overeenkomstige reductiediepten behoren in deeerste plaats dekomkleigronden aldan niet met veenondergrond, estuariumdek of op diepliggende stroomruggrond
en verder bij dereductieklassen 1en 2deestuariumgronden.
Slechts bij reductieklasse 1 behoren de zuivere komkleigronden niet tot de vochtige
groep.
Dat bij overeenkomstige reductiediepten de komgronden in de vochtige groep vallen
wordt veroorzaakt door de relatief hoge grondwaterstanden ten opzichte van de reductiediepten bij de komgronden in vergelijking met de estuariumgronden. Wil men tussen beide
grondsoorten overeenkomstige grondwaterstanden met elkaar vergelijken, dan stemmen
blijkens paragraaf 3 van dit hoofdstuk resp. de reductieklassen 5 en 4 bij de estuariumgronden minofmeerovereen met resp.dereductieklassen 3en 2a 1 bij de komkleigronden.
Dat isduseen verschil van 30a 50cm inde grondwaterstanden bij dezelfde reductieklassen
bij deondiepereductieklassen, welkverschil nogaanmerkelijk toeneemt bijdieperereductie.
Bijvergelijking opdezewijze blijkt dat bijenigszinsovereenkomstige grondwaterdiepten
bij de komkleigronden drogere vegetatietypen voorkomen dan bij de estuariumgronden,
hetgeen dus ook in overeenstemming is met hetgeen bij het proefplekkenonderzoek werd
vastgesteld. Diepe grondwaterstanden, zoals bij de reductieklassen 1en 2 bij de estuariumgronden behoren, komen bij de komkleigronden niet voor, zodat in dat opzicht geen vergelijking tussen beide grondsoorten kan worden getrokken. Het regelmatige verloop in de
typen
uitgedrukt in cijfers. Devochtvariant4—isweergegeven methetcijfer 0,—1 met 10,—2met20,
v
erkregen. De cijfers tussen haakjes berusten op minder dan 5 waarnemingsgagevens.Bijdereductiedevochtigste variant dik onderstreept.
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„gemiddelde vochtvariant" bij deopeenvolgende reductieklassen bij dekomkleigronden
wijst echter inde richting,datbijnogdieperewaterstanden bijdekomklei waarschijnlijk een
nog droger vegetatietype zalvoorkomen,terwijl bij deze diepe grondwaterstanden blijkens
de tabel bij de estuariumgronden nog betrekkelijk vochtige vegetatietypen voorkomen.
Overigensishetzeermoeilijk tussen debeidezoverschillendegrondsoorten eenvolledige
vergelijking te trekken aan de hand van deze gegevens, daar de betekenis van de reductiedieptevoor de grondwaterbeweging voor beide grondsoorten zo uiteenloopt. Juister ishet,
beide grondsoorten inde eerste plaats op zichzelf te beschouwen met als uitgangspuntde
reductiediepte.Dan blijkt, dat bij de komkleigronden de„gemiddelde vochtvariant" snel
verandert bijverandering inreductiediepte, terwijl ditbijdeestuariumgronden niethet
geval is.Hieruit blijkt dus de grotere gevoeligheid van de komkleigronden voor verschillen
in ontwateringsdiepten ten opzichte vandeestuariumgronden. Deze resultaten zijn in
overeenstemming met die van het eerste gedeeltevan dit hoofdstuk.
Bij de komgronden komt bij de grotere reductiediepten - de reductieklassen 1en2 diereedsbijnogvrijondiepegrondwaterstanden voorkomen,reedseengemiddeldvrij droog
vegetatietype voor. Bij het voorkomen van veen inde ondergrond wordt het vegetatietype
vochtig belnvloed.
De komkleigronden met een stroomrugdek ofmet een stroomrugondergrond hoogin
het profiel endezuivere stroomruggronden al dan niet met een estuariumdek nemen een
tussenpositie in.
3.5.3.2. Vergelijking tussenenkelepolders.Infig. 124At/m Dzijn voor een viertal van de
belangrijkste bodemtypen inhetrivierkleigebied van hetLand van Heusden en Altena
vergelijkingen gemaakt tussen verschillende polders, waarbij intabel 22 een overzichtis
gegevenvan de aantallen waarnemingseenheden waarop deafzonderlijke punten betrekking
hebben.Het blijkt, dat ertussen de vergeleken polder? vrij duidelijke verschillen aanwezig
FIG. 124. Verband tussen vochtvariant van het grasbestand en reductiediepte voor vier bodemtypeninverschillendepolders.
Vochtvariant/Wum/d/fi' variant
4-

-1

-2

-9

-4

4-

-3

-1

S1

h
!

•S3

I

4

is

-2

-2 -9 -4

-9

\kjl

Rkom

C

i\l

Rs2k

"\ ( •""•"
Wrjfc

• • • " — V«rn
—..••

Hi«wn

— - — Bak.*-*»fc

« <•• t«feytonriM I r N t
—"

' Orongalm

- - • — C«th«*

1. Veen
2. Meeuwen
3. Babilonienbrock
4. Drongelen
5. Eethen

\ \

«— Aalkurf
•

<*Hk
Aolburf
— — — CtthOi

"

' V*
-- e « t n « i
M..
Wjk

—«*«*.—.

»C«th««>

— — Motwwan

1. Wijk
2. Babilonienbroek
3. Aalburg
4. Eethen
5. Meeuwen

I. Wijk
2. Aalburg
3. Eethen

1. Eethen
2. Meeuwen
3. Wijk
4. Babilonienbroek
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TABEL 22. Overzicht van de aantallcn waarnemingseenheden waaropdeinfig.124weergegeven
punten berusten.
Bodemtype
Soil type
Polder
1
2
3
4
5

Rsw en Rsl

Veen
6
6

Meeuwen

Rk

Bab.broek

Drongelen

Eethen

Wijk

Bab.broek

4
17
24

16
29
4

30
38
5

14
41
13

6
5

7
5

Rs2k

1
2
3
4
5

Meeuwen

Wijk

5
18
26
4

13
7

Aalburg Eethen
6
21
30
8

28
48
30

Rsik

Aalburg
8
9

Eethen

Wijk

Bab.broek

Eethen

Meeuwen

11
22

38
26
2

10
19
13

14
30
7

4
17
30

TABLE 22. Summaryofthenumberofobservation-unitson whichthepointsrepresentedinfigure124
arebased.
zijn, die over de verschillende reductiediepteklassen, ondanks de vrij geringe aantallen
waarnemingseenheden waarop de punten berusten, toch regelmatig verlopen, zodat ze als
betrouwbaar kunnen worden aangemerkt. Deze verschillen moeten worden toegeschreven
aan een afwijkende waterbeweging in de betreffende polders,waarbij dus in de eerste plaats
gedacht moet worden aan uiteenlopende winterwaterstanden bij overeenkomstige reductiediepten. Hieruit moeten de verschillen in vochtvariant worden verklaard. De verschillen
tussen de polders zijn echter niet van dien aard, dat het eerder besproken beeld voor de
afzonderlijke bodemtypen er door wordt belnvloed. In de eerste plaats komen ook in de
afzonderlijke polders de eerder geconstateerde verschillen tussen de bodemtypen tot uiting,
terwijl daarnaast de in het voorgaande weergegeven beelden goede gemiddelden van alle
polders geven.
3.5.3.3. De invloed van de verzorgingstoestand. In fig. 125A t/m N is voor de belangrijkste
bodemtypen een overzicht gegeven van het verband tussen de vochtvariant van het grasbestand en de reductiediepten bij verschillende verzorgingstoestand. Het aantal waarnemingseenheden waarop de afzonderlijke punten berusten, is weergegeven in tabel 23,
waaruit blijkt, dat de graslanden met een goede verzorgingstoestand, tot uiting komend in
een hoge hoedanigheidsgraad, nog ver in de minderheid zijn. Een verdere verbetering van
het grasland isdan ook nog alleszins mogelijk en zeer wenselijk.
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FIG. 125. Verband tussen vochtvariant van het grasbestand en reductiediepte van verschillende
bodemtypen bijverschillende verzorgingstoestand.
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FIG. 125. Correlation between humidity-variant ofthegrasslandanaaepth ojreduction ofdifferent
soiltypes with varyingstatus ofmaintenance.
Het blijkt, dat bij een goede verzorgingstoestand, zich demonstrerend in een hoog percentage goede grassen, de gevoeligheid voor verschillen in reductiediepte (waarvoor in dit
geval gelezen mag worden ontwateringsdiepte) minder scherp naar voren komt dan bij een
slechtere verzorgingstoestand. Bij de meeste bodemtypen komen zowel de gevoeligheid
voor wateroverlast alswatertekort minder duidelijk naar voren.Bijdereductieklassen 3en4
is bij de meeste grondsoorten nauwelijks van enig verschil tussen beide verzorgingsklassen
sprake. Bij de reductieklassen 1en 2 komt bij de betere verzorgingstoestand een minder
droog vegetatietype voor en bij de klasse 5,voor zover hieralthansvergelijking mogelijk is,
een minder vochtig type. Bij de plaatgronden (fig. 125N) is het verschil tussen beide verzorgingsklassen zeer groot, zelfs meer dan een hele vochtvariantseenheid, hetgeen ook bij
dehiereveneensnogdroogtegevoelige reductieklasse 3hetgevalis.Vooral bijdezedroogtegevoeligegronden isdus eengoedeverzorgingstoestand in dit verband van doorslaggevende
betekenis. Bij de gorsgronden (fig. 125 L) is het verschil tussen de beide verzorgingsklassen
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TABEL 23. Overzicht van de aantallen waarnemingseenheden waarop de in fig. 125 weergegeven
punten berusten.
Bodemtype
Soil type
Verzorgingsklasse
Maintenance class
1
2
3
4
5

Rk

Rk8v

Rk,v

I

II

I

15
18
17

55
86
76

— —
— —

— —

— —
— —

21 73
20 111

Rk2s

Rsl

Rsw

I

II

26 122
59 220
33 134
6 23

1

13

II

Eo
k

Eo

Rs,k

I

II

14
26
20
8

28
89
79
61

_
— —

I

II

Rs2k

I

II

I

II

25 72
34 205

38
56
20
4

98
151
81
24

15
13
2

43
61
23

— —

— —

—

ENg

Eog

— —
— — —

ENp 1+2+3

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

15
18

44
53

12
10

19
24

16
11
5

38
40
29

44
33
26
6

79
96
89
28

10
13
14
12

33
51
84
43

41
20
6

— —

— —

4
5

II

_
77
74
26

TABLE 23. Summaryofthenumberofobservation-units on which the pointsrepresentedinfigure 125
arebased.

TABEL 24. Procentuele verdeling van de waarnemingseenheden over de vochtvarianten bij het
type ENg bij een goede en een matig tot slechte verzorgingstoestand.
Vochtvariant
Humidity-variant

4—
—1
—2
—9
-4
—3

Verzorgingstoestand
Status ofmaintenance
goed
good
0,0
7,1
34,3
56,6
1,6
0,4

matig en slecht
moderateandbad
8,4
19,0
30,2
39,8
2,5
0,1

TABLE 24. Percentile distribution of the observation-units overthe moisturevariantsfor type ENg
withgood,moderateandbadstatus ofmaintenance.
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voor de vier reductiediepteklassen nagenoeg constant. Dit wordt veroorzaakt doordat bij
deze gronden, waar het nauwe verband tussen reductiediepte en vochtvariant ontbreekt,
in alle reductieklassen droge en minder droge vegetatietypen voorkomen. Op de percelen
met een droog vegetatietype wordt de droogte-indicatie minder duidelijk indien de verzorgingstoestand goed is.
Opgemerkt zij, dat bij deze gronden bij een goede verzorgingstoestand bij alle vier
reductieklassen een zeer gunstige gemiddelde vochtvariant aanwezig is, nl. tussen normaal
vochthoudend en matig droog, hetgeen als optimaal kan worden aangemerkt. Ook in de
afzonderlijke waarnemingen komt dit tot uiting, zoals blijkt uit de cijfers van tabel 24. De
percentages van de waarnemingseenheden, welke vallen in de verschillende vochtvarianten
voor de beide verzorgingsklassen, zijn hier naast elkaar gesteld.
Het grootste verschil bestaat bij de droge vochtvarianten (4— en —1). Bij een goede
verzorgingstoestand bedragen deze samen slechts 7,1% en bij minder goede verzorgingstoestand 27,4%. Bij de vochtige vegetatietypen zijn de verschillen klein en van geen betekenis,zodat hierin verschillen in verzorgingstoestand veelminder spreken.

4. SAMENVATTING
Eenonderzoek werd ingesteld omnategaan welkverband erbijdeverschillende bodemtypen bestaat tussen de samenstelling van het grasbestand en de hydrologische toestand
van de grond.
Debeoordelingenkarteringvan desamenstellingvanhetgrasbestand geschieddevolgens
het door ir. DE BOER ontwikkelde systeem, waarbij deze samenstelling wordt uitgedrukt in
vegetatie-eenheden. In dit verband werd daarbij speciaal aandacht geschonken aan de
vochtindicatie zoals deze in het grasbestand tot uiting kwam.
Het onderzoek werd op tweewijzen uitgevoerd:
1. Een gedetailleerd onderzoek op 63 proefplekken, waarvan 33 waren gelegen op estuariumgorsgronden en 30 op komkleigronden, al dan niet met veen in de ondergrond.
Op deze proefplekken werd de vochtindicatie van het grasbestand nauwkeurig nagegaan,
terwijl daarnaast de grondwaterstandbeweging door 14-daagse waarnemingen werd vastgelegd.
De conclusies die aan de hand van dit onderzoek konden worden getrokken voor de beide
grondsoorten zijn de volgende:
a. Vooropgesteld moetworden,datinbeidegebiedendezomerwaterstanden inhetalgemeen
lagerliggen dan de winterwaterstanden, waarbij in deestuariumgronden de grondwaterstanden onregelmatiger en dieper zakken dan in de komkleigronden.
b. Bij de estuariumgronden blijkt de grondwaterstand gedurende de natste perioden de
belangrijkste invloed uit te oefenen op de vochtindicatie van het grasbestand, terwijl
een dieper zakken van de waterstand in dedroogsteperioden slechtseen ondergeschikte
rol speelt.
c. Bij de komkleigronden bestaat een nauw verband tussen de vochtvariant van het grasbestand en de diepte waarop de schommelingen tussen zomer- en winterwaterstanden
voorkomen. Op deze gronden is de regelingvan de winterwaterstanden dientengevolge
bepalend voor de vochtvariant.
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d. Deestuariumgronden meteensterkecapillaireopstijging vrageneendiepere ontwatering
dan de komkleigronden met hun geringecapillaire aanvulling.
e. De gevoeligheid voor verschillen in ontwateringsdiepte is bij de estuariumgronden aanmerkelijk geringer dan bij de komkleigronden.
/. Een optimale nettoproduktie van het grasbestand (vochtvariant —9 en —9+) wordt,
onder de hier geschetste toestand van grondwaterstandfluctuatie, op de estuariumgronden verkregen bij een vroege voorjaarsgrondwaterstand van bijna 40cm en een gemiddelde grondwaterstand gedurende het gehelejaar van omstreeks 70cm. Bij de komkleigronden wordt deze produktie verkregen bij een grondwaterstand van omstreeks
25 cm bij een matige verzorgingstoestand en tot omstreeks 35 cm bij een goede verzorgingstoestand in het vroege voorjaar en een gemiddelde waterstand van omstreeks
50- 60cm gedurende het gehelejaar.
2. Een onderzoek werd ingesteld naar de resultaten van de graslandvegetatie-kartering
vergeleken met die van de bodemkartering. Voor de belangrijkste bodemtypen werd
daarbij het verband vastgesteld tussen de vochtindicatie van het grasbestand en de diepte
van de permanente reductie onder maaiveld. Deze diepte van de permanente reductie is
vooral een maat voor de grondwaterstanden in de droogste perioden.
Daar echter in dit gebied defluctuatievan degrondwaterstand vrij regelmatig verloopt, met
hogegrondwaterstanden in dewinterendieperestanden indezomer,geeft de reductiediepte
dus ook een aanwijzing over het verloop van de grondwaterstanden gedurende het gehele
jaar en zelfs gedurendedenatte perioden.Dereductiediepte isduseenvoor deverschillende
bodemtypen meer of minder nauwkeurigemaat voordegrondwaterbewegingenalszodanig
een bruikbare norm voor het vaststellen van het verband tussen de vochtindicatie van het
grasbestand en de grondwaterbeweging. Iedere bodemreeks moet daarbij apart beschouwd
worden.
De resultaten van dit onderzoek kunnen in de volgende punten worden samengevat:
a. In het algemeen werd een duidelijk verband gevonden tussen de vochtindicatie van het
grasbestand en de reductiediepten bij de verschillende bodemtypen. Slechts bij de estuariumgorsgronden ishet verband zwak.
b. Bij overeenkomstige reductiediepten hebben de gronden met een slibarme zandondergrond hoog in het profiel een droog vegetatietype; de komkleigronden, al dan niet met
veenondergrond of estuariumdek, een vochtig type, terwijl de stroomruggronden al
dan niet met komklei-ondergrond een tussenpositie innemen.
c. Bij de verschillende grondsoorten is het verband tussen de reductiediepten en de ontwateringstoestand, vooral wat betreft de daling van degrondwaterstand tijdens normale
droge perioden, zeer verschillend. Bij de estuariumgronden dalen de grondwaterstanden
regelmatig beneden het reductiediepteniveau, terwijl ze bij de komkleigronden slechts
tijdens zeer droge perioden tot op of even beneden de reductiegrens dalen.
d. De graslandvegetatie reageert bij komkleigronden aanmerkelijk sterker op verschillen
in ontwateringstoestand dan bij de estuariumgronden.
e. Bij de komkleigronden wordt door een estuariumdek en door een veenondergrond de
droogtegevoeligheid geringer bij overeenkomstige reductiediepten.
f. De absolute droogtegevoeligheid is bij de komkleigronden bij een goede verzorgingstoestand betrekkelijk geringen bij estuariumgronden zeer gering.
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g. Tussen de polders bestaan bij eenzelfde bodemtype verschillen in het onder a genoemde
verband. Dit heeft echter geen invloed op het algemene beeld.
h. De invloed van de ontwateringstoestand komt minder duidelijk naar voren naarmate
de verzorgingstoestand beter is. Vooral de droogtegevoeligheid tekent zich dan minder
scherp in het grasbestand af.
i. De resultaten van dit onderzoek, waarbij een andere benaderingswijze is toegepast dan
bij het proefplekkenonderzoek, zijn geheel in overeenstemming met de resultaten van
het proefplekkenonderzoek.

SUMMARY
An investigation was carried out to disclose the nature of the"existing relation between composition of the grassland and drainage conditions in various soil types.
Appraisal and mapping of the composition of the grassland was carried out according to the
system developed by ir. DE BOER in which the composition is expressed in vegetation-units. On
account of this, special attention was given to the humidity-indication as manifestated in the
grassland.
The investigation was carried out in two ways:
1. A detailed survey of 63 sample plots of which 33 on estuarine tidal marsh soils and 30 on
basin clay soils with or without underlying peat. Of these plots the humidity-indication of
the grassland was checked carefully while besides the movement of the groundwater level was
recorded fortnightly.
Conclusive of the investigations, which included the two soil types (areas) mentioned, can be said:
a. It is assumed that in both areas the groundwater levels in summer are generally lower than
in winter and are specially in the estuarine soils more irregular and deeper down the profile
than in basin clay soils.
b. It turned out that in estuarine soils the groundwater level exercises the greatest influence on
the humidity-indication of the grassland during the wetter periods, while a deeper downward movement of the groundwater level in the driest periods plays only a minor part.
c. In basin clay soils a narrow relation exists between humidity-variant of the grassland and
depth of occurrence of the fluctuations between summer and winter water levels.
As a consequence of this regulation of the winter water levels determines the humidityvariant.
d. Estuarine soils with a strongly capillary rising need a deeper drainage than basin clay soils
having a small capillary replenishing capacity.
e. Estuarine soils are considerably less susceptible to differences in depth of drainage than basin
clay soils.
/. By the outlined conditions of groundwater fluctuation an optimum of nett grass production
(humidity-variant —9 and —9+) was attained on estuarine soils with a groundwater level of
almost 40 cm in the early spring and an average yearly level of about 70 cm. On basin clay
soils this production can be obtained with a groundwater level in the early spring of ca
25 cm if the state of maintenance is moderate and of ca 35 cm if good and with an average
yearly level of 50- t>0cm.
2. An investigation was carried out to compare the results of the grassland vegetation survey
with the soil survey. For the most important soil types a correlation could be established
between humidity-indication of thegrassland and depth of the permanent reduction below surface.
This factor is specially a gauge for the groundwater levels in the driest periods. As in the area
under observation thecourse of the fluctuations of these levels are asa rule fairly normal, showing
high levels in winter and lower levels in summer, the depth of reduction gives also an indication
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of the course of the groundwater levels the year round and even in the wetter periods. Thus the
depth of reduction is more or less an accurate gauge for the groundwater movement in various
soil types and therefore in itself a usable standard for determining the relation between humidityindication of the grassland and the groundwater movement. Each of the soil series has to be
considered separately.
The results of this investigation can be summarized as follows:
a. Generally a distinct relation was found between humidity-indication of the grassland and
depth of reduction of various soil types. Only with estuarine tidal marsh soils the relation is
faint.
b. When corresponding depths of reduction exist, soils having a shallow topsoil over a clay-poor
sand subsoil, show a dry type of grassland-vegetation; basin clay soils, wether or not overlying peat or with a surface estuarine layer, show a wet vegetation type; levee soils, wether
or not with a basin clay subsoil, taking an intermediate position.
c. For various soil types the relation between depth of reduction and drainage condition is
different, especially with regard to the sinking of the groundwater levels in normal dry periods.
In estuarine soils the groundwater levels sink regularly below the level of reduction while in
basin clay soils the sinking down to or just below this level occurs only in very dry periods.
d. On basin clay soils the sward responds considerably stronger to differences in drainage conditions than on estuarine soils.
e. With basin clay soils having corresponding depths of reduction a surface estuarine layer or
a peat subsoil are the causes of smaller drought-susceptibility.
/ . The absolute drought-susceptibility on well-maintained basin clay soils is relatively small
and very small on estuarine soils.
g. In various polders on the same soil type differences occur concerning the relation mentioned
in 2a. This however doesn't influence the general rule.
h. The influence exercised by the drainage condition stands out less distinct in proportion as
tending increases. Specially drought-susceptibility is reflected less distinctly in the sward.
i. The results of this investigation, carried out in a different way asthe sample plot investigation,
are in conformity with those of the latter.

XVII. H E T P R O E F P L E K K E N O N D E R Z O E K
OP BOUWLAND
IN HET E S T U A R I U M G E B I E D
I. ALGEMEEN
In dejaren 1954en 1955werd in hetestuariumgebied eenonderzoek ingesteld naar het
verband tussendeopbrengst vantarweensuikerbietenendeopbouwvanhetbodemprofiel.
In 1954 werden suikerbieten met als ras Klein-Wanzleben en tarwe met als ras het
wintertarweras Heine VIIinhetonderzoek betrokken. In 1955werd hetonderzoek beperkt
tothetzomertarwerasPeko.Inelkvandedrieonderzoekingen werdenruim60 proefplekken
betrokken.Bijhetuitzoekenvandeproefplekken vielineersteinstantiedekeuzeoppercelen
van goede boeren. Daarnaast werd gezocht naar gedeelten meteenzoregelmatig mogelijke
stand zonder sterk afwijkende gedeelten, met een zo gering mogelijke onkruidgroei en
zonder zichtbare ziekteverschijnselen.
Voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijk materiaal voor verwerking volgens de
methode van depolyfactoranalyse zou het gewenst zijn geweest alle proefplekken opverschillende percelen te leggen. Wegens het ontbreken van een voldoend aantal geschikte
percelen was dit echter niet mogelijk, zodat in een vrij groot aantal gevallen twee proefplekken per perceel werden gelegd indien verschillen in bodemgesteldheid en/of andere
factoren voorkwamen.
De opbrengsten van de suikerbietenproefplekken werden vastgesteld door het rooien
van viermaal een kwart are in het als proefplek aangemerkte deel van het perceel. Inhet
veld werd het brutogewicht van de zo zorgvuldig mogelijk schoongemaakte bieten vastgesteld.Bijhetrooienwerdtelkensde6de,12de,18der,enz.bietperkwartare samengenomen
voor een monster ter bepaling van het suikergehalte en van het percentage tarra. Deze
bepalingen werden uitgevoerd in het Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen
op Zoom. Door deafzonderlijke behandeling van de vier veldjes van een kwart arewerd
een indruk verkregen van de regelmatigheid binnen de proefplek. Het gemiddelde suikergehalteenhettotalegewichtvandebietenafkomstigvan dezevierveldjes werdalsrepresentatief voor deproefplek beschouwd.
De opbrengsten vandetarweproefplekken werden bepaald door taxatie vanhetgewas.
Het werkelijke niveau vandegetaxeerde opbrengsten werd vastgesteld door het verrichten
van een beperkt aantal proefoogsten. De taxaties werden steeds verricht door twee onafhankelijk vanelkaar werkende groepen vanelktweetaxateurs. Nadeeerste taxatie werden
de uitkomsten met elkaar vergeleken, waarna de percelen, waarvan de taxaties onderling
afwijkingen vertoonden, nogmaals werden getaxeerd zonder datdetaxateurs bekend waren
metaardengroottevanhetverschil.Opdezewijzekondentoevalligeuitschietersindetaxatie
worden geelimineerd,waardoor behoorlijk betrouwbare taxatieswerdenverkregen.Fig.126
aenbgevenvoorbeidejareneenbeeldvandesamenhangtussendegemetenendegetaxeerde
opbrengsten. In 1954washet aantal toetsingen te beperktvoorhetverkrijgen vaneenjuist
beeld, maar in 1955bleek,datdetaxatieseenzeer redelijk beeld gavenvan deopbrengsten.
De resultaten vanhetonderzoek zijn voor elkvandedrie onderzoekingen afzonderlijk
verwerkt. Voor de suikerbietenproefplekken werd gewerkt met de gemeten opbrengsten,
voor de tarweproefplekken met de taxatiecijfers. In de uiteindelijke figuren zijn, voor het
verkrijgen van eenjuist beeld, bij de tarwe naast de taxatiecijfers de uit de taxatiecijfers
berekende opbrengsten weergegeven.
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FIG. 126a. Verband tussen getaxeerde en gemeten opbrengst. Tarweproefplekken 1954. Ras
Heine VII.
Opbrengst taxatiecyfer./KiWrfwrima/ion index.
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Bij de verwerking werd demethode vandepolyfactoranalyse gevolgd zoals deze door
VISSER werd ontwikkeld en door FERRARI beschreven voor een toepassing bij de verwerking

van waarnemingsgegevens inde Bommelerwaard (FERRARI, 1952). Een andere toepassing
van de polyfactoranalyse gaf KUIPERS (KUIPERS, 1955).Inde genoemde publikaties zijnde
grondslagen en demethodiekvan dezemethodeuitvoerig toegelicht, zodateen beschouwing
over deze methode hier achterwege wordt gelaten enslechts deuitkomsten worden weergegeven.
2. DESUIKERBIETENPROEFPLEKKEN IN1954,RAS KLE1N-WANZLEBEN
In het onderzoek werden 62proefplekken betrokken, alle gelegen op defijnzandige
estuariumgronden.
2.1. Debeschouwdefactoren
Bijhet onderzoek zijn devolgende factoren bepaald eninbeschouwinggenomen:
a. De granulaire samenstelling, het kalk-en humusgehalte van de grond.
-b. Deopbouw vanhetprofiel, waarvoor als hoofdkenmerk werd genomen dediktevan
het dek met meer dan 18%lutum, meestal via een vrij scherpe overgang rustend op de
ondergrond met minder dan 18%lutum.Dedikte van ditdek isverder aangegevenals
dikte van dekleilaag.
c. De vruchtbaarheidstoestand van de grond.
d. Besmetting van de grond met bietencystenaaltjes.
e. De grondwaterstand en degrondwaterfluctuatie. Alsgrondwaterstand werd aangenomen
de grondwaterstand vandebetreffende proefplek bijeengrondwaterstand van50 cm
in destandaardbuis, waarvoor werd gekozen debuis ineen derproefplekken. Het verloop vandegrondwaterstand vandestandaardbuis isweergegeven infig. 127. Wegens
FIG. 127. Verloop van de grondwaterstand indestandaardbuis.
Estuariumgebied. Suikerbietenproefplekken 1954.
Waarnemingsdata.
Dates of observation.

Diepte grondwaterstand beneden maaiveld.
Depth of groundwater level below surface.

FIG. 127. Course ofgroundwater level instandard tube. Sugarbeet
sampleplots1954. Estuarinearea.

275
het regelmatige verloop van de grondwaterstand met geringefluctuatieverschillenin de
verschillende proefplekken gedurende de waarnemingsperiode correleren de op deze
wijze uitgedrukte grondwaterstanden zeer nauw met de gemiddelde grondwaterstanden
gedurende de waarnemingsperiode en in iets mindere mate ook met de gemiddelde
waterstanden tussen 1/7- 16/71954.
/. De toegediende bemesting.
g.. De voorvrucht.
h. De zaaidatum en de oogstdatum.
i. Het aantal planten per ha.
j . Het aantal sterk- en licht-vertakte bieten.
k. De bekwaamheid van de boer volgens de beoordeling door de assistent van de Landbouwvoorlichtingsdienst en vastgelegd in een vierdeligeschaal.
De verwerking werd uitgevoerd aan de suikeropbrengsten verkregen na correctie op het
aantal planten en de oogstdatum. Deze correcties zijn uitgevoerd aan de hand van de gegevens van het Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom.
2.2. Het verbandtussen defactoren
Daar verschillende groeifactoren een onderlinge samenhang kunnen vertonen was het
noodzakelijk alvorens de polyfactoranalyse toe te passen, de onderlinge samenhang tussen
de factoren na te gaan. Daartoe werd de rechtlijnige correlatie tussen de factoren bepaald.
De verkregen correlatiecoefficienten zijn weergegeven in tabel 25. Correlaties van minder
dan + of—0,15 zijn niet opgenomen. Ofschoon geen zodanig hoge correlaties voorkomen
dat de bewerking volgens de polyfactoranalyse hierdoor zou worden bemoeilijkt, komen in
de tabel toch enkele belangwekkende aspecten naar voren.
Het wortelgewicht wordt in sterke mate belnvloed door de besmetting met de bietencystenaaltjes (r=—0,57). Een duidelijk positieve correlatie is aanwezig tussen het wortelgewicht en het percentage afslibbaar, de dikte van de kleilaag en het K-HCl-cijfer, welke
laatstedriefactoren onderlingeveneenseenvrijsterkesamenhangvertonen. Menzou hieruit
gemakkelijk de conclusie kunnen trekken, dat op de zwaardere gronden met dikke kleidekken en relatief hoge K-HCl-cijfers degrootste opbrengsten worden verkregen. Op grond
van deze gegevens zou deze conclusie echter zeer voorbarig zijn, daar deze correlaties in
sterke mate worden belnvloed door de correlatie tussen de zwaarte van de grond en de
besmetting met bietencystenaaltjes. Hoe zwaarder nl. de grond, hoe dikker het kleidek, hoe
geringer de aaltjesbesmetting (r=resp. —0,43 en —0,45). Uit deze gegevens blijkt zonneklaar, dat een bewerking volgens de methode van de polyfactoranalyse noodzakelijk isom
de invloed van de afzonderlijke factoren uiteen te rafelen. Door later te zaaien wordt de
wortelopbrengst blijkbaar ongunstig beinvloed. Ook hierbij spelen andere correlaties echter
een rol. Gebleken is namelijk, dat tussen de zaaidatum en de dikte van de kleilaag, het
kalkgehalte en de pH een negatieve correlatie bestaat, daarentegen een positieve correlatie
tussen de zaaidatum en het humuspercentage. Dit betekent, dat op de lichtste gronden met
een hoog kalkgehalte, een hoge pH en een laag humusgehalte later wordt gezaaid dan op
gronden met dikkere kleidekken, hogere humusgehalten en lagere kalkgehalten. De sterke
besmettingvan de lichtere gronden met aaltjes zaldusook van invloed zijn op de correlatie
tussen wortelopbrengst en zaaidatum. Ook hier weer een bewijs voor de noodzaak van
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TABEL 25. Correlatietabel voor de suikerbietenproefplekken in 1954.
Wortelgewicht
Weight
of roots

Suikergehalte
Sugar
content

%
%
zw. vert. licht vert.
bieten
bieten
0/
%
/o
Strongly
Little
ramified
ramified
beets
beets
0,23

Wortelgewicht
Weight of roots
—0,44
—0,40
Suikergehalte
Sugar content
0,59
% zwaar vertakte bieten . . .
Strongly ramified beets
% licht vertakte bieten . . . .
Little ramified beets
Zaaidatum
Date ofsowing
Aantal bietencystenaaltjes . .
Number of cysts
Dikte kleidek
Thickness of surface claylayer
Grondwaterdiepte
Depth of groundwater table
% afslibbaar
%particles < 16 mu
% humus
%CaCO„
P-citroenzuurcijfer
P-citric acidfigure
K-HCl-cijfer
K-HC\-figure
pH-KCl
Bekwaamheid boer
Capability of farmer
Correlaties berekend / Correlations computed
• Correlatiecoefficient r = < + of —0,15/ Correlationcoefficientr=<+ or —0.15
TABLE 25. Correlationtablefor sugarbeetsampleplots in 1954.

Zaaidatum
Date of
sowing

Aantal
cysten
Number
of cysts

—0,23

—0,57

—0,16

—0,26

toepassing van de polyfactoranalyse. Op dezelfde wijze komen nog andere meer of minder
belangrijke bindingen voor, waarop thans niet nader wordt ingegaan, daar bij de verwerking
van de gegevens deze bindingen werden geelimineerd. Slechts zij nog gewezen op enkele
opmerkelijke correlaties.
Het wortelgewicht wordt blijkbaar niet of nauwelijks beinvloed door een meer of minder
sterke vertakking van de bieten. Het suikergehalte ondervindt echter wel een ongunstige
invloed van de vertakking (r=—0,44). Voorts bestaat er een zwakke aanwijzing dat het
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K-HC1

CaCO,

P-citroenzuurcijfer
P-citric
acid
figure

—0,18

'

0,41

—0,19

—0,54

•

'

—0,49

0,15

•

0,33

•

0,18

0,32

•

•

0,28

0,27

0,53

•

•

0,16

%
Dikte kleldek Grondwaterdiepte
afslibbaar
Thickness
Depthof
%
surface
groundwater particles
clay layer
table
< 16 mu
0,43

0,40
0,23

—0,21

—0,23
—0,45

0,20

%
humus

•

"/
/o

—0,26

BekwaampH-KCl heid boer
Capability
offarmer

—0,28

•

—0,24

0,30

—0,43

•

•

0,28

•

0,19

-0,33

0,48

•

•

•

0,42

•

•

•

—0,17

•

0,26

—0,16

•

0,22

—0,19

—

—0,39

.

0,34

—0,43
0,67

—0,51

—

—0,30

—0,17
0,34

—0,16

suikergehalte ook ongunstig wordt beinvloed door de bietencystenaaltjes. Tussen het humusgehalte en het suikergehalte komt een hoge correlatie voor (r=—0,54). Hier doorheen echter
speelt de correlatie tussen het suikergehalte en de vertakking van de bieten ( r = ± — 0 , 4 4 )
en de correlatie tussen de vertakking van de bieten en het humusgehalte ( r = ±0,30). Ook
de negatieve correlatie tussen het suikergehalte en het K-HCl-cijfer is hoog (r=—0,49),
waarbij echter de correlaties tussen het K-HCl-cijfer en het humusgehalte, de zwaarte van
de grond, de dikte van de kleilaag en de vertakking van de bieten een rol spelen.
De samenhang tussen de zuiver bodemkundige factoren stemt overeen met hetgeen in
hoofdstuk XIII werd vermeld, zodat hierop niet verder wordt ingegaan. Opmerkelijk is nog
dat tussen de kwaliteit van de boer en de overige factoren, waarbij vooral de belangstelling
uitgaat naar de bemestingstoestand, geen correlatiecoefficienten groter dan 0,15 voorkomen.
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Hierin weerspiegelt zichhet feit, dat dekeuzevan depercelen uitsluitend bijdegoedeboeren
plaatsvond. Ook de fluctuatie van de grondwaterstand vertoont geen correlatie van enige
betekenis met een der andere factoren. Deze factor is niet in detabel opgenomen.
2.3. De uitkomstenvanhet onderzoek
Bij de verwerking van de resultaten werden vier ronden toegepast, waarbu in elkeronde
de invloed van de verschillende factoren steeds nauwkeuriger kon worden vastgesteld. In de
eersteentweederondewerdenslechtsdiefactoren indebewerkingbetrokken,waarbijaande
hand van het onbewerkte materiaal een duidelijke invloed op de opbrengst in de lijn der
verwacHtinglag. In de derde ronde werden de overige factoren in de bewerking betrokken.
Als norm voor de opbrengst isgebruikt de suikeropbrengst als resultante van het totale
complex van vruchtbaarheidsfactoren, dat het wortelgewicht en het suikergehalte van de
biet bepaalt. Factoren als vorm van de biet en het percentage vertakkingen zijn niet in de
bewerking betrokken, daar deze in afhankelijkheid van de vruchtbaarheidsfactoren mede
de uiteindelijke opbrengst bepalen.
Gebleken is,datnietvooralleindebewerkingbetrokken factoren eeninvloedkonworden
vastgesteld. Het wasook zekerniet teverwachten dat dit welhetgevalzouzijn. Door echter
een groot aantal factoren in het onderzoek te betrekken, werd het mogelijk voor een vrij
groot aantal daarvan toch een meer of minder duidelijke invloed vast te stellen. Slechts
voor deze laatste factoren is de samenhang tussen de factor en de opbrengst weergegeven.
In een aantal gevallen isslechtseen beeldgegevenvan het uiteindelijke resultaat na correctie
voor alle overige factoren waarvoor een invloed is vastgesteld, terwijl in andere gevallen
ook een vergelijking is gemaakt met de samenhang tussen de factor en de opbrengst bij het
onverwerkte materiaal. Daaruit kwam overtuigend naar voren, hoezeer de spreiding in de
opbrengsten van de verschillende proefplekken door de bewerking wordt teruggebracht en
hoezeer daardoor de invloed van de verschillende factoren veelzuiverder kan worden vastgesteld.
2.3.1. De invloed van de besmetting met bietencystenaaltjes (fig. 128a en b).De
zeer grote invloed van de besmetting met bietencystenaaltjes treedt duidelijk aan de dag.
Bij het onbewerkte materiaal (fig. 128a) komt deze invloed reeds sterk naar voren met een
overheersende betekenis ten opzichte van de andere factoren. Na correctie voor de overige
factoren (fig. 128b)komt dejuiste betekenis van de invloed van deze factor nog duidelijker
tot uiting.
Van onbesmet tot zeer ernstig besmet neemt de opbrengst af van ruim 82kg suiker per
are tot nauwelijks 70 kg, dus met ongeveer 16%. Vooral in het begintraject van de curve
verloopt de daling snel. Een vrij geringe besmetting heeft dus reeds spoedig een aanmerkelijke oogstreductie ten gevolge. In het voorgaande is er aan de hand van de correlatiecoefficienten reeds op gewezen, dat vooral de lichte gronden besmet zijn met aaltjes. Juist
op deze gronden treedt dus een sterke opbrengstreductie op onder invloed van deze besmetting. Dit betekent, dat een factor die op zichzelf niet als een zuiver bodemkundige
factor kan worden aangemerkt, bodemkundig toch een belangrijke rol speelt. De lichtere
gronden worden gemakkelijker en sterker besmet met aaltjes en zijn dientengevolge minder
geschikt vooreen intensieveteeltvan suikerbieten invergelijking met dezwaardere gronden,
afgezien nog van zuiver bodemkundige factoren.
Voor eenjuiste beoordeling van de invloed van de overige factoren is het natuurlijk te
betreuren dat deze factor zo'n belangrijke rol speelt, vooral daar de bepaling van de be-
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FIG. 128a.Suikerbietenproefplekken 1954. Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied. Verband tussen suikeropbrengst en aantal cysten. Ongecorrigeerd.
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FIG. 128a. Sugarbeetsampleplots 1954. BreedKlein-Wanzleben. Estuarinearea.
Relation betweenyield of sugar andnumber of cysts. Uncorrected.

FIG. 128b. Suikerbietenproefplekken 1954. Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied. Verband tussen suikeropbrengst en aantal cysten.
Gecorrigeerd.
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FIG. 128b. Sugarbeet sample plots 1954. Breed Klein-Wanzleben. Estuarine
area.Relationbetweenyieldofsugarandnumberofcysts.Corrected.

smetting van de percelen aan een vrij grote middelbare fout onderhevig zal zijn. In een aantal
gevallen zal dit een niet geheel juiste correctie voor deze factor ten gevolge hebben. Op
zichzelf echter is het een gelukkige omstandigheid dat deze factor in het onderzoek is betrokken, daar anders voor de overige factoren een zeer onjuist beeld zou zijn verkregen.
Veel gunstiger nog zou het zijn geweest indien uitsluitend percelen in het onderzoek waren
betrokken waar de besmetting nihil of zeer gering was. Het is echter in het westelijk deel
van het Land van Heusden en Altena niet mogelijk een voldoend aantal van zulke percelen
voor een dergelijk onderzoek op te sporen.

280

2.3.2. De invloed van de zaaidatum (fig. 129). Uit fig. 129 blijkt, dat de opbrengsten
in relatief toenemende mate geringer worden naarmate later wordt gezaaid. Tussen de
zaaitijden van half maart tot begin april zijn deverschillen nog gering, maar daarna neemt
de opbrengst aanmerkelijk af bij nog later zaaien. Opmerkelijk is,dat het verloop voor de
verschillende zaaidata omstreeks half april onregelmatig is. De opbrengsten verkregen bij
zaaien op 14en 15april zijn hoger dan die bij zaaien op 12april. Het is mogelijk, dat dit
verschil uitsluitend aan toevallige omstandigheden dient te worden toegeschreven, maar
ook is het denkbaar, dat de omstandigheden op 14 en 15 april gunstiger waren dan op
12april.Opzichzelf blijkt echter,dat laatzaaien nadeligis.Vooral voor delichtere gronden,
diedoorhun sterke opdrachtigheid inhet voorjaar zolangvochtigblijven en dientengevolge
pas laat bewerkt en ingezaaid kunnen worden, isdit een nadeel van betekenis.
FIG. 129. Suikerbietenproefplekken 1954. Ras Klein-Wanzleben.
Estuariumgebied. Invloed van de zaaidatum op de opbrengst.
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FIG. 129.Sugarbeet sampleplots1954. BreedKlein-Wanzleben. Estuarine area. Influence ofdate ofsowing onyield.
2.3.3. De invloed van de zwaarte van de grond (fig. 130a en b). Het blijkt, dat ook
na eliminatie van de factoren aaltjesbesmetting en zaaidatum, nog een belangrijke invloed
van de zwaarte van de grond op de opbrengst aanwezig is. De opbrengst neemt in relatief
afnemende mate toe met dezwaarte van 66kgper are bij 20%afslibbaar tot 78kgbij 50 %
afslibbaar, dus een verschil van ongeveer 16% (fig. 130 b). Bij het onverwerkte materiaal
komt een nog sterker invloed van het gehalte afslibbaar tot uiting (27% verschil), maar
daarbij speelt dan de besmetting met aaltjes en de latere zaaidatum op de lichtere gronden
ook nog een rol (fig. 130 a). De invloed van het gehalte afslibbaar op de suikeropbrengst
wordt grotendeels veroorzaakt door een geringere wortelopbrengst op de lichtere gronden.
Mogelijk isechter ook het suikergehalte op de lichtere gronden ietslager.Uit decorrelatietabel blijkt, dat de correlatiecoefficient tussen het suikergehalte en het gehalte afslibbaar
r=0,20 bedraagt, hetgeen dus in dezerichting zou wijzen. Hier kan echter doorheen spelen
het lagere suikergehalte bij een toenemende besmetting met aaltjes (r=-0,26), hetgeen dus
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vooral op de lichtere gronden een rol speelt. Welke correlatie hier primair is en welke er
secundair uit voortvloeit, is moeilijk te zeggen aan de hand van deze gegevens.
FIG. 130a. Verband tussen suikeropbrengst en gehalte afslibbaar. Ongecorrigeerd.
Suikerbietenproefplekken 1954.Ras Klein-Wanzleben.Estuariumgebied.
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FIG. 130a.Relation betweenyieldofsugar andcontent ofparticles < 16mu. Uncorrected.
Sugarbeetsampleplots1954. BreedKlein-Wanzleben. Estuarine area.
FIG. 130b. Verband tussen suikeropbrengst en gehalte afslibbaar. Gecorrigeerd. Suikerbietenproefplekken 1954.Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied.
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FIG. 130b. Relation betweenyieldof sugar andcontent ofparticles< 16mu. Corrected.
Sugarbeet sampleplots1954. BreedKlein-Wanzleben. Estuarine area.
2.3.4. De invloed van het kalkgehalte (fig. 131a en b). Na correctie voor alleoverige
factoren (fig. 131b) blijkt, dat er een vrij duidelijke invloed van het kalkgehalte op de opbrengst aanwezig is.Naarmate het kalkgehalte hoger wordt, neemt de opbrengst af. Ook
bij het ongecorrigeerde materiaal (fig. 131 a) komt deze tendens naar voren, maar daarbij
spelendefactoren aaltjesbesmetting, zaaidatumenslibgehalte,diealleopdelichteregronden
een ongunstige invloed uitoefenen, nog een rol.
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FIG. 131a. Verband tussen suikeropbrengsten kalkgehalte van
degrond.Ongecorrigeerd. Suikerbietenproefplekken
1954. Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied.
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FIG. 131a. Relation between yield of sugar and lime content
of the soil. Uncorrected. Sugarbeet sample plots
1954. BreedKlein-Wanzleben. Estuarine area.
FIG. 131b.Verband tussen suikeropbrengst en kalkgehalte van
de grond. Gecorrigeerd. Suikerbietenproefplekken
1954. Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied.
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FIG. 131b. Relation betweenyield of sugar and limecontent of
the soil. Corrected. Sugarbeet sample plots 1954.
Breed Klein-Wanzleben. Estuarine area.
Zekerheidshalve werd nog nagegaan of de invloed van het slibgehalte voldoende was
geelimineerd bij de beschouwing van de factor kalkgehalte. Fig. 132 laat zien dat dit inderdaad het geval is, zodat de juistheid van de geconstateerde invloed van het kalkgehalte
hierdoor wordt bevestigd. In deze figuur is het verband tussen kalkgehalte en opbrengst
weergegeven voor gronden met minder dan 40 % afslibbaar na correctie voor de overige
factoren. Het blijkt dat de opbrengst afneemt van 77 kg per are bij een kalkgehalte van
3,6 % tot 69 kg per are bij een kalkgehalte van 13,5%, dus een vermindering van 10%. De
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invloed van het slibgehalte speelt hierbij geen rol, daar dit voor de drie stroken A, Ben C
nagenoeg gelijk is. Ook bij hogere slibgehalten komt het verband tussen kalkgehalteen opbrengst op dezelfde wijze naar voren, zodat er dus geen sprake is van interactie tussen
de factoren slibgehalte en kalkgehalte.
Blijkens decorrelatietabel heeft het kalkgehalte geen invloed op het suikergehalte, zodat
de invloed van het kalkgehalte geheel moet worden toegeschreven aan een invloed op het
wortelgewicht. De oorzaak van deze invloed isuit de gegevensniet vast te stellen. Mogelijk
werken echter de zeer hoge kalkgehalten storend op het evenwicht bij de ionen-opname,
zodat dus bepaaldegebreksverschijnselen deoorzaak zouden zijn van geringere opbrengsten
bij hogere kalkgehalten.
FIG. 132. Verband tussen suikeropbrengst en kalkgehalte bij slibgehalten
< 40% na correctie van de overige factoren. De getallen bij de
punten geven het slibgehalte van hetbetrokken monsteraan.Het
gemiddelde slibgehalte van destroken A, Ben C bedraagt resp.
31, 33en 32%. De kruisjes geven de gemiddeldeopbrengsten in
deze stroken aan. Suikerbietenproefplekken 1954. Ras KleinWanzleben. Estuariumgebied.
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FIG. 132. Relation betweenyieldofsugarand lime contentinsoils withaclay
content < 40% after correction of the remainingfactors. The
numbers near thepoints indicate the clay content ofthesoilsamples
concerned. The average clay content of thefieldsA, B andCis
respectively31.33and32%.Thelittlecrossesindicateaverageyields
in thefieldsmentioned. Sugarbeet sampleplots1954. BreedKleinWanzleben. Estuarinearea.

2.3.5. De invloed van het humusgehalte(fig. 133 aenb). Ookeentoenemendhumusgehalteoefent eenongunstige invloed uitop deopbrengsten (fig. 133b).Bijhetonverwerkte
materiaal (fig. 133 a) komt dit niet of in mindere mate tot uiting, daar andere factoren
overheersen. Dit wordt echter veroorzaakt doordat op de lichtere gronden, waar een aantal
factoren een gezamenlijke ongunstige invloed uitoefent, de humusgehalten vrij laag zijn.
Het opbrengstverschil tussen 2 en 5% humus bedraagt 13 %. De vermindering van de
opbrengst ishetsterkstbijeentoenemingvanhethumusgehaltevan2tot 3%(10%verschil).
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Bij een verdere stijging van het humusgehalte neemt de opbrengst niet veel meer af. AIs
belangrijkste oorzaak voor de geringe opbrengsten bij hogere humusgehalten moet, blijkens
de correlatiegrafiek, de sterkere vertakking bij hogere humusgehalten worden aangemerkt,
waardoor het suikergehalte ongunstig wordt belnvloed. Uit de correlatietabel blijkt dit
rechtstreeks uit de negatieve correlatie tussen humusgehalte en suikergehalte (r=—0,54).
Het wortelgewicht wordt door het humusgehalte waarschijnlijk niet in belangrijke mate
belnvloed.
FIG. 133a. Verband tussen suikeropbrengst en humusgehalte. Ongecorrigeerd. Suikerbietenproefplekken 1954. Ras Klein-Wanzleben.
Estuariumgebied.
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FIG. 133a. Relation betweenyield of sugarand humus content. Uncorrected.
Sugarbeet sampleplots 1954. Breed Klein-Wanzleben. Estuarine

FIG. 133b. Verband tussen suikeropbrengst en humusgehalte. Gecorrigeerd.
Suikerbietenproefplekken 1954. Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied.
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FIG. 133b. Relation between yield of sugar and humus content. Corrected.
Sugarbeet sample plots 1954.Breed Klein-Wanzleben. Estuarine
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2.3.6. D e i n v l o e d v a n de d i k t e v a n h e t k l e i d e k (fig. 134a en b). Bij het onverwerkte
materiaal (fig. 134 a) tekent zich een zeer sterke tendens af, dat de opbrengst toeneemt
naarmate de dikte van het kleidek toeneemt, waarbij de geringste opbrengsten worden
verkregen bij een geheel ontbreken van het kleidek. Hierbij spelen echter de factoren besmetting met aaltjes, zaaidatum, slibgehalte en kalkgehalte, die alle op de lichtere gronden,
FIG. 134a. Verband tussen suikeropbrengst en dikte van het kleidek. Ongecorrigeerd. Suikerbietenproefplekken 1954. Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied.
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FIG. 134a. Relation between yield of sugar and thickness of the surface
clay layer. Uncorrected. Sugarbeet sample plots 1954. Breed
Klein-Wanzleben.Estuarinearea.
FIG. 134b. Verband tussen suikeropbrengst en diktevan het kleidek. Gecorrigeerd. Suikerbietenproefplekken 1954. Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied.
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FIG. 134b. Relation between yield of sugar and thickness of the surface
clay layer. Corrected. Sugarbeet sample plots 1954. Breed
Klein-Wanzleben.Estuariumarea.
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dus op de gronden zonder kleidek, ongunstig op de opbrengst inwerken, een belangrijke rol.
Na correctie op deze factoren (fig. 134b) blijkt, dat de dikte van de kleilaag geen of slechts
een geringe invloed uitoefent op de suikeropbrengst. De gronden zonder kleidek komen
zeker niet ongunstig naar voren, hetgeen op zichzelf ook niet verwonderlijk is, daar bij
deze profielen geen plotselinge, mogelijk storende, overgang van een kleibovengrond naar
de dichte fijnzandige ondergrond voorkomt. Bij de verschillende dikten van de kleilaag
zijn verder de opbrengstverschillen gering en van geen betekenis. Uit de correlatietabel
blijkt, dat er geen verband aanwezig is tussen de dikte van de kleilaag en de vertakking van
de bieten, zodat op grond daarvan ook geen invloed van deze factor is te verwachten. De
dikte van de kleilaag is wel gecorreleerd met de meeste andere factoren, waardoor het verklaarbaar is dat na correctie van de opbrengsten op deze andere factoren geen of hoogstens
slechts een geringe primaire invloed van de dikte van de kleilaag op de opbrengst werd geconstateerd. De oorspronkelijk waargenomen invloed is dus secundair en afhankelijk van
de invloed van de andere factoren.
FIG. 135a. Verband tussen suikeropbrengst en diepte van het grondwater beneden maaiveld.
Ongecorrigeerd. Suikerbietenproefplekken 1954. Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied.
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FIG. 135a. Relation betweenyield of sugar and depth of groundwater belowsurface. Uncorrected.
Sugarbeet sampleplots 1954.Breed Klein-Wanzleben.Estuarinearea.
FIG. 135b. Verband tussen suikeropbrengst en diepte van het grondwater beneden maaiveld.
Gecorrigeerd. Suikerbietenproefplekken 1954. Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied.
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FIG. 135b. Relation between yield of sugar and depth of groundwater below surface. Corrected.
Sugarbeet sampleplots 1954.Breed Klein-Wanzleben.Estuarine area.
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2.3.7. De invloed van de grondwaterdiepte (fig. 135aen b). Het blijkt dat deinvloed
van de grondwaterdiepte slechts gering is geweest op de toename van de opbrengsten bij
lagere waterstanden (fig. 135 b). De oorzaak van de geringe invloed van het grondwater
moet worden gezocht in het vrij droge voorjaar, waarbij op vrijwel alle percelen de waterstanden vroegtijdig reeds vrij sterk daalden, en de daarop gevolgde zeer natte zomer en
nazomer, waarbij eiganlijk alle percelen in te vochtige omstandigheden kwamen te verkeren.
Het onverwerkte materiaal (fig. 135 a) vertoont een enigszins onregelmatig beeld met
afnemende opbrengsten bij toenemende grondwaterdiepten, hetgeen dus precies in tegenstelling is met de werkelijkheid. Dit wordt veroorzaakt doordat de diepste grondwaterstanden voorkomen bijde lichte gronden zonder kleidek, hetgeen ook blijkt uit denegatieve
correlaties van de grondwaterdiepte met deze factoren (r= resp. —0,51 en —0,33). Juist
opdezegronden werkteenaantal ongunstige invloeden samen,waardoor het oorspronkelijk
beeld van de invloed van de grondwaterdiepte onjuist wordt beinvloed.
FIG. 136. Verband tussen suikeropbrengst en P-citroenzuurcijfer. Suikerbietenproefplekken 1954.Ras Klein-Wanzleben.Estuariumgebied.
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FIG. 136. Relationbetween yieldof sugar andP-citric acidfigure.Sugarbeet
sample plots 1954. Breed Klein-Wanzleben. Estuarine area.
2.3.8. De invloed van het P-citroenzuurcijfer (fig. 136).Het blijkt, dat de opbrengst
in beperkte mate toeneemt met een stijging van het P-citroenzuurcijfer. Het verschil in
opbrengst bij lage P-citroenzuurcijfers van ongeveer 20en hoge van meer dan 50 bedraagt
ongeveer 6%.
Een duidelijke invloed van fosfaatbemesting kon niet worden vastgesteld, ofschoon er
weleen zwakke tendens, wijzende op toename van deopbrengsten met de fosfaatbemesting,
aanwezig was. De verschillen in de toegediende hoeveelheden zuivere meststof zijn echter
zo gering, dat geen duidelijk beeld naar voren kan komen.
2.3.9. De invloed van de stikstofbemesting (fig. 137). De indruk wordt gewekt, dat
de suikeropbrengst enigszins afneemt met toenemende stikstofbemesting. Dit wordt niet
veroorzaakt door een geringere wortelopbrengst - mogelijk neemt deze zelfs iets toe -,
maar door een afnemend suikergehalte bij toenemende stikstofbemesting (r=—0,32). Dit
gaat gepaard met een sterkere bladontwikkeling.
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FIG. 137. Verband tussen suikeropbrengst en N-bemesting. Suikerbietenproefplekken 1954. Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied.
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FIG. 137. Relation between yield of sugar and N-fertilizing. Sugarbeet sampleplots 1954. BreedKlein-Wanzleben. Estuarine

FIG. 138. Verband tussen suikeropbrengst en bekwaamheid van de boer.
Suikerbietenproefplekken 1954. Ras Klein-Wanzleben. Estuariumgebied.
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FIG. 138. Relation betweenyield of sugar and capability of thefarmer. Sugarbeetsampleplots 1954.BreedKlein-Wanzleben.Estuarinearea.
2.3.10. D e i n v l o e d v a n de b e k w a a m h e i d v a n de b o e r (fig. 138). Ofschoon bij het
uitkiezen van de percelen zoveel mogelijk de keuze is gevallen op percelen van de goede
boeren, blijkt er toch nog een zwakke samenhang te bestaan tussen de opbrengst en de
bekwaamheidsbeoordeling van de boer binnen deze groep van goede boeren. Ondanks de
correcties op een vrij groot aantal factoren, waarbij binnen zekere grenzen het vakmanschap
van de boer in enkele gevallen ook enig gewicht in de schaal legt, blijkt de invloed van de
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factor boertochnogaanwezigtezijn.Hetvakmanschapvandeboer- eenfactor die moeilijk
in meetbare gegevens is weer te geven en moet berusten op een subjectieve beoordeling isdus zelfs bijeen beperking van deproefplekken tot percelen van goede boeren een factor
die niet verwaarloosd magworden.
2.4. Resume
De resultaten van het suikerbietenproefplekkenonderzoek kunnen alsvolgtwordtsamengevat:
a. De belangrijkste factor die de opbrengst beinvloedt is de besmetting met bietencystenaaltjes.
b. Door vroeg zaaien worden de hoogste opbrengsten verkregen.
c. Tot een gehalte van ongeveer 45% afslibbaar neemt de opbrengst toe met de zwaarte
van de grond.
d. De opbrengst wordt ongunstig beinvloed door hoge kalkgehalten.
e. De opbrengst neemt af met toenemende humusgehalten. Een sterke vertakking van de
bieten, met alsgevolgeen lager suikergehalte, ishiervan de oorzaak.
/. De invloed van de dikte van de kleilaag komt slechts in zeer beperkte mate tot uiting.
g. Ondiepe grondwaterstanden hebben een ongunstige invloed op de opbrengst. De langdurig hoge grondwaterstanden van de minder goed ontwaterde percelen gedurende de
zomer zijn hiervan de belangrijkste oorzaak geweest.
h. De opbrengst neemt in beperkte mate toe met een betere fosfaattoestand van de grond.
i. Door een sterke stikstofbemestingwordt de suikeropbrengst ongunstig beinvloed.
j . De invloed van de factor boer is,zelfs bij beperking van het onderzoek tot percelen van
goede boeren, van belang.
3. DETARWEPROEFPLEKKEN IN 1954,RASHEINEVII
In het onderzoek werden 62proefplekken betrokken allegelegen op defijnzandigeestuariumgronden.
3.1. Debeschouwdefactoren
De volgende factoren zijn in het onderzoek betrokken:
a. De granulaire samenstellingen het kalk-en humusgehalte van de grond.
b. De opbouw van het bodemprofiel, waarvoor als hoofdkenmerk weer werd gebruikt de
dikte van het kleidek.
c. De vruchtbaarheidstoestand van de grond.
' d. De toegediende bemesting.
e. De voorvrucht.
/ Het onkruidbedekkingscijfer. De onkruidbegroeiing is weergegeven in een vierdelige
schaal. De beoordeling berust op de gemiddelde indruk die in de loop van de waarnemingsperiode van de onkruidbezetting werd verkregen.
g. De grondwaterstand en de grondwaterfluctuatie.
Alsgrondwaterstand werdaangenomen degrondwaterstand vandebetreffende proefplek
bij een stand van 50cm in de standaardbuis, waarvoor werd gekozen de buis van een
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der proefplekken. Het verloop van de grondwaterstand in deze standaardbuis is weergegeven in fig. 139. Aan de hand van beschikbare gegevens werd het verloop van de
grondwaterstand gereconstrueerd over een veel langere periode dan de eigenlijke waarnemingsperiode (van 25/6-21/8 1954). In fig. 140 is weergegeven op welke wijze de
aldus bepaalde grondwaterstanden corresponderen met de gemiddelde grondwaterstanden over de gehele waarnemingsperiode, met deondiepste grondwaterstanden tijdens
de waarnemingsperiode en met de waterstanden uit de periode met diepe standen van
25/6- 1/7 1954. Uit de Iaatste figuur blijkt, dat de fluctuaties in grondwaterstanden het
grootste zijn bij de gemiddeld ondiepe waterstanden, daarentegen gering bij de gemiddeld diepe waterstanden. Met de ondiepe waterstanden is de correlatie van de op
bovenstaande wijze aangegeven waterstanden het grootst, terwijl met de gemiddelde
waterstanden ook goede overeenstemming bestaat. Met de diepe waterstanden is de
overeenstemming minder goed. De gebruikte waterstandscijfers geven dus vooral een
beeld van de waterstanden tijdens natte perioden.
h. De bekwaamheid van de boer.
3.2. Het verband tussen de factoren
De correlaties tussen de verschillende factoren onderling en tussen deze factoren en de
opbrengst zijn weergegeven in tabel 26. Ook hier blijkt, dat geen zodanig hoge correlaties
TABEL 26. Correlatietabel voor de tarweproefplekken in 1954.
• correlatiecoefficient r = + of—0,15.
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FIG. 139. Reconstructie van het verloop van de grondwaterstand in de standaardbuis van de tarweproefplekken in 1954. Ras Heine VII. Estuariumgebied. Eigenlijke waarnemingsperiode 25-6-'54 tot 21-8-'54.
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FIG. 139. Reconstruction of the course of the groundwater level in the standard
tube of the wheatsampleplots in 1954.Breed Heine VII.Estuarinearea.
Properperiod of observation25-6-54 to 21-8-'54.
TABLE 26. Correlationtablefor the wheatsampleplots in 1954.
. correlationcoefficientr= + or—0.15.
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FIG. 140. Verband tussen grondwaterstanden in de verschillende waarnemingsbuizen tijdens
bepaalde perioden (I en II) of op een bepaald moment (III) en de grondwaterstand
in dezebuizen ophet moment dat dewaterstand in destandaardbuis SO cm bedraagt.
Grondwaterstand in waarnemingsbuis tijdens bepaalde periode.
Groundwaterlevel inobservation tubeduringdefinite period.
cm

I. Gemiddeide waterstand van 25-6
tot l-7-'54.
Average water level from 25-6 to
J-7-'J4.
II. Gemiddeide waterstand van 25-6
tot 29-7-'54.
Average water level from 25-6 to
29-7-'54.
III. Waterstand op 29-7--54.
Water level on 29-7-54.

Grondwaterstand in waarnemingsbuis bij waterstand van 50 cm in standaardbuis.
Groundwaterlevel inobservation tubeat angroundwater level of 50 cm In standard tube.

FIG. 140. Relation between groundwater levels in various observation tubes during definiteperiods
(I andII) oratadefinite moment (III) and the groundwater level inthese tubes at the
moment that thewaterlevelin standardtube is50 cm.
voorkomen, dat de bewerking volgens de polyfactoranalyse wordt bemoeilijkt, terwijl
anderzijds weer enkele belangwekkende aspecten in de correlatietabel naar voren komen.
De opbrengst wordt zeer sterk beinvloed door de mate van onkruidgroei, hetgeen uit
de hogecorrelatie blijkt (r=—0,69). De invloed van de onkruidbegroeiing iszodanig groot,
dat de invloed van de andere factoren, die blijkens de resultaten van de polyfactoranalyse
een rol spelen, in het oorspronkelijke materiaal niet of nauwelijks tot uiting komt. Zwakke
correlaties komen slechts voor tussen de opbrengst, de dikte van het kleidek (r=0,15), de
grondwaterdiepte (r=0,18) en het P-citroenzuurcijfer (r=0,19). De beide laatste factoren
vertonen echter ook een correlatie met de onkruidbegroeiing, zodat de correlatie met de
opbrengst hieruit secundair kan voortvloeien. De dikte van het kleidek correleert niet met
de onkruidbegroeiing, maar wel met de meeste andere factoren, zodat niet is te zeggen of
dezwakkepositievecorrelatievandediktevanhetkleidek methetoorspronkelijke materiaal
primair of secundair is.
Ook uit deze gegevens blijkt opnieuw, dat het slechts langs de weg van de polyfactoranalyse mogelijk is de invloed van de afzonderlijke factoren vast te stellen. De onkruidbegroeiing ishet grootste bijondiepe ontwatering, bijlagehumusgehalten en lageP-citroenzuurcijfers. Decorrelaties tussen deoverigefactoren blijken overeentestemmenmethetgeen
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bij debietenproefplekken werdgevonden, ofschoon natuurlijk verschillen voorkomen in de
waarde van de correlatiecoefficient.
. Opmerkelijk ishierbij tenslotte,dat tussen debekwaamheidvandeboer,het kalkgehalte
en de grondwaterdiepte een zwakke negatieve correlatie, tussen de bekwaamheid van de
boeren hethumusgehalteeenzwakkepositievecorrelatiebestaat.Ditzoukunnen betekenen,
dat mengeneigdisbijdebeoordelingdeboeren,diehungrondenvoornamelijk hebbenliggen
op de lichtere gronden op de ruggen, minder hoog aan te slaan dan de boeren met hoofdzakelijk"zwaardere, lager gelegen gronden met minder kalk en hogerehumusgehalten, waar
gemiddeld betere opbrengsten worden verkregen. Het isechter ook mogelijk, dat deze lage
correlatiewaarden berusten op toevallige omstandigheden. Uit de correlatie tussen de bekwaamheid van deboerenhet P-citroenzuurcijfer kan worden afgeleid, dat debetereboeren
royaler met meststoffen omspringen dan deoverige.
3.3. Deuitkomstenvan het onderzoek
Ook in dit geval zijn bij de bewerking 4 ronden toegepast, waarbij de invloed van de
verschillende factoren telkens nauwkeuriger kon worden vastgesteld. Allereerst werd de
sterke invloed van de onkruidbegroeiing zo goed mogelijk geelimineerd.Daar niet voorzien
kon worden, dat de invloed van de onkruidbegroeiing zo sterk naar voren zou komen, is
deze factor slechts volgens een vierdelige schaal beoordeeld, hetgeen helaas tevens een beperking met zich medebracht van de correctiemogelijkheden voor deze factor. Toch is het
gebleken mogelijk te zijn de invloed van de factor onkruid zodanig te elimineren, dat de
invloed van deoverigefactoren goed kon worden beoordeeld. Overigenswerd de bewerking
op dezelfde wijze uitgevoerd als bij de suikerbietenproefplekken.
3.3.1. De invloed van de onkruidbegroeiing (fig. 141aenb). De zeer sterke invloed
van het onkruid komt zowel bij het bewerkte (fig. 141b) als het onbewerkte materiaal (fig.
141a) tot uiting. Op de sterk met onkruid begroeide percelen bedroeg de opbrengst slechts
70%van dieop denagenoeg onkruidvrije percelen. De noodzaak van een goede verzorging
van het gewas kan moeilijk duidelijker worden aangetoond. Ofschoon in beidefigurenhet
verloop van de curve ongeveer hetzelfde is, bestaat er toch een verschil als gevolg van een
geringere spreiding van de punten bij het bewerkte dan bij het oorspronkelijke materiaal.
Daaruit blijkt, dat door het corrigeren op de invloed van die factoren waarbij een verband
tussen de factor en de opbrengst kon worden vastgesteld, een deel van de oorspronkelijke
verschillen werd achterhaald. De nog overblijvende, niet verklaarde verschillen berusten op
toevallige omstandigheden, op de invloeden van niet in het onderzoek betrokken factoren,
maar vooral ook op fouten in de taxatie en de opbrengstbepaling en ten slotte op fouten bij
het vaststellen van dejuiste waarde van de verschillende factoren.
3.3.2. De invloed van de zwaarte van de grond (fig. 142aen b). Van 25%tot 40%
afslibbaar neemt de opbrengst met ongeveer 15% toe (fig. 142b). Bij een verdere stijging
van het gehalte afslibbaar verandert de opbrengst niet meer. Het verschil tussen de lichtste
en de matig zware gronden van dit gebied is dus aanmerkelijk. Bij het ongecorrigeerde
materiaal komt deinvloed vandezwaartevan degrond niettot uitingdoor deoverheersende
invloed van de factor onkruid (fig. 142 a).
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FIG. 141a. Verband tussen tarwe-opbrengst en onkruidbedekking. Ongecorrigeerd. Ras Heine VII, 1954.
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FIG. 141a. Relation between wheat yield and weed density. Uncorrected.
Breed Heine VII, 1954.
FIG. 141b. Verband tussen tarwe-opbrengst en onkruidbedekking. Gecorrigeerd. Ras Heine VII, 1954.
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FIG. 141b. Relation between wheatyield andweeddensity. Corrected. Breed
Heine VII, 1954.

295
FIG. 142a. Verband tussen tarwe-opbrengst en slibgehalte. Ongecorrigeerd. Ras Heine
VII, 1954.
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FIG. 142a. Relation between wheat yield and content of particles < 16 mu. Uncorrected.
Breed Heine VII, 1954.
FIG. 142b. Verband tussen tarwe-opbrengst en slibgehalte. Gecorrigeerd. Ras Heine
VII, 1954.
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FIG. 142b. Relation between wheat yield and content of particles < 16 mu. Corrected.
Breed Heine VII, 1954.
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3.3.3. De invloed van het kalkgehalte (fig. 143). Evenals bij de bieten blijkt de opbrengst iets af tenemen met toenemend kalkgehalte. Bij delagere kalkgehalten tot ± 10%
zijn deverschillen slechts gering, bij de hogere kalkgehalten treedt echter een vrij duidelijke
opbrengstreductie op.
FIG. 143.Verband tussen tarwe-opbrengsten kalkgehalte. Ras
Heine VII,1954.
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FIG. 143. Relation between wheatyieldandlime content. Breed
HeineVII, 1954.
Ook in dit gevalwerdnagegaan of dezeinvloed somseen gevolgisvan een onvoldoende
correctievoorhet slibgehalteten gevolgevaneentesterkebindingtussendefactoren slib-en
kalkgehalte binnen de verschillende zwaarteklassen van de grond. Voor de lichtste gronden
met 25- 37%afslibbaar en demiddelzwaregronden met 38- 45%afslibbaar werd daartoe
het verband tussen opbrengst en kalkgehalte nagegaan (fig. 144a en b). Ook hierbleek,dat
deopbrengstafneemt methetkalkgehalteopovereenkomstigewijzealsinfig.143.Weliswaar
blijkt, dat inbeidegevallenhetslibgehaltegemiddeldenkeleprocentenafneemt bijtoenemend
kalkgehalte, maar dezeverschillen zijn te gering om de geconstateerde opbrengstverschillen
bij toenemende kalkgehalten te verklaren, te meer daar reeds is gecorrigeerd op het slibgehalte.
3.3.4. De invloed van het humusgehalte (fig. 145). Een zwakke tendens tekent zich
af, dat de opbrengsten iets afnemen bij toenemende humusgehalten. De verschillen zijn
slechtskleinenbedragen maximaalslechtsongeveer 6%.Hetverloopvandecurveis daarbij
enigszins onregelmatig. Bij een gehalte van minder dan 4,5%tekenen zich geen verschillen
af, maar bij hogere humusgehalten zijn de opbrengsten wat lager.
3.3.5. De invloed van de dikte van het kleidek (fig. 146a en b). Het blijkt dat er,
in tegenstelling met de suikerbietenproefplekken, een duidelijk verband bestaat tussen de
opbrengst en de dikte van het kleidek. Bij het onbewerkte materiaal (fig. 146a) tekent zich
dit verband reeds af, maar in het uiteindelijk resultaat (fig. 146b) komt dit veel scherper
naar voren.
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FIG.

144a. Verband tussen tarwe-opbrengst en kalkgehalte bij verschillende zwaarten van de
grond. Gronden met 25- 37% afslibbaar. De cijfers bij de punten geven de slibgehalten van de monsters aan. Gemiddeld slibgehalte van strook A is 35%, van
strook B 3 1 % .De kruisjes geven de gemiddelde opbrengsten in de stroken weer.
Tarweproefplekken 1954. Ras Heine VII.
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FIG. 144a. Relation between wheat yield and lime content insoilswithvaryingclay content. Soils
containing25-37% particles < 16 mu. Thenumbersnear thepoints indicate the clay
content of the soil samples concerned. The average clay content of field A is 35%, of
field B 31%. Thesmall crosses representthe averageyields in the fields. Wheatsample
plots 1954.Breed Heine VII.
FIG. 144b. Verband tussen tarwe opbrengst en kalkgehalte bij verschillende zwaarten van de
grond. Gronden met 38- 45% afslibbaar. De cijfers bij de punten geven de slibgehalten van de monsters aan. Gemiddeld slibgehalte strook A is 43%, van strook
B 41%. De kruisjes geven de gemiddelde opbrengsten in de stroken weer. Tarweproefplekken 1954. Ras Heine VII.
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FIG. 144b. Relation between wheat yield and lime contentinsoilswithvaryingclay content. Soils
containing38-45% particles < 16 mu. The numbersnear thepoints indicatethe clay
content of the soil samples concerned. The average clay content of field A is 43%, of
field B 41%. Thesmall crossesrepresentthe averageyields in the fields. Wheatsample
plots 1954.Breed Heine VII.
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FIG. 145. Verband tussen tarwe-opbrengst en humusgehalte. Ras Heine VH,1954.
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FIG. 145. Relation between wheatyieldandhumus content. BreedHeineVII, 1954.
Het verloop van de curve is zeer opvallend (fig. 146b). Eigenlijk bestaat de curve uit
twee gedeelten, die los van elkaar staan. De eigenlijke curve begint bij een dikte van het
kleidek van 25 cm, terwijl de gemiddelde opbrengst van de gronden zonder kleidek, los
daarvan, door een punt worden weergegeven. Feitelijk hebben dezelaatste profielen ook een
aparte plaats in de reeks profielen met een toenemende dikte van het kleidek. Het blijkt,
dat de opbrengst op dezegronden met defijnzandige,zaveligegrond totaandeoppervlakte
aanmerkelijk hoger is dan op gronden met een dun kleidek op dezelfde ondergrond. Ten
opzichte van de gronden met een kleidek van slechts 20cm dikte bedraagt het verschil zelfs
13%. Bij toenemende dikte van het kleidek neemt de opbrengst weer aanmerkelijk toe,
vooral de toeneming tot een dikte van 60cm is belangrijk en bedraagt ongeveer 15%. Bij
een diktevan het kleidek van bijna 60cm is de opbrengst ongeveer gelijk aan de opbrengst
van een grond zonder kleidek. Bij het onbewerkte materiaal (fig. 146a) komt het verband
minder duidelijk en onregelmatiger naar voren, maar dezelfde tendens tekent zich toch af.
Het blijkt dus, dat een overgang in het profiel van een kleibovengrond naar een fijnzandige, zavelige ondergrond de tarwe-opbrengst nadelig beinvloedt en wel des te sterker
naarmate deze overgang op geringere diepte voorkomt. Uit het bewortelingsonderzoek
(hoofdstuk XV) isgebleken, dat de wortelontwikkeling in defijnzandigeondergrond onder
het kleidek zeerslechtis,zodat degeringereopbrengst bijdeprofielen met dunne kleidekken
voor een belangrijk deel is terug te voeren tot een belemmering van de wortelontwikkeling
in de ondergrond. De gronden zonder kleidek daarentegen hebben in de eerste plaats geen
storende overgang in het profiel, maar zijn daarnaast ook gelegen op de hogere ruggen,
waardoor in deze gronden ten gevolge van hun diepere ontwatering een iets grotere biologische activiteit bestaat en daardoor een gunstiger verhouding tussen de volumina grond,
waterenlucht(fig. 107,hoofdstuk XIV).Dewortelontwikkelingzalindezegronden daardoor
beter in defijnzandigeondergrond kunnen plaatsvinden dan in overeenkomstige gronden
met een kleidek, die overwegend in de lagere gedeelten voorkomen waar deze biologische
activiteit ontbreekt.
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FIG. 146a. Verband tussen tarwe-opbrengst en dikte van het kleidek. Ongecorrigeerd. Ras Heine VII, 1954.
index-kg/ha
100-*" 7

Opbrengsttaxatie.
Yield estimation.

90-5610

8 0 - 5102.

7 0 - 4595

60-4087

50-3560

40-3O7S

3520
•

to

60

80

100 cm

Dikte van het kleidek.
Thickness of surface clay layer.

2 samenvallende punten/ 2 coinciding observations.

FIG. 146a. Relation between wheatyield and thickness of surface clay layer. Uncorrected. Breed Heine VII,1954.
FIG. 146b. Verband tussen tarwe-opbrengst en dikte van het kleidek.
Gecorrigeerd. Ras Heine VII, 1954.
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FIG. 146b. Relation between wheat yield and thickness of surface clay
layer. Corrected. Breed Heine VII, 1954.
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3.3.6. De invloed van de grondwaterdiepte (fig. 147). Het eerste gedeelte van de
curve vertoont een toename van de opbrengst met de diepte van de grondwaterstand. Het
verschilinopbrengst tusseneengrondwaterstandswaardevan 10envan60cmbedraagt 18%.
Bij nog diepere grondwaterstanden komt geen invloed op de opbrengst meer totuiting.De
invloed van het grondwater is dus slechts gering geweest. De oorzaak hiervan is gelegen in
het droge voorjaar, waarin de grondwaterstanden in de tweede helft van april in vrijwel
alle gronden vrij diep daalden. De sterke stijging van de grondwaterstanden tussen 15en
30juli heeft geen belangrijke invloed meer kunnen uitoefenen, daar het gewas toen reeds
in een vergevorderd ontwikkelingsstadium verkeerde.
FIG. 147. Verband tussen tarwe-opbrengst en diepte van het grondwater. Ras Heine VII, 1954.
Opbrengsttaxatie.
Yield estimation.
index-kg/ha
90-5610

80-5KM

*0-3o7j,
W

i

i

i

i

i

i

i

30

50

70

90

TO

130

150

i

Diepte grondwaterstand beneden maaiveld.

170cm „ . , . / •

j

.

,

Depth of groundwater
• 2 samenvallende punten / 2 coinciding

, i ,

r

level below

surface,

observations.

FIG. 147. Relation between wheatyield and depth of groundwater. Breed Heine VII, 1954.

3.3.7. De invloed van het P-citroenzuurcijfer (fig. 148a en b). Het blijkt, dat inhet
uiteindelijke resultaat (fig. 148b) geen invloed meer is te bespeuren van de fosfaattoestand
uitgedrukt in het P-citroenzuurcijfer, terwijl bij het oorspronkelijke materiaal (fig. 148a)
deopbrengst toeneemt methetP-citroenzuurcijfer. Hetoorspronkelijk beeldwasdus onjuist.
Degeconstateerdepositieveinvloedvandefosfaattoestand isterugtevoerenopeengerihgere
onkruidbegroeiing op de percelen met een gunstige fosfaattoestand (r=—0,29).
3.3.8. De invloed van de stikstofbemesting (fig. 149). Bij de overwegend geringe
verschillen tussen de toegediende hoeveelheden stikstof konden geen opbrengstverschillen
worden vastgesteld. Slechts werd de indruk gewekt, dat bij een beperkt aantal percelen,
waar geen stikstof werd toegediend, de opbrengsten ietslager waren.
3.3.9. De invloed van de bekwaamheid van de boer(fig. 150).Eenzwakkepositieve
invloed van de factor bekwaamheid van de boer komt tot uiting. Ook hier blijkt dus,dat
dezefactor alszodanignietgeheelwordtuitgeschakeld doordeeliminatievanzoveelmogelijk
alle andere factoren.
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FIG. 148a. Verband tussen tarwe-opbrengst en P-citroenzuurcijfer. Ongecorrigeerd. Ras Heine VII, 1954.
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FIG. 148a. Relation between wheat yield and P-citric acid figure. Uncorrected.Breed Heine Vll, 1954.
FIG. 148b. Verband tussen tarwe-opbrengst en P-citroenzuurcijfer. Gecorrigeerd. Ras Heine VII, 1954.
index-kg/ha
90-5610

Opbrengsttaxatie.
Yield estimation.

15

25

35

(5

55

65

P-citroenzuurcufer.
P-citric acid figure.

• 2samenvallende punten/ 2 coinciding observations.

FIG. 148b. Relationbetweenwheatyield andP-citricacidfigure.Corrected.
BreedHeine VII, 1954.
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FIG. 149. Verband tussen tarwe-opbrengst en stikstofbemesting. Ras Heine VII, 1954.
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FIG. 149. Relation between wheatyield andnitrogenfertilizing. Breed Heine VII,1954.
FIG. 150. Verband tussen tarwe-opbrengst en bekwaamheid van de boer. Ras Heine VII,
1954.
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FIG. 150. Relation between wheatyield andcapabilityof thefarmer. BreedHeine VII, 1954.
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3.4. Resume
De resultaten van het wintertarweproefplekkenonderzoek kunnen in devolgendepunten
worden samengevat:
a. De belangrijkste factor dievan invloed isop de opbrengst is de onkruidbegroeiing.
b. Tot een gehaltevan ruim 40%afslibbaar neemt de opbrengst toe met dezwaarte van de
grond.
c. De opbrengst wordt ongunstig beinvloed door hoge kalkgehalten.
d. Bijdeprofielen meteenkleidek opdezavelige,fijnzandigeondergrondneemtdeopbrengst
toe met de dikte van het kleidek. Als oorzaak hiervoor kan worden aangewezen de
slechte wortelontwikkeling in de fijnzandige ondergrond.
e. De opbrengst van profielen zonder kleidek komt ongeveer overeen met de opbrengst
van profielen met een kleidek van 60 cm. Het ontbreken van profielstoringen en de
wat sterkere biologische activiteit bij dezeoverwegendhooggelegengronden zijn hiervan
de oorzaak.
/ Een beperkt ongunstige invloed van een ondiepe ontwatering tekent zich af. De invloed
isslechts beperkt ten gevolge van het droge voorjaar en de droge voorzomer.
g. Verschillen in bemestingstoestand komen niet tot uiting in de opbrengst.
h. De verschillen in toegediende bemesting zijn te gering om opbrengstverschillen teweeg
te brengen.
/. Na eliminatie van de invloed van de overige factoren komt nog een positieve invloed
van de factor bekwaamheid van de boer naar voren.
4. DETARWEPROEFPLEKKEN IN 1955,RASPEKO
In het onderzoek werden 72proefplekken betrokken, waarvan 62gelegen op fijnzandige
estuariumgronden en 10 op grofzandhoudende estuariumgronden ten noorden van Nieuwendijk. Bij alle proefplekken was het profiel tot dieper dan 80cm slibhoudend.
4.1. Debeschouwdefactorenenhun correlate
Met uitzondering van de bemestingstoestand van de grond werden dezelfde factoren
in het onderzoek betrokken als bij de tarweproefplekken in 1954. Door een administratief
misverstand ishet onderzoek naar de bemestingstoestand achterwege gebleven. Daar echter
bij de voorgaande onderzoekingen was gebleken, dat de bemestingstoestand in vergelijking
met de overige factoren hier slechts een beperkte invloed uitoefende, werd een herbemonstering achteraf ter bepaling van de bemestingstoestand achterwege gelaten.
Aan de factor onkruid werd meer aandacht besteed dan in het voorgaandejaar. De
onkruidbegroeiing werd enige malen gedurende de waarnemingsperiode- de eerste keer
direct inhet begin bij het uitzoeken van deplekkenen delaatste maalvoor deoogst- ineen
tiendelige schaal beoordeeld, waaruit uiteindelijk een honderddelige beoordelingsschaal
werd samengesteld.
De ontwateringstoestand werd eveneens op andere wijze weergegeven dan in het voorafgaandejaar.Daar dekeuzevan deproefplekken bij dezomertarweeerst vrij laatkon plaats-
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vinden, konden de eerste grondwaterstandswaarnemingen pas omstreeks beginjuni worden
verricht. De grondwaterstanden waren toen reedsvrij sterk gedaald.
Nadien zijn de waterstanden vrij regelmatig verder gedaald. Aangezien bij de onderzoekingen in het voorgaandejaar gebleken was, dat vooral deperioden met ondiepe waterstanden gedurendehet groeiseizoenvan belangzijn voor de opbrengst, werd in dit gevalals
maatstaf voor de grondwaterstand genomen het gemiddelde van deeerste waarnemingen in
juni, dus het gemiddelde van de ondiepste standen in dewaarnemingsperiode. Aan de hand
van gegevens van waterstandsbuizen elders in het gebied is gebleken, dat de grondwaterstanden in mei aanmerkelijk hoger waren, waarbij vanaf eind april tot de derde week van
mei de standen ongeveer om eenzelfde niveau schommelden. Begin april waren de waterstanden nog hoger. Gezien de betrekkelijk sterke correlatie tussen de grondwaterstand en
de grondwaterfluctuatie gedurende het groeiseizoen, waarbij diepe waterstanden tijdens
natte perioden gepaard gingen met een geringefluctuatieen ondiepe waterstanden met een
sterke fluctuatie, gold in de meeste gevallen, dat bij de laagste grondwaterstandscijfers
van dit onderzoek in de voorafgaande periode nog aanmerkelijk ondiepere standen voorkwamen, terwijl dit bij de hogere grondwaterstandscijfers in veel mindere mate het geval
was (vergelijk tarwe-onderzoek 1954).
4.2. De uitkomstenvanhet onderzoek
Bij de bewerking werden vier ronden toegepast, waarbij op dezelfde wijze te werk werd
gegaan als bij de vorige onderzoekingen. In eerste instantie werd de bewerking alleen voor
de fijnzandige proefplekken uitgevoerd om daarmede te vermijden, dat een onjuist beeld
zou worden verkregen ten gevolge van een eventueel afwijkende invloed van de grofzandige
proefplekken. In de derde ronde werden degrofzandige proefplekken ingeschakeld waarbij
bleek,dat dezebijdereadiesten opzichtevandeverschillendefactoren geenafwijkend beeld
vertoonden, zodat zij bij de verdere bewerking normaal werden meegerekend.
FIG. 151. Verband tussen tarwe-opbrengst en onkruidbedekking. Ras Peko,
1955.
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FIG. 151. Relation between wheatyield andweeddensity. BreedPeko, 1955.
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4.2.1. De invloed van de onkruidbegroeiing (fig. 151). In even sterke mate als in
1954 bij de wintertarwe kwam ook bij de zomertarwe de invloed van de factor onkruid tot
uiting. Bij een sterke onkruidgroei (onkruidbedekkingscijfer 15) bedroeg de opbrengst
slechts ruim 70%van de opbrengst bij een geringe onkruidgroei (onkruidbedekkingscijfer
70). Het verband tussen de opbrengst en de factor onkruid, zoals deze is uitgedrukt in de
honderddelige schaal, is rechtlijnig.
FIG. 152. Verband tussen tarwe-opbrengst en gehalte afslibbaar. Ras Peko,1955.
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FIG. 152. Relation between wheat yield andcontent of particles< 16 mu. Breed
Peko, 1955.
4.2.2. De invloed van de zwaarte van de grond (fig. 152). Deinvloedvandezwaarte
van de grond tekende zich op ongeveer dezelfde wijze af als in het voorafgaande jaar. Tot
een gehalte van 43% afslibbaar neemt de opbrengst toe met de zwaarte van de grond,
waarna bij toenemende zwaarte de opbrengst verder constant blijft. Het verloop van de
curve tussen 30 tot 40% afslibbaar is echter steiler dan die van 1954. Het verschil in opbrengst tussen 30en 45% afslibbaar bedraagt 18 %tegen ongeveer 13 %in 1954.
4.2.3. De invloed van het kalkgehalte (fig. 153). In tegenstelling met 1954 was in
1955geen invloed van de factor kalkgehalte op de opbrengst te constateren.
4.2.4. De invloed van het humusgehalte (fig. 154). In tegenstelling met hetgeen in
1954werd geconstateerd,bestond ereen zwakketendensvan toenamevan deopbrengst met
stijgend humusgehalte. Deverschillenwaren echterslechtsgering,terwijl de puntenspreiding
enigszins onregelmatig was. Deze invloed kan dan ook niet als betrouwbaar worden aangemerkt.
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FIG. 153. Verband tussen tarwe-opbrengst en kalkgehalte. Ras Peko, 1955.
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FIG. 153. Relation between wheatyieldandlime content.
BreedPeko, 1955.

FIG. 154. Verband tussen tarwe-opbrengst en humusgehalte. Ras Peko, 1955.
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FIG. 154. Relation between wheatyield andhumus content. BreedPeko, 1955.

307
FIG. 155a. Verband tussen tarwe-opbrengst en dikte van het"kleidek.
Ras Peko, 1955. Ongecorrigeerd.
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FIG. 155a. Relation between wheatyield and thickness of surface clay layer.
BreedPeko, 1955.Uncorrected.
FIG. 155b. Verband tussen tarwe-opbrengst en dikte van het kleidek.
Ras Peko, 1955. Gecorrigeerd.
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FIG. 155b. Relation between wheatyield and thickness of surface clay layer.
BreedPeko, 1955.Corrected.
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4.2.5. De invloed van de dikte van het kleidek (fig. 155a en b). De invloed van de
dikte van het kleidek tekende zich scherp af. De verschillen waren groter dan in het voorgaandejaar, terwijl ook bij dikten van meer dan 60 cm nog een duidelijke invloed op de
opbrengst aanwezig bleef. Het verschil in opbrengst tussen een dikte van het kleidek van
25cmeneenvan 90cmbedraagt 30%tegen 12%inhetvoorafgaande jaar. Het opbrengstniveau van de profielen zonder dek kwam echter, evenals in 1954, weer overeen met dat
van de profielen met een dek van 60 cm. De oorzaken van de verschillen werden reeds
genoemd bij de bespreking van de gegevens in 1954.
FIG. 156a. Verband tussen tarwe-opbrengst en dikte van het kleidek.
Ras Peko, 1955. Grondenzonder kleidek en gronden meteen
kleidek metminder dan42% afslibbaar.
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Fio. 156a. Relation between wheatyieldand thickness ofthesurface clay
layer. Breed Peko, 1955. Soilswithout surface claylayerandsoils with a
surfac claylayer containing < 42%particles < 16 mu.
Om na te gaan in hoeverre eventueel een onjuiste correctie voor het slibgehalte van
invloed kan zijn geweest op het beeld voor de factor dikte van dekleilaag, isinfig.156a, b
en cweergegeven,hoede invloedvan de diktevan het kleidek zich aftekent bijverschillende
zwaarteklassen van dit dek. Bij minder dan 42% afslibbaar (fig. 156a), waartoe uiteraard
ook behoren de profielen zonder kleidek, tekent zich nagenoeg hetzelfde beeld af als bij de
samengevatte figuur, terwijl bij de zwaarteklassen van 42- 47% afslibbaar en meer dan
47%afslibbaar (fig. 156b en c), waarbij steeds sprake is van gronden met een kleidek, de
invloed van de dikte van het kleidek in beide gevallen zich op dezelfde wijze demonstreert
als bij de lichtere gronden. De grote betekenis van de opbouw van het bodemprofiel op de
tarwe-opbrengst ishier welzeer sprekend.
4.2.6. De invloed van de grondwaterdiepte (fig. 157). Ook de grondwaterinvloed
tekende zich op overeenkomstige wijze af als in het voorafgaande jaar, echter evenzo met
grotere verschillen. Bij een toename van de diepte van het grondwater van 70 tot 100cm
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FIG. 156b. Verband tussen tarwe-opbrengst en dikte van het kleidek.
Ras Peko, 1955. Gronden met een kleidek met 42 - 4 7 %
afslibbaar.
Opbrengsttaxatie. / Yield estimation.
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FIG. 156b. Relation between wheatyieldandthicknessofsurfaceclay layer.
Breed Peko, 1955. Soils with a surface clay layer containing
42-47% particles < 16 mu.
FIG. 156c. Verband tussen tarwe-opbrengst en dikte van het kleidek.
Ras Peko, 1955. Gronden met een kleidek met meer dan
47% afslibbaar.
Opbrengsttaxatie. / Yield estimation.
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FIG. 156c. Relation betweenwheatyieldandthicknessofsurfaceclay layer.
Breed Peko, 1955. Soils with a surface clay layer containing
> 47 % particles < 16 mu.
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neemt de opbrengst toe met ongeveer 25%. Bij nog diepere waterstanden is geen invloed
meer waarneembaar. De scherpere reactie op de ondiepere grondwaterstanden in 1955
vergeleken bij die in 1954 moet worden toegeschreven aan ondiepere waterstanden geFIG. 157. Verband tussen tarwe-opbrengst en diepte van het grondwater beneden maaiveld.
Ras Peko, 1955.
Opbrengsttaxatie. / Yield
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FIG. 157. Relation between wheat yield and depth of groundwater level below surface.
BreedPeko, 1955.
FIG. 158. Verband tussen tarwe-opbrengst en bekwaamheid van de boer.
Ras Peko, 1955.
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FIG. 158. Relation between wheatyield and capability of the farmer.
BreedPeko, 1955.
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durende de maand mei in 1955 ten opzichte van 1954,vooral bij de proefplekken met gemiddeld relatief ondiepe standen.
4.2.7. De invloed van de bekwaamheid van de boer(fig. 158). Evenalsinhetvoorafgaande jaar demonstreerde zich weer een zwak positieve invloed van deze factor, waarbij
echter het verloop enigszins onregelmatiger was dan in 1954.
4.3. Resume
De resultaten van het onderzoek in 1955kunnen op dezelfde wijze worden samengevat
als voor het jaar 1954, met dien verstande, dat in plaats van een beperkte,van een sterke
grondwaterinvloed kan worden gesproken, terwijl geen invloed van het kalkgehalte werd
geconstateerd. De invloed van de bemestingstoestand werd niet nagegaan.
5. INTERPRETATIEVANDEGEGEVENSVOORDEVERSCHILLENDE BODEMTYPEN
a. Voor alle gronden geldt dat bij een diepe ontwatering de hoogste opbrengsten worden
verkregen.
b. Zowel voor suikerbieten als voor tarwe neemt de opbrengst toe met de zwaarte van de
grond tot een gehalte afslibbaar van 41 a 44%. Bij verder toenemen van de zwaarte blijft
de opbrengst onveranderd.
c. Bij tarwe oefent de dikte van het kleidek afgezet op de fijnzandige ondergrond een
belangrijke invloed uit op de opbrengst. Bij suikerbieten is dit in veel mindere mate het
geval. De produktiviteit van profielen zonder kleidek stemt ongeveer overeen met die van
profielen meteen kleidek van 60cm dikte.Dezeprofielen zijn gelegen op de hogere ruggen.
d. Uit de punten ben c volgt, dat bij goede ontwatering, afgezien van secundaire factoren,
voor suikerbieten de hoogste opbrengsten worden verkregen bij de typen Ng, resp. ng 11,
21 en 31 met slechts kleine verschillen naar profielopbouw, waarbij dan de opbrengsten
in genoemde volgorde ongeveer met 3%afnemen. De opbrengsten van de typen Ng, resp.
ng 12, 22 en 32 liggen gemiddeld ongeveer 3% lager met hetzelfde verschil van 3% voor
verschillen in profielbouw. Alle gronden met meer dan 35% afslibbaar (18% lutum) zijn
voor suikerbieten dus vrijwel even produktief met een maximaal verschil van 6%tussen de'
beste typen (Ng, resp. ng 11)en de minst goede typen (Ng resp. ng 32). De produktiviteit
wat betreft suikerbieten op gronden met minder dan 35%afslibbaar isgemiddeld ongeveer
10%minder dan die van gronden met meer dan 35% afslibbaar.
Voor tarweliggen deverhoudingen wegensdesterkeinvloedvan dediktevanhet kleidek
op de fijnzandige ondergrond anders. Indien gemiddeld over de beide jaren de maximale
opbrengst op 100wordt gesteld, dan gelden voor de verschillende trajecten van de factoren
dikte kleidek en afslibbaar gemiddeld de volgende relatieve opbrengsten:
Dikte kleidek
Thickness of surface clay layer
0
20- 50 cm
50- 80 cm
> 80 cm

Rel. opbrengst
Relative yield

% afslibbaar
Part. < 16mu

Rel. opbrengst
Relative yield

97
87
97
100

25- 35%
35-45%
45- 50 %

86
98
100

312

Door combinatievan dezebeide factoren met de bodemtypen zoals deze werden onderscheiden, krijgt men voor de verschillende typen de volgende gemiddelde relatieve opbrengsten:
Bodemtype
Soil type

Ng 12,resp. ng 12
Ng21, resp. ng21
Ng 22, resp. ng 22

Rel. opbr.
Rel. yield

Bodemtype
Soil type

100
98
97
95

Rel. opbr.
Rel. yield
87
85
83

Ng 32,resp. ng 32

Om na te gaan in hoeverre deze cijfers overeenstemmen met de werkelijk verkregen
opbrengsten, werden voor beide jaren de gemiddelde opbrengsten van de verschillende
typen, na correctie voor alle factoren behalve het slibgehalte en de dikte van de kleilaag,
berekend en in tabel 27, zowel voor de beide jaren afzonderlijk als voor het gemiddelde
over beidejaren, in relatieve opbrengstpercentages weergegeven.
TABEL 27. Vergelijking tussen de werkelijk verkregen relatieve opbrengsten en de verwachte
relatieve opbrengsten, berekend uit degegevensvan depolyfactoranalyse.
Bodemtype
Soil type

Ng 32,resp. ng 32

Werkelijke relatieve opbrengst
Actual relativeyield

Berekende
rel. opbr.
Computed
rel. yield

1954

1955

gemiddeld
average

100
98
90
88
86

100
99
94
95
85

100
92
90
91
90

100
95i
92
93
87i

TABLE 27. Comparison between actual obtained relative yields and expectedrelative yields
computedfrom data ofthepolyfactor analysis.
Het blijkt, dat dewerkelijk vastgesteldeopbrengsten inbehoorlijke mateovereenstemmen
met de berekende opbrengsten volgens de gegevens van de polyfactoranalyse. Vooral voor
het gemiddelde over de beide jaren is dat het geval. Tussen de beide jaren komen nogal
verschillen voor, maar de algemene tendens isin beidejaren hetzelfde.
Enigszins opvallend is, dat in beidejaren bij de typen Ng, resp. ng 32 iets hogere opbrengsten werden verkregen dan bij de typen Ng, resp. ng 31,terwijl juist iets lagere opbrengsten werden verwacht. Voorts valt nog op het vrij grote verschil tussen de beidejaren
voor detypen Ng,resp.ng22.In beidegevallen staan dezetypen echter tussen detypen Ng,
resp. ng 21- de beste typen- en de overige. Deze goede overeenstemming tussen de berekende en de werkelijk vastgestelde relatieve opbrengsten toont aan, dat het gelukt is met
behulp van de polyfactoranalyse de factoren aan te wijzen en hun invloed, die de oorzaak
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vormt van de verschillen in opbrengst van de verschillende bodemtypen, kwantitatief na
te gaan. Deze opbrengstverschillen, die op zichzelf niet significant zijn, hebben hierdoor
relief gekregen.
e. Secundairefactoren, eventueel geheelofgedeeltelijk gekoppeld aan debodemgesteldheid,
kunnen een zeer belangrijke invloed uitoefenen op de opbrengst, waardoor de invloed van
de zuiver bodemkundigefactoren soms in de schaduw wordt gesteld.
Bijsuikerbieten ishet in dit gebied vooral debesmettingmet bietencystenaaltjes, dieeen
belangrijke rol speelt.Vooral de lichtere gronden zijn besmet,zodat deze gronden,die voor
de teelt van suikerbieten uit een bodemkundig oogpunt reeds het ongunstigst zijn, nog
extra worden benadeeld. De enige mogelijkheid om op deze gronden nog redelijke suikeropbrengsten te verkrijgen, is gelegen in een aanzienlijke beperking van deze teelt. Nog een
factor in het nadeel van deze gronden is de onmogelijkheid om zeer vroeg in het voorjaar
te zaaien. Alle ongunstige factoren van de typen Ng 43 en ng43 tezamen maken, dat de
werkelijke opbrengsten hier aanmerkelijk lager liggen dan het gemiddelde van de overige
typen, zoalsuit het volgende staatje blijkt:
BodemtypeNg,resp.ng . .
Soiltype, Ngresp. ng
Werkelijke relatieve opbrengst
Actualrelativeyield

21

22

31

32

43

100

99

99

95

86

De verschillen tussen de typen Ng, resp. ng 21, 22, 31 en 32 zijn betrekkelijk gering,
maar komen ongeveer overeen met hetgeen is afgeleid onder punt d, ondanks het feit dat
voor de overige factoren nog geen correcties zijn toegepast.
Bij tarwe speelt vooral de factor onkruidgroei een belangrijke rol. Deze factor isslechts
in zeer beperkte mate gebonden aan de bodemgesteldheid, maar wordt wel beinvloed door
deontwateringsdiepte.Zijn invloeddoetzichdusnietinhetbijzonder geldenopeenofenkele
bodemtypen.
/ . De overige factoren spelen geen rol of hebben slechts een beperkte invloed. Bij suikerbieten isdezeinvloed iets groter dan bij tarwe, doordat bij suikerbieten de factoren kalk en
humus nog op de voorgrond treden. De hoge kalkgehalten, hoofdzakelijk voorkomende
bij de lichtere gronden, hebben een ongunstige invloed, evenals de hogere humusgehalten,
die echter juist bij de zwaardere gronden voorkomen. Voor de gemiddelden van de verschillende bodemtypen houden deze factoren elkaar dus ongeveer in evenwicht.
g. Indien wordt aangenomen, dat de overige granen ongeveer op overeenkomstige wijze
reageren als tarwe en dat op gronden met meer dan 45% afslibbaar 1maal per vier jaar
suikerbieten kunnen worden verbouwd, op de gronden met 35- 45% afslibbaar 1 maal
per 5jaar en op de gronden met minder dan 35% afslibbaar 1maal per 8jaar, dan kan
globaal voor een vruchtwisseling van uitsluitend granen en suikerbieten de volgende classificatievoor de relatieve brutoproduktiviteit worden afgeleid:
Bodemtype Ng,resp.ng . .
SoiltypeNg,resp. ng
Relative bruto produktiviteit.
Relative grossproductivity

11

12

21

22

31

32

43

100

98

97

95

90

87

84

314
Hetspreekthierbij vanzelf,dat ditslechtseenzeergrovebenadering isvanhetgeen onder
deze omstandigheden verwacht kan worden. In werkelijkheid zal deze vruchtwisseling niet
worden toegepast, terwijl indien dit toch het gevalmocht zijn, verschillende neveninvloeden
eenrolzoudengaanspelen.Indeeersteplaatsmoetwordenafgewacht ofdegranen inderdaad
op overeenkomstige wijze reageren, terwijl daarnaast bij een zo sterke graanteelt een sterke
onkruidontwikkeling zal gaan optreden.

6. SAMENVATTING
In 1954en 1955werd in het estuariumgebied een onderzoek ingesteld naar het verband
tussen de opbrengst van tarwe en suikerbieten en de opbouw van het bodemprofiel. In
1954werden zowelsuikerbieten (ras Klein-Wanzleben)entarwe(wintertarwe-ras HeineVII)
inhetonderzoek betrokken.In 1955werdhetonderzoekbeperkttothetzomertarwerasPeko.
In elk van de drie onderzoekingen werden 60 proefplekken betrokken. Om een juist
beeld te kunnen krijgen van de werkelijke invloed van de opbouw van het bodemprofiel
moesten zoveel mogelijk vruchtbaarheidsfactoren in het onderzoek worden betrokken.
Tot de belangrijkste factoren voor beide gewassen behoren de dikte van de bovengrond
met meer dan 18% lutum op een fijnzandige, zavelige ondergrond met minder dan 18 %
lutum, het slibgehalte, het kalkgehalte en het humusgehalte, de vruchtbaarheidstoestand,
de grondwaterstand, de bemesting, de voorvrucht en de bekwaamheid van de boer.
Bij het suikerbietenonderzoek werden bovendien de factoren besmetting met bietencystenaaltjes, zaaidatum en oogstdatum, aantal planten per ha en aantal vertakte bieten in
de beschouwing betrokken. Bij de tarweproefplekken wasvooral defactor onkruidbezetting
belangrijk.
De opbrengsten van de bietenveldjes werden gemeten en van de tarweproefveldjes getaxeerd, terwijl het opbrengstniveau van de getaxeerde proefveldjes werd geverifieerd aan
een aantal proefoogsten. Bij de verwerking van de verzamelde gegevens werd voor het
vaststellen van de invloeden van de verschillende vruchtbaarheidsfactoren de methode van
depolyfactoranalyse toegepast. Deze methode,ontwikkeld door VISSER, werd door FERRARI
beschreven (Bommelerwaard).Ook KUIPERS pastedezemethode toe (KUIPERS, 1955;zieook
hst.XVII,par. 1).Bijdezemethodewordt,door grafische bewerkingen in een aantal opeenvolgende bewerkingsronden, steeds nauwkeuriger de invloed van elke factor afzonderlijk
vastgesteld waarbij telkens de invloeden van de overige factoren door correctie zo goed
mogelijk worden geelimineerd. De resultaten van het onderzoek kunnen in de volgende
punten worden samengevat.
1. Debietenproefplekken in1954 (ras Klein-Wanzleberi)
a. De belangrijkste factor, die de opbrengst belnvloedt, is debesmettingmetbietencystenaaltjes.
b. Door vroegzaaien worden de hoogste opbrengsten verkregen.
c. Tot een gehalte van ongeveer 45% afslibbaar neemt de opbrengst toe met de zwaarte
van de grond.
d. De opbrengst wordt ongunstig belnvloed door hoge kalkgehalten.
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e. De opbrengst neemt af met toenemende humusgehalten. Een sterke vertakking van de
bieten, met als gevolg een lager suikergehalte, ishiervan de oorzaak.
/ De invloed van de dikte van de kleilaag komt slechts in zeer beperkte mate tot uiting.
g. Ondiepe grondwaterstanden hebben een ongunstige invloed op de opbrengst. De langdurig hoge grondwaterstanden bij de minder goed ontwaterde percelen gedurende de
zomer zijn hiervan de belangrijkste oorzaak geweest.
h. De opbrengst neemt in beperkte mate toe met een betere fosfaattoestand van de grond.
/. Door een sterke stikstofbemesting wordt de suikeropbrengst ongunstig beinvloed.
j . De invloedvan de factor bekwaamheidvan de boer is,zelfs bij beperkingvanhetonderzoek tot percelen van goede boeren, van belang.
2. De tarweproefplekken in1954 (ras Heine VII)
a. De belangrijkste factor van invloed op deopbrengst isde onkruidbegroeiing.
b. Tot een gehalte van ruim 40%afslibbaar neemt deopbrengst toe met dezwaarte vande
grond.
c. De opbrengst wordt ongunstig beinvloed door hoge kalkgehalten.
d. Bij profielen met eenkleidek opeen zavelige,fijnzandigeondergrond neemtdeopbrengst
toe met de dikte van het kleidek. Als oorzaak hiervoor kan worden aangewezen de
slechte wortelontwikkeling in defijnzandigeondergrond.
e. De opbrengst van profielen zonder kleidek komt ongeveer overeen met de opbrengst
van profielen met een kleidek van 60cm. Het ontbreken van profielstoringen en de iets
grotere biologische activiteit bij deze overwegend hoog gelegen gronden zijn hiervan de
oorzaak.
/. Een beperkt ongunstige invloed van een ondiepe ontwatering tekent zich af. De invloed
wasslechts beperkt ten gevolgevan het drogevoorjaar en dedrogevoorzomer.
g. Verschillen in bemestingstoestand komen niet tot uiting in de opbrengst.
h. De verschillen in toegediende bemesting zijn te gering om opbrengstverschillen teweeg
te brengen.
/'. Na eliminatie van de invloed van de overige factoren komt nog een positieve invloed
van de factor bekwaamheid van de boer naar voren.
3. De tarweproefplekken in1955 (rasPeko)
De resultaten van het onderzoek in 1955kunnen op dezelfde wijze worden samengevat
als die van het jaar 1954, met dien verstande, dat in plaats van een beperkte grondwaterinvloed, van een sterke grondwaterinvloed kan worden gesproken, terwijl geen invloed van
het kalkgehalte werd geconstateerd.
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SUMMARY
In 1954 and 1955 an investigation was carried out in the estuarine area into the relation
between yield of wheat and sugarbeets and constitution of the soil profile. In 1954 sugarbeets
(breed Klein-Wanzleben) as well as winterwheat (breed Heine VII) were involved whereas in 1955
investigation was restricted to summerwheat (breed Peko). In each of the three series of investigation 60 sample plots were involved. To obtain a clear picture of the real influence of the
constitution of the soil profile it was necessary to involve as many fertility factors as possible.
The most important fertility factors to both crops are: thickness of the topsoil containing
> 18% clay overlying a fine-sandy clay subsoil with < 18% clay, clay content, lime content,
organic matter content, fertility condition, groundwater level, fertilizing, preceding crops and
capability of the farmer. In addition the following factors were involved: infection with cysts,
date of sowing and date of harvesting, number of plants pro ha and number of bifurcated beets.
In the wheat sample plots specially the factor density of weed vegetation was of importance.
The yields of the sugarbeets sample plots were measured and of the wheat plots estimated
while the yield level of the estimated plots was checked with a number of trial harvests.
For the treatment of the collected data, in casu the determination of the influences of the
various fertility factors the method of the so-called polyfactor analysis was used.Of this method,
developed by VISSER, a description is given by FERRARI (1952) and a.o. used by KUIPERS (1955).
In this method the determination of the influence of each seperate factor becomes more and
more exact by graphic treatment in a number of successive rounds in which at the same time the
influence of the other factors is eliminated as well as possible by corrections.
Summarized the results of the investigation are:
1. Sugarbeet sampleplots in 1954 (breed Klein-Wanzleben)
a. The most important yield influencing factor is the infection with cysts.
b. Early sowing gives the highest yields.
c. Yield increases with increasing clay content of the soil up to aclaycontent of 45% (particles
< 16 mu).
d. A high lime content has an unfavourable influence on yield.
e. Yield diminishes with increasing organic matter content which causes a strong bifurcation
of the beets resulting in a lower sugar content.
/ . The influence of the thickness of the surface clay layer demonstrates only in a limited way.
g. High groundwater levels exercise an unfavourable influence on yield, prolonged high levels
in the less well-drained lots in summer being its main cause.
h. Yield increases limitedly with increasing phosphate content of the soil.
'. Heavy nitrogen fertilizing has an unfavourable influence on yield of sugar.
j . Even in this limited investigation the capability of the farmer is an important factor.
2. Wheatsampleplots in 1954 (breed Heine VII)
a. The most important yield influencing factor is the density of the weed vegetation.
b. Yield increases with increasing clay content of thes oil up to aclaycontent of 40 % (particles
< 16 mu).
c. A high lime content has an unfavourable influence on yield.
d. Yield increases with an increasing thickness of the surface clay layer on soils having a surface
clay layer overlying a fine-sandy clay subsoil, bad root development in the fine-sandy subsoil
being the cause.
e. Yields on soils without surface clay layer equals those on soils with a surface clay layer of
about 60 cm. This is caused by the absence of profile disturbances and the slightly stronger
biological activity in these predominantly highly situated soils.
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f. Shallow drainage has a limited unfavourable influence on yield. The limitation was only
caused by a dry spring and a dry summer.
g. Differences in fertilizing conditions did not demonstrate in yield.
h. Differences in fertilizing were too small to cause differences in yield.
i. After elimination of the influence of all other factors a positive influence of the capability of
the farmer came to the fore.
3. The wheatsampleplots in 1955 (breed Peko)
The results of the 1955 investigation can be summarized in the same way as those of 1954
on the understanding that it is a question of a strong groundwater influence in stead of a limited
one. No influence of the lime content could be established.

XVIII. E N K E L E S L O T O P M E R K I N G E N I N VERBAND
MET DE RUILVERKAVELING
Met behulp van ruilverkaveling zal de landbouwkundige toestand in het Land van
Heusden en Altena aanmerkelijk kunnen worden verbeterd.
1. De huidige verkavelingstoestand isten zeerste voor verbeteringvatbaar. Het istehopen,
dat het mogelijk zal zijn een einde te maken aan het gebruik van grond door buiten
het gebied, soms op zeer grote afstanden woonachtige boeren. Een herziening van de
gemeentelijke indeling zal eveneens bij kunnen dragen tot een algemene verbetering.
2. Door verplaatsing van boerderijen naar de centrale komgrondgebieden van het Land
van Heusden en Altena zal een aanmerkelijk beter grondgebruik kunnen worden verkregen. Bij de vestiging van nieuwe bedrijven in genoemde gebieden, hoofdzakelijk
bestaande uit komkleigronden op veen, dient de voorkeur te worden gegeven aan graslandbedrijven. Mogelijk kunnen indeoostelijk gelegen kommen,waar in de ondergrond
slechts plaatselijk enig veen voorkomt, gemengde bedrijven worden gesticht. Wij zijn
echter van mening, dat ook hier graslandbedrijven de voorkeur verdienen mits een
volledige waterbeheersing mogelijk is.
3. Door verbetering van de ontwatering kunnen de stroomruggronden en de diep slibhoudende estuariumgronden tot aanmerkelijk hogere produktiviteit worden gebracht.
4. Voor de komgebieden zal, aangenomen dat deze voor grasland worden gebruikt, een
nauwkeurige waterbeheersing dienen te worden nagestreefd, waarbij enerzijds de ontwatering zodanig moet zijn, dat het mogelijk is met behulp van detailontwateringsmaatregelen (begreppeling) de groei in het voorjaar zo spoedig mogelijk op gang te
krijgen, maar waarbij anderzijds niet dieper wordt ontwaterd dan noodzakelijk is om
dit te bereiken. Slechts matig diepe watergangen met een voldoende afvoercapaciteit
en met opstuwingsmogelijkheden in dezomer zijn hiertoe gewenst.
5. Een goed onderhoud van de watergangen en van de begreppeling isvoor de komgrondgebieden eeneerstevereisteom hetonder 4gestelde langdurig te kunnen verwezenlijken.
Bij de nazorg moet aan dit facet dan ook bijzondere aandacht worden besteed om de
gebruikers goed van de noodzaak hiervan te doordringen.
6. In het inbraakgebied in het noordelijk deel van het Land van Heusden en Altena, waar
naast elkaar droogtegevoelige en diepslibhoudende gronden met grote hoogteverschillen
over korte afstanden voorkomen, ishet mogelijk met behulp van grondverbetering zeer
gunstige resultaten te bereiken. De kosten zullen betrekkelijk hoog zijn, maar niet
uitgaan boven de kosten, diegemaakt zijn voor grondverbeteringen inde rampgebieden,
terwijl de oorzaak van het ontstaan van de ongunstige toestand is te vergelijken met de
oorzaak van de waardevermindering van gronden in het rampgebied.
7. Elders in het gebied zal grondverbetering vooral mogelijk zijn op diegronden waar een
zware, min of meer storende laag in het profiel voorkomt op een geringere diepte dan
80cmen meteengunstigeondergrond ondieper dan 1,20 m.Dit ishetgevalbij detypen
EO
Eog
Rs,ks, Rs,ks, -— en
Deze typen kunnen op eenvoudige wijze worden verbeterd
kjS

kjS

door te woelen volgens de moderne woelmethode waarbij de dieper liggende lagen door
elkaar worden gemengd.
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In dit hoofdstuk worden ten aanzien van deverbetering van de landbouwkundige toestand
door middel van ruilverkaveling en cultuurtechnische maatregelen enkele opmerkingen en
suggesties gedaan welke tot de bedoelde verbetering kunnen bijdragen.
SUMMARY
In this chapter some remarks and suggestions are made in behalf of the improvement of
agricultural conditions by means of re-allocation and rural engineering.
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