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AARDRIJKSKUNDE UIT DE LUCHT
Bodemkundige verschijnselen op de luchtfoto
Gaven wij de vorige keer enige voorbeelden van bodemkundige
verschijnselen in het rivier- en zeekleigebied (deel LXV, 1-1948, 117122), thans zullen wij onze aandacht bepalen bij enkele beelden van
veengronden uit verschillende delen van ons land. Het veldbodemkundig onderzoek van de veengronden verkeert echter nog in een
beginstadium, zodat wij ons meer zullen moeten bepalen tot het waarnemen van verschillende verschijnselen, dan tot het verklaren daarvan.
Foto 43. Utrechts veenlandschap nabij Nieuzvloosdrecht.
Deze foto van de Loosdrechtse polder met omgeving werd op
19 April 1945 opgenomen'op schaal 1 : 14400. Bij de bestudering van
dit beeld krijgen we een indruk van het typische Utrechtse veenland-.
schap. Aan de westkant liggen de donker afgebeelde, uitgeveende
percelen (A), waartussen nog achtergebleven veenstroken voorkomen.
Aan de oostkant (op de foto rechts) is het landschap practisch nog
1 intact. Het dorp Nieuwloosdrecht koestert zich in de voorjaarszon.
Direct vallen aan de linkerkant enkele lichtgekleurde, kronkelende
stroken op, welke kleine kleiruggen in het verveende landschap voorstellen (B)._ Meer naar het Oosten komt het laagterras-zand langzamerhand minder diep te liggen. Op enkele plaatsen (C) schijnen
enkele zandkoppen door het veen heen. De verkaveling verdient speciale aandacht. Op de westkant van de foto liggen de percelen in
,lange-stroken naast elkaar, de bovenhelft van het beeld laat een gerende verkaveling zien. Alle sloten komen hier tezamen in één-punt
,De Ster' genaamd. De donkere vlekjes (D) zijn schaduwen van
wolkjes.
Foto 44 en 45. Veenlandschap nabij Wageningen
Beide luchtfoto's geven ongeveer hetzelfde gebied weer, ofschoon
de schaal van de opnamen iets verschilt (resp. 1 :8000 en 1 :76oo).
Het is een deel van het'zgn. Binnenveld, noordwestelijk van Wageningen, dat geheel als grasland in gebruik is. Op de foto's is nog de oude
verkavelings.oestand van 1945 weergegeven. In i94Ó/'47 heeft dé
ruilverkaveling een andere percelering en waterstaatkundige toestand
geschapen. Voordien .was het vaak een dras gebied, waar de Wageningse en vooral de Bennekomse boeren hooiden en hun vee weidden.
Bij het bezien van beide luchtfoto's.vallen direct enkele frappante
verschillen in het oog. Foto 44 werd opgenomen in de winter, nl. op
5 Januari 1945, toen na een lichte sneeuwval de dooi was ingetreden.
Op enkele, plaatsen is de sneeuw nog niet gesmolten en de witte
strookjes (A) vormen te zamen een mooie figuratie; op foto 45, die
op 8 April 1945 werd gemaakt, is deze tekening eveneens te zien,
doch thans is zij donker gekleurd. Deze lichte, resp. donkere banen
door de graslanden zijn ontstaan door oude stroompjes, die door het
veen liepen; deze zijn met een soort veenmodder opgejaildjKgadat.h.ej
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veen'in de geulen een geheel andere samenstelling heeft dan in de
omgeving. Dit uit zich in de samenstelling van de grasmat.
In dit gebied worden deze banen hoofdzakelijk gevonden in het
veen grenzende aan het laagterras, dat op beide foto's (bij B) nog
op enkele plaatsen aan de oppervlakte komt. Deze kleine opduikingen
zijn als lichtere plekken te herkennen ; een tweetal werd gebruikt voor
het aanleggen van loopgraven (C). De ontwerpers hiervan hielden
dus rekening met de bodemgesteldheid! Merkwaardig is rui dat de
stroompjes op beide afgebeelde foto's geheel verschillend staan getekend. Op foto 44 wordt de lichtere kleur veroorzaakt door' de
sneeuw, waardoor tegelijk een verschil in bodemtemperatuur met de
omgeving wordt gedemonstreerd.
,
*;
Foto 45 werd gemaakt in de periode dat het gras reeds iets begon
te groeien. Het gras op de oude stroompjes is groener dan de rest.
Dit kan' worden toegeschreven aan de afwijkende samenstell'ng van
het veen in de geulen. Dezelfde foto demonstreert eveneens duidelijk
de toestand waarin de verschillende percelen grasland verkeren. Op
de beter verzorgde graslanden (D) is het gras reeds groeiende (donkere percelen), terwijl op de slecht verzorgde, hier lichter gekleurde
percelen ( E ) , practisch nog geen grasgroei valt waar te nemen. Bij
nauwkeurige bestudering van foto 44 kunnen deze verschillen eveneens worden waargenomen.
Op foto 45 zien wij bij F enige donkere ringen, zgn. heksenringen,
veroorzaakt door een schimmel welke het gras concentrisch aantast.
Landbouwkundig zijn deze foto's buitengewoon interessant.
Foto 46. Veenlandschap ten Westen van Vreeland
Het afgebeelde landschap ligt westelijk van de Vecht en maakt
deel uit van het Utrechts-Hollands veenlandschap, dat hier echter
nog is afgedekt door een kleilaag van hoogstens enkele decimeters
dik, die door de Vecht is opgebracht. Dat ook hier het veen niet over
een groot oppervlak gelijkmatig is ontwikkeld, blijkt uit de vele donkere, meest Z-N verlopende bandjes, welke eveneens allerlei stroompjes (A) in het oorspronkelijke veengebied voorstellen. De iets grotere
vochthoudendheid ten gevolge Van de iets lagere ligging maakt, dat
de stroompjes donker staan afgebeeld. Het beeld is analoog aan dat
van foto 45. Een nauwkeurig onderzoek kan slechts de ware betekenis van deze .veenstroompjes' aan het licht brengen. Door dit lage
gebied is een vrij brede weg (B) gelegd, die hoger ligt dan het land,
gezien de schaduw. Naar het westen (C) loopt de weg omhoog (bredere schaduw) om via een brug het verkeer over het Merwedekanaal te
leiden. De midden over de foto N-Z verlopende sloot is de grens van
de ontginningen, die zich blijkbaar van Slootdorp en Vreeland, uit
ongeveer loodrecht op de wegen hebben voltrokken.
Foto 47. Laagveenlandschap ten Zuiden van Havelte "
De foto wekt de indruk, alsof hier een vrij woest veengebied is
afgebeeld. Dat komt, omdat de zon tijdens de opname vrij laag s'ond.
Men lette bijv. op de lange schaduw van het huis (A) in de linker
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Opname van de Geallieerde Luchtmacht 19—4—1945;^Luchtfoto-archief T.^d."Stichting v. Bodemkartering te Wageningen

Foto 43. Utrechts veenlandschap nabij Nieuwloosdrecht. (Schaal 1:14400).
Aan de westkant (A) is de vervening in gang. Enkele kleiruggen, afkomstig van oude stroompjes
zijn achtergebleven en zijn nu als lichte kronkels te zien (B). Aan de verkeersweg ligt het dorp
Nieuwloosdrecht. Op de rechterhelft van de foto komen enkele zandkoppen door het veen te
voorschijn (C).Bij D schaduwvan wolkjes.
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Opname van de Geallieerde Luchtmacht 5-1—1945; Luchtfoto-archief vi d. Stichting v. Bodemtartering te Wageningen

' Foto 44. Veenlandschap nabij Wageningen. (Schaal 1:8000).
Doordat de sneeuw op de oude stroompjes in het veen-(A) nog niet is gesmolten, zijn deze als
witte banen te herkennen. Bij G een gedichte tankgracht van 1939.
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Opname van "de Geallieerde Luchtmacht 8—4—1945; Luchtfoto-archief v.d. Stichting v. Eodemkartering te Wageningen

Foto 45. Veenlandschap nabij Wageningen. (Schaal 1:7600).
Zelfde gebied alsop foto 44.Door de snellere groei vanhetgras opdevroegere stroompjes in
het veen (A) zijn deze donkerder gekleurd. De kleurverschillen tussen de percelen worden
veroorzaakt door de mate vanverzorging vanhet grasland. De beide loopgraven (C) zijn aangelegd oplaagterras opduikingen. Bij F heksenringen.
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Opname van de Geallieerde Luchtmacht 3 - a - . 9 4 5 . Luchtfoto-archief. v. d. Stichting,». Bodemkartering te Wageningen

Foto 46. Veenlandschap ten W van Vreeland. (Schaal 1: 1 0 8 0 0 ) .
Het veen is in dit gebied afgedekt door een dunne kleilaag,afkomstig' van de Vecht De oude
stroompjes in het oorspronkelijk veengebied vormen te zamen een heel systeem, dat op de foto
is te herkennen aan de donkere meest Z-N verlopende bandjes (A). Men lette op de verkaveling
• • •••
•'
langs de N-Z verlopende sloot midden over de foto. ' " '
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Opname van de Geallieerde Luchtmacht 26—12—1944; Luchtfoto-archief v.'d. Stichting v. liodenikartering te Wageningen

Foto 47. Laagveenlandschap ten Z van Havelte. (Schaal 1:7600).
Lage zonnestand, lange schaduwen, waardoor de reliëfvormen goed uitkomen. Veenpakket op
diluviale zandondergrond. De donkere lijn (C) is de Drentse Hoofdvaart. Door.het hele gebied
ligt een netwerk van loopgraven (B).Men lette ophet pseudo-effect van het reliëf bij bezichtiging
in de richting Z-N ! ,
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Opname van de Geallieerde Luchtmacht 15-3—1945; Luchtfoto-archief v. d. Stichting v. Bodemkartering te Wageningen

Foto 48. Jonge hoogveen ontginning nabij Mariënberg. (Schaal 1:9400).
Men lette op de percelering, het kanalenstelsel en de ligging der boerderijen. Op allerlei plaatsen
zien we kleurschakeringen, welke duiden op een wisselende gesteldheid van deze door mensenhand gemaakte dalgronden. A percelen rogge, B aardappelkuilen, C open aardappelkuilen met
pas gepoot aardappelveld.

2Ö4
benedenhoek! Deze belichting van het object maakt, dat allerlei kleine
niveau-verschillen naar 'voren komen en het beeld extra reliëf geven.
Op deze wijze verkrijgen we een indruk van allerlei gedetailleerde
verschillen in dit veenlandschap.
De veenlaag is hier meestal niet dikker dan ca. 50 cm, zodat enkele
golvingen in de zandige ondergrond ook invloed uitoefenen op de
oppervlakte-vormen. In het afgebeelde gebied ligt een netwerk van
loopgraven (B) dat diende ter bescherming van het vliegveld Havelte.
De brede zwarte streep stelt de Drentse Hoofdvaart (O) voor. Daarlangs ligt een trambaan.
De foto werd afgedrukt met de N-richting naar links, men bekijke de foto in de richting N-Z, aangezien men bij het zien in de
Z-N richting de dalen als heuvels en de heuveltjes als dalen ziet
(pseudo-effect!).
i
,
Foto 48.'Jonge hoogveenontginning nabij Mariënberg
Na het afgraven van het hoogveen wordt het land gereed gemaakt
voor de landbouw en aan de reeds bestaande veenkoloniën worden
zodoende steeds nieuwe toegevoegd. Foto 6 toont ons zo'n jonge
veenkolonie oostelijk van Mariënberg in het Bergentheimer veen.
De verkaveling en het kanalenplan, alsmede de ligging van de boerderijen wijken geheel af van die uit de oude veenkoloniën. Onze
speciale aandacht gaat echter uit naar de bodemkundige bijzonderheden
van deze foto, welke op 15 Maart 1945 op schaal 1 :9600 werd gemaakt. Het blijkt ,nl. duidelijk, dat de ontgonnen gronden evenmin
van een gelijkmatige samenstelling zijn, als de natuurlijke gronden.
Het zal echter moeilijk zijn, enig systeem in de verschillende bodemsoorten te ontdekken. Men krijgt sterk de indruk van een lappendeken, hetgeen begrijpelijk is, want de bodem is geheel door mensen
gewijzigd. Het terrein is geëgaliseerd, zandkoppen zijn afgegraven,
gaten zijn opgevuld. Ook het humusgehalte is hier en daar verschillend. In het voorjaarszonnetje drogen bepaalde plekken van de dalgrond sneller dan andere, met als gevolg een foto met vlekken.
Op de donker gekleurde percelen met weinig-tekening ontwikkelt
zich een roggegewas (A). De pootaardappelen zijn meest nog in de
kuilen (B) opgeborgen. Op perceel C liggen de kuilen open en de
aardappelen zijn reeds gepoot.
Het moge duidelijk geworden zijn, dat de veengronden allerminst
constant van opbouw en samenstelling zijn en dat alom in het veen
belangrijke verschijnselen vallen waar te nemen, die niet alleen interessant zijn om te leren kennen, doch die van directe betekenis zijn
voor de groei van onze cultuurgewassen.
In de volgende serie hopen wij enkele bijzonderheden van de zandgronden te tonen.
P. BURINGH

