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HEIDE, LANDBOUW EN OUDBOUWLAND VROEGER, OUDBOUWLANDGRONDEN NU
door ir.W.van de Westeringh

Inleiding
Voor een voldoend hoge en jaarlijks zekere opbrengstvanhet bouwland opde
enken, essen enkampen (het "oude bouwland")wasbemesting een absolute
noodzaak.Ditwerd gedaan door bemestingmet zgn.potstal-of plaggenmest
(aarcimest).Demestbereidingbehoorde bij een traditioneel landbouwsysteem,
dat eeuwenlang in deNederlandse zandgebieden toegepastis.
Depermanent als akkerland gebruikte plaatsenmoesten, indienmogelijk, aan
tweevoorwaarden voldoen: een zohoogmogelijke vruchtbaarheid eneen gunstige bodemgesteldheid.
Het zandwaaruit deNederlandse zandgronden bestaan,moetwat betreft de
meeste enken, getypeerd worden als arm tot zeer arm.Datwil zeggen dat de
natuurlijke, chemische vruchtbaarheid ervan gering is.Voor permanent bouwland op zulkmateriaalwas aanvulling daarvan doormiddel vanmest vanelders geweid vee (=in feite toevoer vanvruchtbaarheid van elders)noodzakelijk.
De liggingvanhetbouwlanmoest zodanig zijn,dathet er indewinter niet
tenat en in de zomer niette droogwas.Teveelwater indewinter inde
grond of ophet landveroorzaakt immershet verloren gaanvan jongeplantjesdoor verdrinking of zgn.uitwinteren. Inde lente en zomermoethet
niet te droog zijnom de gewassen voldoende tekunnen laten ontwikkelen en
rijpen.
Potstalmest
Bemesting vanhetpermanent in gebruik zijnde bouwland ("eeuwigeroggebouw"
ophet "oudebouwland")vondplaatsmetbehulp vanpotstalmest.Dezeorganischemest werd bereid in depotstallen voorhet rundvee, schaapskooien
enz. enberustte ophetvolgendeprincipe.
Dierlijke uitwerpselen bevattenplantevoedingsstoffen, zoalskalium, fosfaat, stikstof en sommige spore-elementen.Om deze stoffen zoveel mogelijk
tekunnen opvangen,werd gebruik gemaakt van een strooisel inde stallen
dat alshetware alseen sponsmoest dienen omhet verloren gaanvanstoffenuit demest tegen te gaan.Hiervoor gebruiktemenheideplaggen, blad- "
strooisel uitbossen,bermruigtehooienz.
Zulk strooisel kon zelf ook aleen zekeremate van vruchtbaarheid bezitten.
Zo draagt bijv. bladstrooisel uit een gemengd loofbos naverteringmeer aan
debodemvruchtbaarheid bijdan heideplaggen.
Menhield het vee 'snachts op stal (schapenverbleven dan indekooi)of
soms ook een groot deelvan de dag (koeien, in sommige streken van ons
land), om zoveelmogelijk dierlijke excrementen te verzamelen.
Afhankelijk vanhet soort strooisel datmen in de stal gebruikte enhet vee
dat daarinverbleef,verkreegmenpotstalmest van verschillende kwaliteit.
Behalve datdeaard vanhet organische materiaal kon verschillen,was ook
het gehalte aananorganisch ofmineraal materiaal verschillend. Zo konden
heideplaggen gemaaid of gestokenworden.Bijhet steken ervanwordtmeer
zandmeegenomen danbijhetmaaien ervan.Alsmen tevaak of tevlug opdezelfdeplek terugkwam omplaggen tehalen,werd ook meer zandmeegenomen.
Washetorganische materiaal (d.i.dierlijke uitwerpselen + strooisel) na
vertering bedoeld omtebemesten (d.i.devruchtbaarheidstoestand van de
grond teverhogen), hetminerale materiaal (bijv. zand)had -ongewild eenheel ander effect tot gevolg. Hetbleef achter ophet land. Door de
eeuwenlange toepassing vanpotstalmest iser zoveel zandophet oudebouwland achtergebleven, daternuhumeuze dekkenvan somsmeer dan 1m dikte
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fig.1.Enkeerdgrond.
Vee
Omhetbouwlandtekunnenbemesten,waspotstalmestnodig.Ompotstalmest
tekunnenbereiden,wasveenodig.Delandschappelijk-bodemkundigegesteldheidvaneenplaatsofstreekwaarmenwoondeenwaarookhetbouwlandlag,
moesttevensdemogelijkheidbiedenomveetehouden.
Datwilzeggen,dathetveeergeweidkonwordenendaterwintervoergewonnenkonworden.Ontbrakdezemogelijkheidofwasdezemarginaal,dankon
erinniet-normalejarenalvlugnarigheidontstaan.Insommigestrekenwarendeboerenophoge,drogezandgrondenwaarhetbouwland lag,gerechtigd
omoplaaggelegenengemeenschappelijk gebruiktegronden (dieopgroteafstandkondenliggen!)veeteweidenenhooitewinnen.Toendegemeenschappenminderzelfvoorzienendenminder geslotenwerden,kochtmenookhooi
vaneldersaan.
BijdeKreel(gemeenteEde)isdebodemgesteldheid zodanig,daterineen
betrekkelijkkleingebiedzowelbouwlandalsgras-ofweiland (meteenplas
voordrinkwater!)konzijn,temiddenvaneengrootgebiedmetheideenbossen(fig.2,soortgelijkesituatiebuurtschapRatum(Winterswijk)).
Menhaddusveenodigommestvoorhetbouwlandtekunnenbereiden.Voor
hetweidenendestalvoederingvanhetveehadmeneenzekereoppervlakte
graslandenhooilandnodig.Omdathetaantalstuksveevarieerde-minder
veenabijv.veepest,meerveebijuitbreidingvanhetareaalgraslandof
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fig.2 Bodemgebruikomstreeks.1830inhetnoordelijk deelvandebuurtschapRatum (Winterswijk).

1-1

c

m
r-l

*s
o

4J

T>

ß

m

iH

0)

TJ
co
crt rn •H
o
fe .o S<n

-63-

inkrimpingvandeoppervlaktebouwland-zullenookdeverhoudingentussen
graslandenbouwlandonderling,endietussengras-enbouwland (hetcultuurland)en"woestegrond"(o.a.deheidevelden)indeloopdereeuwenen
pergebiedverschillenvertoondhebben.
Oudbouwlandgronden
Omvaneengoedeoogstverzekerdtekunnenzijn,bemesttemenhetoude
(=permanentgebruikte)bouwlandmetpotstalmest.Ooklietmenwelhetvee
opdestoppellopen,zodatmeneendirectebemestingmetexcrementenhad.
Hetbouwlandwasvroegerlangniet"schoon",d.w.z.ergroeideveelonkruid.Vooralnadeoogst,bijv.vanwinterrogge,kregenhetonkruidenhet
grasdekansomdoortegroeien.Zo'ngroenestoppelwaseenwelkomeaanvullingalstijdelijkeweidegrondindezomer.
Hetorganischemateriaalvandepotstalmestverteerde,hetmineralemateriaalbleefachter.Ditmineralemateriaal(inhoofdzaakzand,somsookwat
kleiofleem)heeftindeloopdereeuwenhetoudebouwlandopgehoogd:oudbouwland-ofenkeerdgronden.
Aanhettypeenkeerdgrondendaternuis,kanvaakafgeleidwordenhoehet
ontstaangeweestis.Daarmeekaneenbijdragegeleverdwordenaandeplaatselijkeagrarischegeschiedenis.
Dekleurvaneenenkeerdgrondgeeftaanwijzingenoverdeaardvanhetorganischemateriaaldatalsstrooiselindestallengebruiktwerd.Zwarte
enkeerdgrondenzijnontstaandoorpotstalmestwaarinveelheideplaggenverwerktwaren,bruineenkeerdgrondenzijnveelmeereengevolgvanhetgebruikvanbladstrooiseluitbossenofvangrasplaggen.
Ookzietmennogaleensdateenenkeerdgrondboveninzwartenonderinbruin
is.Zo'nopeenvolgingontstonddoordatmeneerstnogbosstrooisele.d.kon
verzamelenomindestallentebrengenenlater,nadedegradatievanhet
bosofeenverbodombosstrooiselteverzamelen,aangewezenwasopheideplaggen.
Uitdekorrelgrootteverdeling (textuur)vaneenenkeerdgrondiseveneens
vaakietsaftelezenoverdeherkomstvanhetstrooiselindepotstalmest.
Eenietskleiïgeoflemige(meestalbruine)enkeerdgrondisontstaan,doordatviademesterkleiofleemophetbouwlandkwam:opdeplaatswaarmen
deplaggenhaalde,moet,althansindebovengrond,kleiofleemvoorgekomen
zijn.Gedachtkanwordenaande(rijke)beekdalgrondenof(armere)lemige
zandgrondenvandenatteheide (Erica).
Alserplaggenopdedrogeheide (Calluna)gewonnenwerden,zalhetmineralemateriaalbijnaaltijdzandgeweestzijn.Deenkeerdgrondendiehiermee
bemestwerden,hebbendanookeenzandigetextuureneenzwartekleur.Het
plaggenopdedrogeheide,enzekertoendit(te)intensiefgebeurde
(d.w.z.datmentevlugweerterugkwam,waardoordeheideendeheidemat
onvoldoendegelegenheidkregenzichteherstellen),ismedeoorzaakgeweest
daterzandverstuivingenontstonden.Ditwerdsomszoerg,datmenhet
bouwlandmoestopgeven.Hetoudebouwlandkandanvolledigoverstovenzijn;
aanhethuidigeoppervlakvindtmenervaaknietsmeervanterug.
Gevolgenvanhetplaggenenstrooiselverzamelen
Debereidingvanpotstalmestheeftbehalveeengunstigeinvloed:namelijk
bemestingvanhetoudebouwland,ookeennadeligeinvloedgehad:namelijk
verarmingvandegrondenwaardeplaggenofhetstrooiselvandaangehaald
("geroofd")werden.Metdeafvoervanplaggenwerdendeorganische (zode-)
laageneenmeerofminderdikkelaagvandehumeuzemineralebovengrond
verwijderdenafgevoerd.
Inbeidelagenbevondenzich-enditgoldvroegerzekervoordemeeste
zandgronden-demeesteplantevoedingsstoffen.Denatuurlijkebodemvruchtbaarheidvandiegrondennamdusaf.
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Hettraditionele landbouwsysteemmetgebruikvanpotstalmestheeftgeresulteerdineenverhogingvandebodemvruchtbaarheidvankleinegebieden(het
oudebouwland)enineenafnamevandebodemvruchtbaarheid vangroteregebieden (dewoestegronden,heidevelden,bossen,enz.). Mleen inrivier-en
beekdalenwerddezeverlagingvandevruchtbaarheidstoestandweeropgeheven
doordatermetoverstromingenslibafzettingplaatsvond.
Deverhoudingtussendeoppervlaktecultuurland (bouwlandengrasland)en
deoppervlaktewoestegrondenvertoontgroteverschillentussendeverschillendezandgebiedenwaarhettraditionelelandbouwsysteemmetpotstalbemestinginzwanggeweestis.Nietalleende,alarme,heideveldengingen
invruchtbaarheidstoestand achteruit,ookinveelbossengebeurdehetzelfde
doordeafvoer("roof")vanbladstrooisel.Zulkebossenkondendegraderen
tot (groene)heiden,doordatderegeneratievanhetbosdoorhetverlaagde
vruchtbaarheidsniveauvandebovengrondbelemmerdwerd.
Deverdereverlagingvandevruchtbaarheidstoestand doorhetvoortdurende
afplaggenvande"groene"heidevelden (enookdoorhet (te)intensiefen
(te)vaakafplaggen)heeftstelligeengroterolgespeeldbijdeontwikkelingvande"paarse"heide.Destruik-endopheide (CallunaenErica)kwamenineensterkconcurrerendepositietenopzichtevanandereplantesoorten.
Doorhetverdwijnenvanhettraditionelelandbouwsysteemhebbende"groene"
heidenzichechterweerkunnenuitbreiden,wijervarennuhoemoeilijkhet
isde"paarse"heideveldeninstandtehouden.
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