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WOORD VOORAF
In verband met een onderzoek betreffende het Kleine-boerenvraagstuk in de gemeente
Epe, verricht door het Landbouw-Economisch Instituut te 's-Gravenhage, werd door dit
Instituut aan de Stichting voor Bodemkartering opdracht gegeven tot het in kaart brengen
van de bodemgesteldheid in die gemeente. De resultaten van dit onderzoek zijn kort
samengevat in hoofdstuk II van het L.E.I.-rapport no. I l l , uitgebracht in 1949.
Gezien de opbouw van het landschap, de merkwaardigheden van de bodemvorming,
de gebruiksgeschiedenis en de oudheidkundige uitkomsten van dit bodemkundig onderzoek en de samenhang met de huidige problemen van de bevolking, leek het alleszins
gewettigd de wetenschappelijke resultaten in extenso te publiceren.
Van deze gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om de bodemkundige verkenning
van het aangrenzende gebied van de gemeente Heerde het licht te doen zien. Het bodemkundig onderzoek stond onder leiding van Dr W. J. VAN LIERE. De dagelijkse leiding van
de kartering van het bosgebied was in handen van Jhr Ir J. E. M. VAN NISPENTOT
PANNERDEN.

Het veldwerk is uitgevoerd door de opzichter H. DE BAKKER en de karteerders J. VAN
DEN ESSCHERT e n J . WlERINGA.

Mevr. Dr A. W. EDELMAN-VLAM bewerkte de kadastrale gegevens voor de geschiedenis van het bodemgebruik.
De inventarisatie en datering van de oudheidkundige vondsten werden uitgevoerd door
Dr P. J. R. MODDERMAN, Conservator bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Bij deze werkzaamheden werd veel hulp ondervonden van de heer J. BUTTER.
Het geologisch onderzoek werd door Drs G. C. MAARLEVELD verricht.
Het conceptrapport werd na het vertrek van Dr VAN LIERE bewerkt door Ir G. G. L.
STEUR, die tezamen met opzichter H. DEBAKKER tevens het verslag over de bodemkundige verkenning van Heerde samenstelde.
De hulp van de Landbouwkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer,
Noordoostpolderwerken, te Kampen bij de proefoogsten, wordt hier dankbaar gememoreerd, evenals de prettige samenwerking met het Consulentschap Arnhem van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en het Consulentschap Apeldoorn van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Aan de inwoners van de gemeenten Epe en Heerde wordt dank gebracht voor de vele
inlichtingen en de medewerking, die van hen werden ontvangen.
Door omstandigheden kon deze publicatie, welke eind 1953 vrijwel voor de druk gereed
was, niet eerder verschijnen. Hierdoor zijn sommige inzichten speciaal wat betreft bodemvorming en archaeologie niet meer geheel in overeenstemming met de huidige kennis op
deze gebieden.

Afb. 1, Situatiekaart.

Fig. 1. Locality map.

Gedetailleerde overzichtskaart van de gemeente Epe, schaal 1 :25 000 (bijlage 1).
Detailed general soil map of the municipality of Epe, scale 1 :25,000 (appendix 1).
Verkenning van een deel van de gemeente Heerde, schaal 1 :25 000 (bijlage 5).
Reconnaissance soil map of a part of the municipality of Heerde, scale 1 : 25,000
(appendix 5).
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I. I N L E I D I N G
DR IR W. J. VAN LIERE
1. DOEL
De bodemkartering van de gemeente Epe (afb. 1) had een vierledig doel.
In de eerste plaats moest worden nagegaan in hoeverre er binnen het bestaande landbouwareaal mogelijkheden aanwezig zijn tot intensivering van het grondgebruik, b.v.
door een andere gewassenkeuze (kruidenteelt, tuinbouw), als een bijdrage tot de oplossing van het z.g. kleine-boerenprobleem, dat zich aan de oostelijke Veluwerand sterk
doet gelden. In Epe wonen slechts 18 000 inwoners op een oppervlakte van ca 15 000 ha
(Nederland gemiddeld 3 per h a ) , terwijl er bovendien nog wat industrie is. Toch is er
een nijpend tekort aan grond en vele landbouwersgezinnen hebben zelfs bij gunstige
prijzen der landbouwproducten geen behoorlijk bestaan. De oorzaak ligt in de onvruchtbaarheid van een groot deel van de bodem. De helft van de gemeente (ca 7000 ha) is
geheel ongeschikt voor landbouw, ca 3000 ha zijn slechte landbouwgronden, terwijl
slechts ca 4000 ha tot de redelijke goede gronden gerekend kan worden. Juist de kleinere
bedrijfjes liggen in de regel op de slechtere ontginningsgronden. Zou men hier door een
andere gewassenkeuze of bedrijfsvoering het inkomen kunnen verhogen, dan zou dit voor
velen een zeer grote maatschappelijke vooruitgang kunnen betekenen. Voor uitvoerige
conclusies hieromtrent worde verwezen naar Rapport No. I l l van het LandbouwEconomisch Instituut (1949) betreffende een onderzoek naar „Het Kleine-boerenvraagstuk in de gemeente Epe".
In de tweede plaats werd nagegaan, welke gronden voor verbetering in aanmerking
zouden kunnen komen. De voornaamste verbetering in deze streek kan gevonden worden
in een betere waterbeheersing. In een rapport van het Technisch Bureau van de Unie
van Waterschapsbonden (1946) wordt geconstateerd, dat de capaciteit van de gemalen
in het polderdistrict „Veluwe" te gering is. In de gemeente Epe is de afwatering van
zeker 1000 ha onvoldoende. Ten aanzien van de ontginningsmogelijkheden houdt men
in deze streken al te vaak het oog gericht op enkele stukjes heide, welke nog ontginbaar
zouden zijn. Voor de gemeente Epe kunnen wij gerust zeggen, dat er practisch geen heide
tot goed bouw- of grasland meer ontgonnen kan worden. Hier en daar isde ontginning voor
de huidige landbouwmethoden zelfs te ver gegaan. Aan de andere kant liggen er echter
wel enige bossen op goede grond.
In een gemeente met uitermate grote grondverschillen gevoelt men tegenwoordig als
regel behoefte de gesteldheid van de bodem als basis voor het uitbreidingsplan te stellen.
Hierdoor kan men vaak hoogwaardige cultuurgronden sparen en beter gefundeerde
maatregelen nemen ter bescherming van het natuurschoon. Ook in Epe heeft men van
deze gegevens gebruik gemaakt.
Tenslotte was een nevenbedoeling van het onderzoek, een tweetal assistenten van de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in de techniek van de bodemkartering in te werken.
Tijdens de kartering werd veel aandacht geschonken aan twee bijkomstige doelstellingen, nl.:
De bestudering van het verband tussen bosbouw en bodemgesteldheid (zie hoofdstuk
VII). Het bosgebied van Epe is zeer gevarieerd en bood voor deze studie een prachtige
gelegenheid in het bijzonder in de Gortelse bossen en in de Gemeente-ontginning.

Tot nu toe gebruikte men voor de Massificatie van bosgronden de plantensociologie
(korte flora) of de bestaande houtopstand als basis. In Epe zijn wij uitgegaan van de
morphologische (zichtbare) eigenschappen van het bodemprofiel. Dit heeft enige belangwekkende resultaten opgeleverd.
Tenslotte is het betrekkelijk nauwkeurige veldwerk, waarbij ieder perceel min of meer
intensief bekeken werd, als middel gebruikt om de talloze oudheden te inventariseren
(zie hoofdstuk IX).
Het onderzoek is aan een bepaalde limiet gebonden geweest. Deze verhandeling heeft
voornamelijk tot doel de meer wetenschappelijke kant vast te leggen om hiermede een
basis te vormen voor eventueel later aanvullend onderzoek. Voor practische conclusies
raadplege men het eerder genoemde Rapport No. 111 van het L.E.I. (1949).
2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK
Begonnen werd met een geologische verkenning van het gebied, waartoe de Geologische Kaart als grondslag diende. Deze hernieuwde geologische verkenning was nodig,
omdat sedert de opname van de Geologische Kaart verschillende opvattingen gewijzigd
bleken (zie hoofdstuk I I ) .
Na de geologische verkenning volgden enige gedetailleerde bodemkundige waarnemingen (aan profielkuilen en ontsluitingen, welke werden opgezocht met behulp van
luchtfoto's) en werden op verschillende plaatsen enkele kleine detailkaartjes opgenomen,
teneinde ingelicht te worden over de te verwachten bodemtypen.
Vervolgens werd een bodemkundige verkenning van het gehele gebied uitgevoerd.
Volgens een zeer eenvoudige legenda werd het lage land op de kaart gezet. Het hoge
bosgebied is later verkend.
Voor de gedetailleerde overzichtskaart zijn gemiddel 1 à 2 boringen per ha verricht.
In het lagere land werd hoofdzakelijk op het (micro-)reliëf gekarteerd, waardoor het
aantal boringen zeer beperkt kon worden.
Het veldwerk heeft in totaal ongeveer 1 jaar in beslag genomen.
3. DE GEDETAILLEERDE OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1:25 000 (BIJLAGE 1)
De opname van een detailkaart in een laag zandgebied is zo tijdrovend en vereist zulk
een nauwkeurigheid van de waarnemingen, dat de kaarten geheel het karakter van bedrijfskaarten zouden krijgen. De dikte van humeuze lagen, loodzand, grind, lemigheid,
oer en oker enz. kan zo sterk variëren, dat de gedetailleerde overzichtskartering voor dergelijke gebieden waarschijnlijk de meest gewenste vorm van onderzoek is. Hierbij worden
nl. dergelijke eigenschappen slechts aangegeven, indien zij op enigszins grotere schaal
voorkomen, terwijl toch de voornaamste bodemlijnen nauwkeurig ingetekend worden.
De gedetailleerde overzichtskaart kan reeds zeer geschikt dienst doen voor de studie
van opbrengsten op verschillende gronden enz.
4. BODEMKUNDIGE KENMERKEN, WAAROP BIJ DE KARTERING
IN HOOFDZAAK GELET WERD
a. Het hoge deel van de Veluwe f> 20 m + N.A.P.)
In het hoge deel van de Veluwe ontbreekt het grondwater, zodat de overige bodemkundige kenmerken, die van invloed zijn op de waterhuishouding van de bovenste meter,
belangrijker worden. In het bos- en heideprofiel zijn de voornaamste kenmerken:

1° het slib- (resp. stof-) gehalte van de grond, dat zeer sterk samenhangt met wat men
zou kunnen noemen de aard van het „humusprofiel". Dit laatste wordt gewaardeerd
door een visuele schatting van de kleur en heeft betrekking op alle lagen van het
bodemprofiel;
2° de korrelgrootte van het zand (het z.g. skelet van de grond).
b. Het lage deel van de Veluwe (tot ± 20 m + N.A.P.)
Hier wordt de belangrijkheid van de bovengenoemde bodemkenmerken overtroffen
door de stand en beweging van het grondwater. In de tweede plaats komt dan de aard
van de humeuze bovengrond, terwijl de korrelgrootte slechts sporadisch aangegeven is,
daar het lage land hoofdzakelijk uit uniforme dekzanden bestaat (in de laagten meestal
bedekt met een slibhoudend grindlaagje).
c. Het rivierkleilandschap
De voornaamste onderscheidingen werden hier gemaakt naar:
1° de structuur en kleur van de laag onder de bouwvoor (taai, los, enz.);
2° de zwaarte van de bovengrond.
In het algemeen zijn in ieder landschap de belangrijkste bodemkundige eigenschappen
op de kaart in de kleur tot uitdrukking gebracht, terwijl de bijkomstige factoren met
tekens zijn aangegeven.
5. OPBRENGSTGEGEVENS
De voornaamste consequentie van een bodemklassificatie is het vaststellen van de
vruchtbaarheid van de bodemtypen voor diverse gewassen bij goede cultuurwijze. Vooral
in de zandstreken levert dit moeilijkheden op. Van de voedergewassen kan men zelfs bij
benadering de opbrengst niet schatten, terwijl de uitkomsten van de graangewassen, welke
men door navraag verkrijgt, meestal uiterst onbetrouwbaar zijn. Men moet hier dus zijn
toevlucht nemen tot proefoogsten, liefst enkele jaren achtereen, om een goed idee te
krijgen van het jaarlijkse risico, dat zich vooral op de minder goede gronden doet gelden.
In Epe is tijdens het onderzoek de mening gevestigd, dat de opbrengsten van de ontginningen aanzienlijk lager zijn dan van de enken en lage gronden. Teneinde hierover beter
te worden ingelicht, werden er op een aantal bodemtypen karakteristieke veldjes van
rogge en haver geoogst. Dit geschiedde in samenwerking met de Bodemkundige Afdeling
van de Noordoostpolderwerken.
Een aantal veldjes, ter grootte van 1/3 are, werd gemaaid, geoogst en gedorst door
personeel van de Bodemkundige Afdeling van de Noordoostpolderwerken.
Van het bosgebied zijn opbrengst- of liever groeigegevens te verkrijgen uit houtmetingen. Van de houtvesterij Gortel bestaan nauwkeurige gegevens, terwijl ook de Gemeente-ontginning zich voor dit doel uitstekend leent. Helaas konden hierover in dit
rapport geen cijfers worden gepubliceerd.
Van het grasland zijn in Epe geen exacte gegevens verzameld. Dit heeft nl. voor ons
doel geen zin, daar een groot deel van het grasland slecht behandeld wordt, terwijl
bovendien de ontwatering in de winter onvoldoende is.

II. GEOLOGIE
DRS G. C. MAARLEVELD EN DR IR W.J.VAN L1ERE
1. ALGEMEEN'
Lang voor dederde ijstijd (Risstijd) was deVeluwe een vrij vlak, in noordwestelijke
richting hellend gebied. Hetwasdoor rivieren opgebouwd en in het bijzonder aan de
Rijn danken wedeleverantie van enorme hoeveelheden leem, zand engrind. Toen in de
voorlaatste of Riss-ijstijd deomvang vande ijsmassa's in Scandinavië zeer sterk toenam
en Noord-Europa met een ijskap bedekt werd, daalde door devastlegging van de enorme
hoeveelheden water in deze ijskap de zeespiegel vele tientallen meters. Een gevolg
hiervan was, dat de in dit gebied stromende rivieren zich gingen insnijden en dalen
vormden. Van deze dalen maakten vooruitgeschoven ijslobben gebruik enookdelaagte,
waarin de Rijn (of Rijnarm) toentertijd stroomde (ongeveer terplaatse waar thans de
IJssel stroomt), werd met ijsbedekt. Dedalen werden niet alleen met ijsopgevuld, doch
door degrote druk van het ijswerden ze zeer belangrijk uitgediept enverbreed. Het door
deze werking (stuwing) verplaatste praeglaciale materiaal werd alseen wal omde ijslob
heengelegd, hetgeen duidelijk in het woord s t u w w a l tot uitdrukking komt (TESCH,
1927). De rivierafzettingen werden dusverplaatst (opgestuwd), een gebeuren, datbij
profielwanden gemakkelijk aan desterk gestoorde ligging derzand-, grind- en leemlagen
herkend kanworden (afb. 2 ) .

Afb. 2. Gestuwd Praeglaciaal.
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Het geologisch onderzoek had o.m. ten doel, de richting (strekking) van de door het
ijs gestoorde lagen na te gaan en in kaart te brengen. Met de strekking van een laag
wordt de richting bedoeld, welke die laag in een horizontaal vlak ten opzichte van het
noorden heeft. Verbindt men deze strekkingen, dan ontstaan de op de glaciaal-geologische kaart (afb. 3) ingetekende evenwijdige, iets gebogen lijnen. Ook de bij de grindgravers bekende grind,,stralen" volgen in de stuwwal deze lijnen. Volgens het kaartje blijkt
de westelijke helft van de gemeente deel uit te maken van een stuwwal. Reeds eerder
verrichte waarnemingen ten zuiden van de gemeente Epe hebben aangetoond, dat het
gehele gestuwde gebied een onderdeel is van de grote stuwwal van de oostelijke Veluwe,
«en heuvelrug, welke vanaf Dieren in noordelijke richting tot Hattem te volgen is
(CROMMELIN en MAARLEVELD, 1949). Doch niet alleen de strekking der lagen, ook de
gelijke breedte pleit voor deze opvatting. De oostelijke grens van de stuwwal op het kaartje
duidt de plaats aan, waar de stuwwal onder jongere vormingen scherp wegduikt (afb. 4 ) .
Morphologisch is het in deze gemeente gelegen deel van de stuwwal te scheiden in
drie delen (afb. 3 ) :
a. Het vrij vlakke, laaggelegen gebied
Ten noorden van Epe is dit gebied breed, zet zich westelijk in de Laagte van Welna
voort, is verder in zuidelijke richting te volgen tot Gortel, vermindert ten oosten hiervan
snel in breedte en eindigt ten zuiden van Vaassen. In dit gebied gaan de gestuwde lagen
veelal schuil onder jongere afzettingen.
b. Het vrij vlakke, hooggelegen gebied
Volgens de kaart (afb. 3) vallen hieronder enkele plekken van de stuwwal. In het
noorden is dit een gedeelte van de Woldberg en verder moet het hoge deel van de grote
stuwwal van de oostelijke Veluwe ten zuiden van Gortel hiertoe gerekend worden. Deze
plekken vormen de hoogste terreinen van de stuwwal.
c. Het reliëfrijke gebied
Dit gebied bevindt zich tussen de bovengenoemde vlakke delen en vormt vrijwel geheel
de flanken van de stuwwal. Hier treffen we de vrij krachtig ontwikkelde erosiedalen aan.
J. VAN BAREN (1907) heeft in een nog steeds lezenswaardig artikel het vlakke laaggelegen gebied reeds beschreven. Hij zag hier een kame-landschap, waarmee een afzetting
bedoeld wordt, welke in de ruimte tussen de stuwwal en de ijskap is ontstaan. De opvatting van VAN BAREN is echter aanvechtbaar, daar noch de stuwingsverschijnselen, noch
het materiaal afwijken van het overige deel van de stuwwal. Mogelijk stelde het lage deel
ten noorden van Gortel oorspronkelijk de overgang van de stuwwal van de oostelijke
Veluwe naar het ongestuwde gebied voor en was het gehele deel van de stuwwal ten
noorden van Gortel een geleidelijk naar het noorden hellend gebied. Een nadien uit
noordelijke richting komende ijslob heeft echter dit beeld totaal veranderd. De reeds
aanwezige vrij lage stuwwal van de oostelijke Veluwe werd bij de noordrand bereikt en
werd daarna door het ijs voor de tweede maal gestuwd. Het resultaat van deze tweede
stuwing is de Woldberg, die evenals het deel van de stuwwal van de oostelijke Veluwe
bij Gortel uit een vrij vlak hooggelegen en een reliëfrijk deel bestaat. In het gebied ten
zuiden en ten oosten van de Woldberg is de invloed van de tweede stuwwal niet meer
merkbaar en de Laagte van Welna vormt het smalste deel tussen de Woldberg en het

hogere deel van de stuwwal van de oostelijke Veluwe ten zuiden van Gortel. De vorming
van de vrij vlakke hooggelegen delen van de stuwwal moet waarschijnlijk ook aan de
werking van het landijs worden toegeschreven. Zo zijn er in het zuidelijke deel van de
Afb. 3. Glaciaal-geologische kaart van de gemeente Epe
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Fig. 3. Glacial-geological map of the municipality of Epe.
Vrij vlak, hooggelegen deel van de stuwwal
Rather flat, high lying part of the ice-pushed ridge
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Reliëfrijk deel van de stuwwal
Part of the ice-pushed ridge with much relief
Vrij vlak, laaggelegen deel van de stuwwal
Rather flat, low-lying part of the ice-pushed ridge
Richting van de gestuwde lagen
Strike of the pushed layers
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Doorsnede, zie afb. 4
Cross section, see fig.•
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Veluwe feiten, die erop kunnen wijzen, dat het ijs bij de grootste uitbreiding de toppenrij
van de heuvels heeft weggeschaafd en zo het hoge vlakke gebied gevormd heeft (MAARLEVELD, 1950).

Hoewel de stuwing hier het belangrijkste geologische gebeuren is, mogen de werkingen en afzettingen van het smeltwater van het landijs niet onderschat worden. Het
smeltwater zal over een lage plek van de stuwwal afvloeien en het meegevoerde materiaal
zal buiten de stuwwal tot bezinking komen. Ook aan de binnenzijde van de wal en
vooral op de diep beneden de huidige oppervlakte gelegen plekken van het door het
landijs gevormde dal (hier het glaciale dal van de Gelderse IJssel) zullen we deze als
Fluvio-glaciaal bekende afzettingen kunnen verwachten. Veel overeenkomst met het
Fluvio-glaciaal vertoont het materiaal van de Woeste Berg. Het werd op de Geologische
Kaart, blad 27, Hattem III, ingetekend met de aantekening: „door smeltwater als randmorene of sub-glaciaal gevormde koppen en ruggen, bestaande uit gelaagde zanden met
veel noordelijk grind". De in de gemeente Heerde gelegen Koerberg bevat zeer veel
glaciaal materiaal en deze geïsoleerd liggende heuvel zal dan ook door het smeltwater
gevormd zijn.
Het op de bodem van het landijs meegenomen materiaal (grondmorene) bleef na het
afsmelten achter en wordt op de stuwwal herkend als verspreid liggende stenen van
noordelijke herkomst. Deze stenen zijn hier duidelijk talrijker dan op het meer zuidelijk
gelegen deel van de stuwwal.
De klimaatsverbetering, waarvan het afsmelten van het landijs het gevolg was, zette
zich gedurende een lange periode voort (Eemtijd). De in deze warmere tijd gevormde
lagen werden in het dal van de Gelderse IJssel door BURCK (1949) herkend. Deze lagen
worden continentale Eemlagen genoemd en bestaan voor een groot deel uit klei en
veen. Mede naar aanleiding van waarnemingen op andere plaatsen langs de stuwwal van
de oostelijke Veluwe menen wij, dat deze afzetting tot dicht bij de stuwwal te volgen is
(afb. 4 ) . Hoewel we deze lagen niet aan de oppervlakte aantreffen, is het feit dat ze
voorkomen zeer belangrijk, daar we hierdoor weten, dat de erboven liggende lagen jonger
dan de lagen uit de Eemtijd zijn en dus geen Riss-glaciale ouderdom kunnen bezitten.
Op de warme Eemtijd volgde de laatste ijstijd, Würmtijd genoemd. Hoewel het landijs
ons land niet bereikte, deed zich de koude toch geducht gelden en het landschap onderging belangrijke veranderingen. Het klimaat was gedurende lange tijd ongeveer gelijk aan
dat van de tegenwoordige toendra's, en daar de diepbevroren ondergrond ook 'szomers
niet geheel ontdooide, konden de belangrijke hoeveelheden neerslag slechts langs de
oppervlakte afvloeien. Daar vooral het begin van deze koude tijd sneeuwrijk was, wordt
aangenomen, dat in het bijzonder gedurende dit deel van de ijstijd het landschap sterk
werd aangetast en wel op een wijze, dat aanwezige komvormige laagten werden opgevuld
en de thans droogliggende erosiedalen werden uitgeschuurd (VAN DER HAMMEN en
MAARLEVELD, 1952). Een tweetal dalen hebben hier in deze tijd hun trechtervorm gekregen. Het zijn dalen, die in verhouding tot hun lengte zeer breed zijn. Het dal van
Tongeren en het dal van Nierssen behoren hiertoe. De dalafwaarts verplaatste zand- en
grindmassa's werden in het IJsseldal afgezet en vormen er een enige meters dikke grindrijke laag. Verschillende malen is in deze afzetting een typische fluviatiele gelaagdheid
waargenomen en aan deze afzetting is de naam Niveo-fluviatiel gegeven. Deze laag rust
op de reeds eerder genoemde continentale Eemlagen (afb. 4) en gaat in het oostelijk deel
van dit gebied over in een afzetting van de IJssel (het fluviatiele laagterras).
Niet overal werd de stuwwal even sterk aangetast. Zoals reeds eerder werd gemeld,
is de stuwwal in twee vrij vlakke gebieden en een reliëfrijk gebied te verdelen en het ligt

Afb. 4. Schematisch geologisch profiel door de gemeente Epe.
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Ligging van de doorsnede, zie afb. 3
Location of the cross section, see fig. 3
Vrij vlak, hooggelegen deel van de stuwwal met erosiedal bij a'
Rather flat, high lying part of the ice-pushed ridge, an erosion-valley indicated with a'
Reliëfrijk deel van de stuwwal
Part of the ice-pushed ridge with much relief
Vrij vlak, laaggelegen deel van de stuwwal
Rather flat, low lying part of the ice-pushed ridge
Driftlandschap
Driftlandscape
Rivierafzettingen
Riverdeposits
Gestuwd Praeglaciaal
Pushed Preglacial
Grondmorene
Ground moraine
Fluvio-glaciaal
Fluvio-glacial
Continentale Eemlagen
Continental Eemian
Fluviatiel Laagterras
Fluvial Lower-Terrace
Niveo-fluviatiel
Niveo-fluviatile
Gereduceerde grondmorene, afspoelings- en afglijdingsmateriaal
Washed-out boulder clay
Holoceen
Holocene
Grondmorene
Boulder clay
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Würm-glaciaal (Laagterras)
WUnn-glacial (Lower-! errace)

8 Epe-zand
Epe sand
9 Epe-grinddek
Epe gravel cap
10 Dekzand
Cover sand
11 Stuifrug of pseudo-osar
Blown-sand ridge or pseudo-osar
12 Veen
Peat
13 Kom
Back swamp
14 Oeverwal
Natural levée
118' Continentaal Eemien
Continental Eemian

114 Fluvio-glaciaal
Fluvio-glaciai

voor de hand, dat in het laatste gebied met de betrekkelijk steile hellingen een sterkere
erosie optrad. We treffen hier dan ook de meest droge dalen aan.
Mede onder invloed van de lage zeespiegel werd het klimaat hierna minder sneeuwrijk. Hierdoor nam de invloed van de sneeuwsmeltwaterwerking af en die van de windwerking toe. Vooral ook door de geringe vegetatie was de invloed van de wind zeer groot
en werd veel zand verplaatst. We treffen deze door de wind verplaatste zanden in het
bijzonder op het lage oostelijke deel van de stuwwal en in het gebied ten oosten hiervan
aan. Deze zanden worden tot de dekzanden gerekend en in deze publicatie ,,Epe-zand"
genoemd (zie afb. 4 ) .
Op deze zeer koude tijd volgt het deel van de Würmtijd, dat men Laat-glaciaal noemt.
In het Laat-glaciaal verbeterde het klimaat geleidelijk en hier komen in een warm deel
van het Laat-glaciaal (Allerödtijd) bossen voor. Deze klimaatsverbetering was geologisch gezien niet van lange duur. De hierop volgende koude tijd is in de literatuur bekend als de Jongere Dryastijd. Het klimaat was in dit laatste deel van het Laat-glaciaal
weer sneeuwrijk en tevens was het zo koud, dat weer een permanent bevroren ondergrond gevormd werd. Dit deel van het Laat-glaciaal vertoont dus veel overeenstemming
met de reeds eerder beschreven periode in het begin van de Würmtijd.
De gevolgen waren ook nu weer belangrijk en een hernieuwde erosie van de stuwwal
begon. De korte duur van deze laatste koude tijd zal de oorzaak zijn, dat het uitgespoelde
en afgegleden materiaal van de heuvels niet die dikte bereikte als het Niveo-fluviatiel.
Deze laag wordt in deze publicatie het Epe-grinddek genoemd (afb. 4) en voorkomen
ervan wordt hierna uitvoerig beschreven. Nauw verband houdt hiermede de onder de
naam Niveo-fluviaal bekend staande afzettingen. Het zijn afzettingen, welke voor een
groot deel in deze tijd zijn gevormd en die door verspoeling en afglijding van lagen zijn
ontstaan, terwijl tevens windwerkingen van invloed zijn geweest (EDELMAN en STEUR,
1951; STEUR, 1951). De op het Epe-grinddek rustende zanden getuigen van een krachtige windwerking in deze tijd en deze door de wind afgezette zanden worden (jong)
dekzand genoemd (VAN DER HAMMEN, 1951).
Vroeger werd algemeen de veronderstelling aanvaard, dat een aantal ruggen, zoals de
Kamper- en Renderklippen, in holten van landijs zouden zijn afgezet (osar of smeltwaterruggen). We nemen thans aan, dat de ruggen in het laatste deel van het Laatglaciaal zijn ontstaan en windvormingen zijn (EDELMAN en MAARLEVELD, 1944;
MAARLEVELD, 1951). Indien deze ruggen inderdaad in het landijs zouden zijn ontstaan,
zouden zij een Riss-glaciale ouderdom hebben. Nu is het al moeilijk in te denken, dat
deze ruggen de vervlakkende werkingen gedurende de Würmtijd overleefd zouden hebben. Hierbij komt nog, dat ten westen van het hotel Gude en bij de Kamperweg onder
een dergelijke rug oude bodemprofielen werden aangetroffen, die zeer sterke overeenkomst vertonen met de z.g. Laag van Usselo uit de Allerödtijd. Tenslotte wijst ook het
ontbreken van noordelijk grind, stenen en stukjes keileem in de ruggen er op, dat we
hier niet met smeltwaterruggen te maken hebben.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat de werkingen uit de Würmtijd een vervlakking
en insnijding van het stuwwallenlandschap tengevolge hadden en dat tevens het dal van de
Gelderse IJssel door het van de heuvels afkomstige materiaal belangrijk werd opgevuld.
Op de in de laatste ijstijd afgezette lagen rusten weer jongere afzettingen. In het
oostelijk deel van de gemeente zien we de invloed van de IJssel. Voor de bedijking trad
de rivier bij hoge waterstand buiten de oevers. De stroomsnelheid van het rivierwater,
welke in de bedding aanzienlijk was, werd bij het verlaten van het stroombed sterk verminderd en de meegevoerde deeltjes kwamen tot bezinking. Door de sterke afname van
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de stroomsnelheid bijhet uitbreken van het water worden degrovere deeltjes heteerst
afgezet, terwijl de lichtere deeltjes over grotere afstand vervoerd worden. Naast de rivier
vinden we dus dezandige wal (oeverwal) enopverdere afstand kon door de geringe
stroomsnelheid ook het zeer fijne materiaal tot rust komen enbezinken (kom).
Het ligt voor de hand, dat bij de vochtige zandgronden inhoofdzaak op laaggelegen
plekken zich veen kon vormen. Doch ook inhethoger gelegen landschap treffen we
enige veentjes aan, welke hier gebonden zijn aan een ondoorlatende ondergrond, waarop
het regenwater zich verzamelde.
In vele gevallen ishet plantendek onder invloed van de mens zo beschadigd, datde
wind vat ophet zand kon krijgen. Door dewind werd hetzand opdeene plaats uitgeblazen enopkorte afstand weer afgezet, waardoor een grillig reliëf van kommenen
heuvels ontstond (stuifzand).
2. OPVULLING VAN HET IJSSELDAL i
Zoals reeds inde vorige paragraaf werd vermeld, ishet glaciale dal van deGelderse
IJssel zeer diep. Uit boringen blijkt, datdegrondmorene opongeveer 80m —N.A.P.
ligt. Daarboven is fluvio-glaciaal zand en grind aanwezig, waarop plaatselijk continentale
Eemlagen zijn afgezet. Daarop liggen weer grindrijke zanden (het Niveo-fluviatiel).Op
deze afzettingen rust een dik pakket zeer uniform grindloos zand totongeveer 15 m
+ N . A . P . Wijzullen deze afzetting Epe-zand noemen. Dit zand heeft volkomen de
habitus van dekzand, doch het isveel grover. Het heeft een top inde korrelgrootteverdeling bij 250—300 mu. VINK (1949) beschouwt dergelijke dekzanden als locaal. De afzetting van het Epe-zand dateert waarschijnlijk grotendeels uit het Midden-Wurm (zie § 1 ) .
Op dit Epe-zand is een grindrijke tot grindhoudende laag van wisselende dikte (maximaal 1meter dik) afgezet. Dit moet een solifluctielaag zijn. In delaagten isdeze laag
dikker dan op de koppen en aan de uiteinden van de droogdalen worden de dikste afzettingen enhet meeste grind aangetroffen. Hier en daar komen zelfs grindbanken voor,
zoals bij de visvijvers van de Ned. Heidemaatschappij. Deze solifluctielaag kan hoogstens
uit het Laat-glaciaal zijn (VAN DER HAMMEN en MAARLEVELD, 1952).

De solifluctie heeft het reliëf dus enigszins genivelleerd. Deze nivellering wordt weer
tenietgedaan door deafzetting van jong dekzand. Dit dekzand ligt als kleinere totzeer
grote ribbels inhet terrein. Het moet nog een Laat-glaciale ouderdom bezitten, hetgeen
bewezen wordt door een jong-palaeolithische vindplaats aan de oppervlakte van dit zand.
Detailonderzoek
Wij willen nu aan dehand van een detailonderzoek ineen raai tussen Vemdeen
Bijsterbos een en ander nader toelichten.
Afb. 5aiseensituatieschets vanhetonderzochte gebied, gelegen in het noorden
van de gemeente Epe aan de grote weg naar Heerde.
De opafb. 5baangegeven cijfers geven dewaarnemingspunten aan. Depunten la
en b,3,4,8,9en 10 zijn gedaan aan de wand van een kort tevoren verbrede enuitgediepte sloot. De waarnemingen 2,7en 12 zijn inhet veld gegraven profielkuilen, terwijl de nummers 5,6 en 11zijn geboord. Deprofielen vandeze waarnemingen zijn
schematisch weergegeven in afb. 5c. Afb. 5disdedwarsdoorsnede langs delijn A-B
in afb. 5b. Afb. 5estelt het schematische bovenaanzicht voor van dehoek van het per1
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ceel, waar de waarnemingen la en b zijn gedaan. Een dwarsdoorsnede ter plaatse van
waarneming lb is schematisch voorgesteld in afb. 5/.
Aangaande de waarnemingen kan het volgende worden opgemerkt:
ad 1. Over een afstand van ongeveer 25 m werd hier het grindprofiel bekeken. Het
slecht gesorteerde zand (lemig, fijnzandig en scherp zand door elkaar), dat plaatselijk zeer grindhoudend is, reikt hier gemiddeld tot 80 cm onder maaiveld. Omdat de slootbodem wat dieper is, bestaat deze uit grindloos Epe-zand (matig grof
zand). Er is dus een scherpe tegenstelling tussen de grindloze slootbodem en de
grindrijke taluds (afb. 5e).
/

/

\
HorsthoéjT

Afb. 5. Detail-onderzoek in de raai Vemde—Bijsterbos (zie de tekst).
a Situatieschets
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Fig. 5. Detailed survey in the line of traverse

Vemde—Bijsterbos.

Op de plaatsen la en \b is de slootbodem grindrijk; bij verdere uitgraving van
het talud werd het in afb. 5 / afgebeelde profiel gevonden: het grindhoudende dek
bleek hier dus dikker en tevens grindrijker te zijn dan in de directe omgeving.
Bovendien vielen beide plaatsen op door het laagsgewijs voorkomen van grindarmere en grindrijke lagen, die halvemaanvormig gebogen zijn. Tussen deze lagen
komen enkele grindloze (Epe-)zandlagen en lemige lagen voor, die op dezelfde
wijze gebogen liggen.
Deze beide plekken deden sterk denken aan eenzelfde baan. Bij het afschaven
van de slootbodem bleek, dat bij elke plek een richting was vast te stellen, waarin
de grindrijke zone de slootbodem kruiste. Het analoge grindrijke profiel van plek
la b.v. lag op de tegenoverliggende slootwand meer naar het zuiden (afb. 5e).
Deze richting (noordwest—zuidoost) bleek voor beide plaatsen in elkanders verlengde te liggen. Twee contrôleboringen le en d bevestigden deze indruk.
Ook bij waarneming 3 en op twee plaatsen tussen 3 en 4 kruisten grindbanen de
slootbodem. Deze banen hebben dezelfde richting (zie pijlen afb. 5b).
Hetzelfde gebogen voorkomen van de grindlagen en het dieper reiken van het
grinddek werden al eerder waargenomen in de omgeving van Vaassen (Geerstraat), eveneens aan een schone slootwand. Ook de ervaringen van de boeren
over het baansgewijs voorkomen van grindbanken zal uit dit zelfde verschijnsel
verklaard moeten worden (de voor Epe normale grindhoudende bovengrond
wordt door de boeren niet als bank aangeduid). Door de geringe breedte zijn
deze banen als zodanig niet met de boor waargenomen, slechts als grindrijker en
dieper waren zij tijdens de kartering opgevallen.
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ad 2. Deze waarneming is op een ca 2 m hoge enk„ribbel" gedaan. De indruk werd
verkregen, dat deze als een dekzandrug op het grinddek aan de voet van de
ribbel is gelegen. Eerst na 2,30 m egaal zand, fijner dan het Epe-zand, werd hier
een betrekkelijk dunne keienvloer aangetroffen, waaronder heel duidelijk het
Epe-zand werd herkend.
b Kaartje van de oppervlakte-geologie
h The surface geology

1 t/m 12

Waarnemingspunten; profielen in afb. 5c
Points of augering; profiles in fig. 5c

Richting van de grindbanen
Strike of the gravel beds
Grens tussen dekzand (dz) en Epe-grinddek
(gd) aan de oppervlakte
Boundary between cover sand (dz) and Epe
gravel cap (gd) on the surface
Ligging van het profiel, afb. 5e
Location of the profile, fig. 5e
Doorsnede, afb. 5d
• D Cross section, fig. 5d
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c Profielen van de waarnemingspunten van afb. 5b
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ad 3. Deze plek, weer op hetzelfde niveau als 1 gelegen, onderscheidt zich hiervan,
doordat de grindrijke zone niet meer tot in het maaiveld reikt, maar is bedekt met
een fijnere laag (waarschijnlijk dezelfde als de wat dikkere bij 4 ) . Het grind
wordt wat grover.
ad 4. Op deze plaats is duidelijk een laag van 40 cm egaal grindloos dekzand te herkennen, scherp gescheiden van het onderliggende grind, terwijl de scheiding hiervan met het onderliggende zand vrijwel nooit zeer scherp is. In het grinddek
beginnen hier steeds meer grotere keien voor te komen. In het overgrote deel van
het lagere land in de gemeente zijn keien met een diameter van 2 cm regel, slechts
enkele grotere komen voor.
ad 5. Hier werd onder 1,20 m grindloos zand (dekzand) de keienvloer aangetroffen.
Er onder werd weer het egale Epe-zand gevonden.
ad 6. Onder een zeer grofzandige bovengrond, waarin vrij grote stenen, kwam dieper
egaal zand voor.
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ad 7. In deze profielkuil, waarin dezelfde opbouw werd aangetroffen als in profiel 5,
kon de scherpe scheiding tussen het bovenliggende zand en de keienvloer goed
worden waargenomen. Deze laag, die van 1 m tot 1,25 m voorkomt, bevat hier
vrij veel tamelijk grote stenen; het zand uit deze laag is sterk lemig. Ondanks de
stand van het grondwater in deze laag, gelukte het hier een waarneming te doen
tot 2,10 m beneden maaiveld.
Het profiel bleef hier onder de keienvloer egaal zand (Epe-zand).
d Doorsnede A—B in afb. 5/?. Legenda zie afb. 5c.

d Cross section A—B in jig. 5b. Legend in jig. 5c.

ad 8. Hier werd weer een schoongeschaafde slootwand bekeken. Evenals bij 1 wordt
de slootbodem door Epe-zand gevormd, terwijl de wanden grindhoudend zijn.
Onder een 0,75 m dik grinddek, waarin vele grotere stenen los verspreid zaten,
werd onder het Epe-zand op 2 m diepte grover en wat lemig zand gevonden.
Goed was dit laatste niet te beoordelen, daar deze laag in het water lag. Misschien
was dit de praeglaciale ondergrond.
e Schematisch bovenaanzicht
ter plaatse van de waarnemingen \a en \b
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Waarnemingspunt
Point of augering

15
ad 9 en 10. Gaande van 9 naar 10 was de volgende merkwaardige opeenvolging waar te
nemen: grindloze slootwand en -bodem, grindloze slootwand (dekzand) en grindrijke slootbodem (keienvloer), en verder: grindrijke slootwand en grindloze
slootbodem (als 1).
ad 11. Vrijwel gelijk aan 8. De bovengrond (bouwland) bevat hier veel grotere stenen.
ad 12. Profielkuil. Ook hier ruim 1 m dekzand; op 1,25 m een keienvloer; dieper tot
boordiepte (2,50 m) Epe-zand. Uit de keienvloer werden enkele grotere keien
losgespit, w.o. een noordelijke van 1 5 x 8 x 6 cm.
ƒ Doornede bij 16, afb. 5e. Legenda zie afb. 5e".

1b

maaiveld
>:»x^i*0;'::::::: surface

f Cross section near lb, fig. 5e. Legend in flg. 5e.

Conclusies
a. In Epe komen plaatselijk twee dekzanden (resp. Epe-zand — U 80 — en jong dekzand — U 100 —) boven elkaar voor, gescheiden door een grindrijke, lemige
solifluctielaag, soms door een keienvloer.
b. Deze keienvloer is mogelijk identiek met de grindrijke solifluctielaag en loopt ononderbroken door in de richting van de stuwwal, maar bevat meer westwaarts grotere
en slechter gesorteerde keien.
c. Grindloze bovengronden kunnen in Epe bestaan uit het jongste dekzand, zand van
de stuifruggen of recent stuifzand.
d. De grindrijkdom in Epe varieert sterk, zowel op grote afstand (omgeving van de
vijvers N H M zeer grindrijk, Eekterveld dun grinddek), als op korte afstand (grindbanen).

III. B O D E M V O R M I N G EN B O D E M T Y P E N IN EPE
DR IR W. J. VAN LIERE EN IR G. G. L. STEUR
Dit hoofdstuk geeft, als inleiding tot de bodemkaart (bijlage 1), enkele algemene
opmerkingen over bodemvorming, welke in vele gevallen zulk een belangrijke indicator
is voor de huidige of vroegere bodemvruchtbaarheid, alsmede een bespreking van de
onderscheiden bodemeenheden.
A. BODEMVORMING
Van de geoloog leren wij in grote trekken de opbouw aan de oppervlakte van het
landschap: gestuwde praeglaciale zandgronden, dekzanden met of zonder grindrijke en
slibhoudende solifluctielaag, veen en rivierafzettingen. Nu begint pas de taak van de
bodemkundige, nl. de „levensloop" na te gaan van al deze grondsoorten en grondlagen
na hun afzetting, welke veranderingen de bodem chemisch en physisch ondergaan heeft
onder invloed van mens, grondwater, regenval en begroeiing, welke sporen hiervan in
de bodem achtergelaten zijn. Uit al deze factoren kan tenslotte bij benadering de vruchtbaarheid van de verschillende gronden vastgesteld worden.
Ruwweg kunnen wij, ter bepaling van de gedachten, zeggen dat bij het terugtrekken
van het ijs alle zandgronden slechts de natuurlijke kleur hadden van de samenstellende
mineralen. Graven wij echter thans een gat, dan zien wij in de bovenste meters allerlei
kleuren, zwart, wit, bruin, rood, oranje, geel, soms laagsgewijs, soms willekeurig dooreen.
Deze kleurvorming en alles wat daarmee samenhangt, noemen wij op zandgronden
bodemvorming.
Bij kleigronden komen behalve deze kleurwisselingen ook nog structuurverschillen
(voornamelijk in ondergrond) als belangrijke indicatoren naar voren.
1. BODEMVORMING ZONDER INVLOED VAN HET GRONDWATER
de
1°
2°
3°

Het uitgangspunt van onze beschouwing van de gronden van het hoge deel van
Veluwe is:
Het ontbreken van grondwater.
De basenarmoede van het moedermateriaal.
De verschillen in korrelgrootte van het moedermateriaal.

O n t b r e k e n v a n g r o n d w a t e r . Sinds het ontdooien van de permanent bevroren ondergrond van het moerassige parklandschap aan het eind van het Laat-glaciaal,
is de grondwaterspiegel diep onder de oppervlakte weggezakt.
Aangezien de ondergrond op de Veluwe tot grote diepte zeer doorlatend is en de
zeestand toentertijd vele tientallen meters lager was dan thans, is het gebied van de stuwwal bijgevolg in die tijd een bijzonder droog land geworden en ondanks latere rijzing van
de zee, tot op de huidige dag gebleven.
De watercapaciteit van de meeste gronden is zeer gering, zodat er sinds het Laatglaciaal een relatief sterke neerwaartse waterstroom in het profiel plaatsvindt.
B a s e n a r m o e d e v a n h e t m o e d e r m a t e r i a a l . Bovendien bestaat de
Veluwe voor verreweg het grootste deel uit zeer basenarme kwartszanden; deels zijn dit
gestuwde praeglaciale lagen, deels dekzanden.

17
Over de chemische samenstelling van de Veluwezanden zijn ons geen nadere gegevens bekend. Tabel 1 geeft een indruk van de analysen van vergelijkbare gronden uit
Zweden (TAMM, 1920) en de Verenigde Staten van Amerika (WILDE, 1946).
TABEL 1. Chemische analysen van twee podzolprofielen.
I Zweden
Horizont

A
loodzand
10-15 cm
o.mv.

B
oer
15-25 cm
o.mv.

II U.S.A.
C
ondergrond
ca 1 m
o.mv.

A2
10-30 cm
o.mv.

Percentage
H20
Humus
N

1,30
3,64

3,20
2,82

B
30-60 cm
o.mv.

C
90 cm
o.mv.

Percentage
1,38
0,25
0,02

0,06

spoor

76,92
0,64

68,95
10,52

74,42
0,54

79,03
0,71

69,02
2,07

75,47
0,98

A1 2 0 3
Fe 2 O a

9,68
1,43

12,31
4,71

11,84
3,30

9,77
1,31

14,05
4,10

11,12
2,98

MgO
CaO
Na,0
K20

0,62
1,80
1,69
2,38

1,30
2,04
1,59
2,65

1,28
2,01
2,12
2,80

0,48
0,44

0,74
1,79

0,64
1,73

1,71

2,40

2,43

P2O5

0,02

0,04

0,12

0,01

0,64

0,20

Si02
Ti02

—niet geanalyseerd
TABLE 1. Chemicalanalysisof two podzol-profiles.
Hieruit blijkt, dat vooral het gehalte aan eenwaardige basen van het moedermateriaal
zeer gering is.
Van de mineralen zijn de veldspaten gering in aantal, zodat ook bij de verwering in
de loop der eeuwen weinig of geen basen vrijkomen.
Welke conclusies kunnen wij nu uit bovenstaande omstandigheden trekken ten aanzien van de loodzand-oerbankvorming en de humusvorming?
Alles draait hier om de basenrijkdom en de watercapaciteit. Het zijn beide natuurlijke
eigenschappen van het moedermateriaal. Zij zijn echter niet geheel onafhankelijk van
elkaar. Met een kleine toename van stof- en/of slibgehalte neemt zowel de watercapaciteit als de reserve aan basen sterk toe, omdat de grovere korrels hoofdzakelijk uit kwarts
bestaan. Basenarme kwartszanden zijn dus ook slib- of stofarm.
K o r r e l g r o o t t e v a n h e t m o e d e r m a t e r i a a l . De primaire oorzaken,
die het verloop van de bodemvorming beheersen, liggen dus in de aard van het moedermateriaal, terwijl de plantengroei in zoverre secundair is, dat zij het proces slechts in een
beplalde richting kan versnellen of vertragen. Weliswaar put de ene plant de bodem
sneller uit dan de andere, doch aanrijking heeft in ons klimaat op natuurlijke wijze nergens plaats, ook niet onder gunstige topografische omstandigheden.
Door de zeer grote verschillen in korrelgrootte in de bovenste lagen is Epe een belangrijk gebied om de podzolering te bestuderen, in tegenstelling tot b.v. sommige ge-

18
bieden in Noord-Brabant of Drente, waar men uniforme dekzanden of stuifzanden aantreft. Daar is de podzolering vooral beïnvloed door grondwater en topografie.
a.

Podzolvorming
Podzolering berust op een hoge beweeglijkheid van de humus. Volgens MATTSON,

(1934, 1939) is de humus slechts beweeglijk in basenarm milieu. Hieruit volgt, dat
zandgronden met een bepaald slib- of stofgehalte in ons gematigd podzolerend klimaat
geen loodzand kunnen vormen. Wij zullen zien, dat dit reeds bij een zeer gering slibgehalte het geval is,zoals in Epeduidelijk is gebleken. In overeenstemming hiermee zien
wij dan ook vaak heide groeien op de betere gronden, doch zonder een spoor van
loodzand.
Struikheide isde meest voorkomende plant op de basenarme ,,suiker"zanden 1, welke
een groot deel van de oostelijke stuwwal vormen. Derhalve vereenzelvigt men vaak de
heide met de loodzandvorming, doch dat is niet geheel juist: als er veel ioodzand aanwezig is, gaat dit meestal wel gepaard met een heidevegetatie, doch heide kan ook uitstekend groeien op hoge terreinen zonder loodzandvorming. Overigens kan ook andere
plantenhumus onder gunstige omstandigheden sterke uitloging en dus loodzandvorming
tengevolge hebben (b.v. Vaccinium en het micropodzol van Coniferennaalden). InEpe
is gebleken, dat de heidepodzolvorming reeds wordt belemmerd, wanneer het slibgehalte
van de bovenste 50 cm à 1 meter hoger wordt dan 6 % . Als regel hebben onze betere
Veluwezanden, uitgezonderd natuurlijk de leemgronden en lemige gronden (waarvan het
slibgehalte veel hoger ligt), een slibgehalte van 8 à 10%. Grove dekzanden, „suiker"zanden en de grofzandige stuifduinen hebben een slibgehalte kleiner dan 6%, waarbij
zich het opvallende verschijnsel voordoet, dat het slibgehalte in al deze laatstgenoemde
gronden zeer constant is, nl. 2 à3 % .
IJh

Heidepodzolgrond
Een gemiddeld profiel (type IJh) op de basenarme en slibarme gronden is ongeveer als volgt
ontwikkeld (zieook afb. 6):
0— 2 cm Ao
2— 4 cm A i

horizontaal gelaagde heidehumus; los liggend op de Ai-laag;
zwart humeus zand met wortels (diameter tot7,5mm); zieanalyse no. 42783
(tabel 2);
4—29 cm A2 grijs, uitgeloogd zand met wortels (diameter tot 5,2 mm); zie analyse
no. 42784 (tabel 2);
29—31 cm A3 grijszwart zand, iets donkerder dan A2', overgang naar B t ;
31—36 cm Bi
zwart humeus zand; humusoerlaag; zie analyse no. 42785 (tabel 2);
36—39 cm B 2
donkerbruin humeus zand met witgele en grijsgele vlekken (oplossing van
de oerlaag door recente, afgestorven dennenwortels; de wortelgangen zijn
opgevuld met fijner materiaal);
39—54 cm B3' geelbruin gevlekte overgangslaag met bruinzwarte fibers;
54—69 cm B3" lichtgeel zand met grote vlekken geelbruin zand; minder fibers dan in B 3 ' ;
> 6 9 cm C
lichtgeel zand; zie analyse no. 42786 (tabel 2).
Als regel is de loodzandlaag in Epe pl.m. 30 cm dik; de er onder liggende bank is zwart van
kleur en sterk humeus. Voor een deel is deze humus echter niet ingespoeld, maar ter plaatse
ontstaan als wortelhumus van de heide en heeft daneen venig karakter.
Ten overvloede zij er op gewezen dat bovenstaande beschouwingen, behalve wat het stofgehalte betreft, weinig te maken hebben met de verdere korrelgrootteverdeling van het materiaal. Men kan b.v. een zeer goede grond met zeer grof zand of grind met 10% stof hebben
en een sterk uitgeloogde, slechte grond met betrekkelijk fijn zand maar zonder stof. Het z.g.
skelet van de grondsoort behoeft dus niet essentieel te zijn voor de vruchtbaarheid.
1

suiker.

„Suiker" heeft hier betrekking op de korrelgrootte van het zand, overeenkomend met kristal-
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TABEL 2. Mechanische samenstelling van een heidepodzol, type IJh (Duyveland, Gortel).
Monster no.
Bedr.Lab.
Number of
sample
42 783
42 784
42 785
42 786

Laag in
cm o.vm.

pH

Layer in cm

Humus

%

Granulaire samenstelling in %
van de minerale delen
Mechanical composition in %
< 2

2- 4
4-29
31-36
110

4,2
4,3
4,5
5,3

-

7,5
1
4

0,5
0,5

-

-

2-16

16-50

2
1,5
1
1

4
3
3
1

M-cijfer
Affigure

> 50
94
95
95
98

290
305
320
335

TABLE 2. Mechanicalcompositionof apodzol soil witha hard-pan,soil type IJh.
b. Vorming van bosgronden (z.g. open gronden)
Op de betere gronden verloopt de bodemvorming totaal anders. Zowel de aard als
de beweeglijkheid van de humus, onder invloed van basen en water-luchtverhoudingen in
het bodemprofiel, zijn geheel anders.

Afb. 6.
Een heidepodzolprofiel (type IJh) met
humusoerbank. De verschillende horizonten zijn aangeduid met de daarvoor
gebruikelijke letters.

Fig. 6.
A heath podzol projile (type IJh) with
a hard-pan. The various horizons are
indicated by the usual lettering.
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Er is reeds gezegd, dat de heide kan groeien zonder loodzandvorming. Hieruit blijkt,
dat dehumusvertering niet steeds indezelfde richting verloopt, doch sterk afhankelijk isvan
de omstandigheden. Hetzelfde geldt voor de boshumus. In het bos wordt de humus geleverd door organische stof, die op de grond valt (bladeren, takken) en door organische
stof, die in de grond afgestorven is (wortels).
Op de betere gronden is de organische stof, die op de grond valt, voor de bodemvorming van weinig belang, daar hierbij de verteerde humus zeer moeilijk verplaatsbaar
is. Hoogstens ontstaat er een strooiselpodzol van enkele centimeters dikte. Bij de bodemklassificatie is met de „oppervlaktehumus" dan ook geen rekening gehouden.
Geheel anders staat het echter met de wortelhumus. De vertering hiervan in de
ondergrond is vanzelfsprekend zeer sterk afhankelijk van de water-luchtbeweging in het
bodemprofiel. Op zeer droge zandgronden verteert alle wortelhumus geleidelijk, zodat
men na vele jaren bosgroei noghet oorspronkelijke „schone" zand in het profiel aantreft.
Op stuifzanden, die „vastgelegd" worden met bos en heide, ontstaan na vele jaren humusvlekken tussen het witte zand: z.g. bontgevlekte profielen.
De betere bosgronden hebben een min of meer oranje tot donkerbruine kleur. Er is
dus een zekere verrijking met humus geweest. Dit moet echter niet zo verstaan worden,
Afb. 7.

Verschil in vegetatie tussen Uh- HJbl-gronden. Op de voorgrond een Uh-profiel met struikheide en
dopheide, op de achtergrond een HJbl-profiel met Molinia, een rijke opslag van vliegdennen, zomereiken en een enkele wilg.

Ife&^afê

Fig. 7. Difference in the vegetation of Uh and UJhl sous. In the foreground an Uli profile with ling and
heather, in the background a UJbl profile with Molinia. a wealthy natural growth of pines, summer
oaks and easually a willow.
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dat onder N e d e r l a n d s e o m s t a n d i g h e d e n d o o r de bosbegroeiing verhoging van de vruchtbaarheid mogelijk is. Volgens l a n d b o u w k u n d i g e begrippen zijn het toch nog betrekkelijk
a r m e gronden, niet te vergelijken met zwarte a k k e r g r o n d .
I n de bosgronden bestaat nog een vrij sterke gradatie. Deze wordt in hoofdzaak bepaald door het slibgehalte. Z o zijn bij de kartering in de reeks van de open bosgronden
drie b o d e m t y p e n met t o e n e m e n d slibgehalte te onderscheiden:
Ub
okerkleurige bosgronden
lljbl iets lemige bosgronden
lIJb2 lemige bosgronden
Ub

Okerkleurige bosgrond
Een gemiddeld profiel van deze gronden is als volgt opgebouwd (Josina Hoeve, grove dennen
45 jaar):
0— 4 cm Ao
moslaag en onverteerde humus;
4— 7 cm Ai ( 2 )
sterk humeus, zeer zwak uitgeloogd, matig fijn zand;
7—22 cm B 2 i
donkerbruin, matig fijn zand, zeer sterk doorworteld;
22—38 cm B22
donkerbruin tot bruin, naar beneden regelmatig lichter wordend, iets
vlekkerig fijn zand, sterk doorworteld;
geelbruin fijn zand met enkele stenen; bovenin nog doorworteld.
> 3 8 cm C

HJbl

Iets lemige bosgrond
Dit type ligt in stroken, die in hoofdzaak de strekking van de stuwwal fraai volgen. Opvallend
is het verschil in vegetatie tussen de IJh-gronden en de HJbl-gronden (afb. 7). Op het heidepodzolprofiel bestaat de vegetatie uit Calluna en wat Erica met een schaarse opslag van vliegdennen, terwijl op het iets lemige bosprofiel een dichte grasmat van Molinia caerulea groeit
met een rijke opslag van vliegdennen, zomereiken en een enkele wilg.
De profielbouw is gemiddeld de volgende (afb. 8):
0— 5 cm Ao
zwart humusdek, volledig doorworteld met Mo/m/a-wortels;
5—35 cm A i ( B ) donkerbruin humeus, iets lemig, matig fijn zand, sterk doorworteld; zie
analyse no. 42787 (tabel 3);
35—90 cm Ci
lichtgeel, iets lemig, matig fijn zand, boven 50 cm nog vrij sterk doorworteld; op 50 cm een donkerbruine fiber; zie analyse no. 42788
(tabel 3);
> 9 0 cm C2
bruingeel, iets lemig, matig fijn zand.

HJb2

Lemige bosgrond
Op de lemige gronden verloopt de humificering van de wortels weer geheel anders: hier ontstaan tamelijk felgekleurde okerkleurige, meestal pl.m. 70 cm diepe profielen, terwijl bruine
kleuren ontstaan, indien de grond nog vochtiger wordt. Vaak is dit het geval, indien het
regenwater in de grond door leem vastgehouden wordt. Tegen de flanken van de leempakketten
ontstaan dan de diepste en bruinste profielen. Soms schijnt het, dat de zeer diepbruine profielen gebonden zijn aan matig grove zanden.

TABEL 3. Mechanische samenstelling van een iets lemige bosgrond, type HJbl (Duyveland,
Gortel).
Monster no
Bedr.Lab.

Laag in
cm o.vm.

Number of
sample
42 787
42 788

pH

Layer in cm
1

5-35
35-90

Humus

°/
/o

[

4,5 |
5,0

5,0
1,5

Granulaire samenstelling in %
van de minerale delen

M-cijfer

Mechanical composition in %

Mfigure

<2

2-16

5
4

6
6

16-50

> 50

9
7

80
83

TABLE 3. Mechanical composition of a forest soil, containing some loam, soil type UJbl.

160
150
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:-:&«Ë;is&i
Profiel van een iets lemige bosgrond
(type HJbl).

•-s

y

^
Fig. 8.
Profile of a sligluly loamy forest soil
(type UJhi).

1
Het bodemtype heeft in het algemeen slechts een enkele centimeters dikke, humeuzc bovenlaag, die minder schraal is dan bij iIJbl. De kleur van de ondergrond is egaler en minder
vlekkerig dan bij laatstgenoemd bodemtype.
Een gemiddeld profiel is als volgt opgebouwd:
0— 7cm Ao
7—10 cm Ai ( 2 )
10—50 cm B
50—70 cm C(G)
> 70 cm C

humuslaag;
humushoudend, bruingrijs, zwak uitgeloogd, iets lemig zand (strooiselpodzol);
homogeen, oranjekleurig, lemig, fijn zand; sterk doorworteld; zie analyse no. 42789 (tabel 4);
roodbruin, roestig, iets compacter, lemig, fijn zand, met lichtere minder
compacte vlekken; zie analyse no. 42790 (tabel 4);
geelbruin, lemig, fijn zand.

TABEL 4. Mechanische samenstelling van een lemige bosgrond, type HJb2 (Gortelse Bos).
Monster no.
Bedr.Lab.
Number of
sample
42 789
42 790

Laag in
cm o.vm.

pH

Humus

Granulaire samenstelling in %
van de minerale delen

M-cijfer

Mechanical composition in %

Mfigure

Layer in cm

<2
10-50
50-70

4,6
4,4

0,5
1

2-16

5
9

TABLE 4. Mechanical composition of a loamy forest soil, soil type IIJb2.

16-50
12
10

> 50
76
75

120
110
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c. De bontgevlekte zanden
In het gekarteerde gebied komen enkele kleine complexen voor met een meer of
minder uitgesproken fijn gelaagde profielenopbouw en een vrij geringe profielontwikkeling. Deze recente en subrecente stuifzanden zijn in het algemeen gevlekt tengevolge van
de wortelwerking in de profielen. Zij vertonen enige overeenkomst met de Uh-gronden;
er is echter nooit een bank ontwikkeld.
Us

Stuifzanden
Profiel nabij de Tongerense Berg. Begroeiing heide met opslag van grove den (afb. 9 ) .
0— 2 cm A 0
2 — 4 cm A i
4 — 9 cm A a
9—12 cm B 2
12—27 cm B3
27—28 cm
28—80 cm C i

platerige heidehumus, los op de A i - h o r i z o n t ;
zwart, humeus zand, met wortelresten;
grijs, uitgeloogd zand ( l o o d z a n d ) ;
zwart, humeus zand;
vlekkerig bruin zand, met lichte plekken;
zwartbruine fiber;
gelaagd zand, afwisselend bestaand uit fijn en matig grof tot grof zand;
hier en daar een fijn grindlaagje; sommige horizonten zijn humeus ontwikkeld;
80—90 cm D ( A o / i ) donker grijsbruin humeus zand; overstoven bovengrond.

'l

Afb. 9.
Stuifzandprofiel bij de Tongerense
Berg (type Us). Let op de wortelsporen, die de B-horizont oplossen.

• -f •:•

Fig. 9.
Drift sand profile near the „Tongerense Berg" (type Us). The traces of
roots, dissolving the B-horizon should
be noted.

•«.' t
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Dit profiel is te vergelijken met een gevlekt heidepodzol. De kern van de dennenwortels is
nog in de ronde vlekken aanwezig.
De donker gekleurde lagen bestaan uit wat fijner zand dan de lichtgekleurde horizontaal
gelaagde laagjes en zijn daardoor iets vochtiger.
d. Stuifruggen

of

pseudo-osar

E e n bijzonder element in het l a n d s c h a p van het hoge deel van de V e l u w e w o r d t
gevormd door de veelal langgerekte ruggen, die door M A A R L E V E L D (zie hoofdstuk I I )
zijn beschreven als pseudo-osar.
E r is voor deze ruggen een afzonderlijk b o d e m t y p e ingevoerd:
IJo

Stuifruggen of pseudo-osar
Het profiel van dit type is in het algemeen vrij sterk gepodzoleerd, doch een uitgesproken
bank ontbreekt meestal.
Het zand is vrij uniform van samenstelling, doch meestal iets grover dan het (jonge) dekzand.

e.

Enkgronden

H o e w e l de meeste e n k g r o n d e n in het lage deel van het gekarteerde gebied liggen,
moeten zij toch gerekend w o r d e n tot de profielen zonder grondwaterinvloed. D i t w o r d t
veroorzaakt door het feit, dat zij meestal o p de hoogste delen van het lage l a n d s c h a p
liggen en voorts d o o r menselijke invloeden niet onaanzienlijk zijn opgehoogd.
E n k g r o n d e n of o u d e b o u w l a n d e n zijn diep h u m e u z e gronden, ontstaan d o o r eeuwenlange bemesting m e t plaggenmest uit potstallen ( E D E L M A N , 1950; VAN N I S P E N TOT P A N NERDEN, 1 9 5 1 ; D O M H O F , 1 9 5 3 ) . D e dikte van het h u m e u z e dek varieert van enk tot enk
en is o o k afhankelijk v a n de plaats o p de enk. H e t c e n t r u m is meestal h e t dikst. G e m i d deld k a n de dikte van het h u m e u z e dek o p 50 à 60 c m w o r d e n gesteld m e t 4 0 en 9 0 c m
als uitersten. H e t h u m u s g e h a l t e varieert tussen 4 en 8% . D e g r o n d e n zijn d o n k e r b r u i n
tot z w a r t v a n kleur m e t soms duidelijke s p o r e n v a n loodzand, afkomstig v a n de h e i d e plaggen. A a n de oostrand v a n sommige enken is de b o v e n g r o n d duidelijk bruiner d a n
elders o p de enk. D i t is speciaal het geval op de E n k v a n Ernst.
Zf

Enk
De meeste enkgronden in Epe liggen op oude bosprofielen. De overgang naar de okerkleurige
bos ondergrond van het oorspronkelijke IJb- of lIJb-profiel verloopt over een traject van 10 à 20
cm. Enkele kleinere enken en de randen van sommige grotere complexen hebben een heideprofiel
(Uh) in de ondergrond. In de meeste gevallen is de bank van dit profiel gebroken en vermengd met de loodzandlaag. Deze afwijking in de ondergrond is niet op de bodemkaart
aangegeven.
Een normaal enkprofiel met bosondergrond is als volgt opgebouwd:
0—55 cm zwart humeus zand, met vrij veel loodzandkorrels;
55—90 cm geleidelijke overgang van zwart humeus, via donkerbruin naar lichtbruin, zwak
humeus zand (oud bosprofiel);
> 9 0 cm geel zand, met enkele dunne, donkerbruine fibers.
Een typisch enkprofiel op heide-ondergrond is het volgende:
0—40 cm zwart humeus, grof zand; zie analyse no. 42791 (tabel 5);
40—58 cm zwartbruin grof zand met gele vlekken (het gebroken podzolprofiel); zie analyse no. 42792 (tabel 5);
> 5 8 cm geel, grof zand met dunne (0,5 cm), iets lemige laagjes en ijzerfibers; zie analyse no. 42793 (tabel 5).
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TABEL 5. Mechanische samenstelling van een enkgrond, type Zf (Gortel, kwekerij).
Monster no.
Bedr.Lab.
Numberof
sample
42 791
42792
42793

Laag in
cm o.mv.
Laver incm

Humus
pH

/o

Granulaire samenstelling in %
van de minerale delen
Mechanical composition in %
<2

0- 40
40- 58
70-100

4,8
5,0
5,1

4
3
1

1
0,3

2-16
4
4
1

16-50

> 50

16
16
16

79
80
83

M-cijfer
Mfigure

TABLE 5. Mechanicalcomposition ofanoldarable landsoil,soiltype Zf.
Zfl

Bos op enkgrond
Op enkele delen van sommige enken is in latere jaren weer bos aangelegd. Men heeft hierbij
de grond in vele gevallen diep omgezet (ca 80 cm). Daarbij is de oorspronkelijke heide- c.q.
bosondergrond door het mestdek gespit, waardoor een sterk gemengd, onregelmatig profiel
is ontstaan.

Bovenstaande beschouwingen kunnen wij besluiten met een drietal conclusies:
1° De humusophoping en de kleur van de grond is sterk afhankelijk van de vochtigheid
van het bodemprofiel, waarbij het er weinig toe doet of deze vochtigheid een gevolg
is van de grondwaterstand dan wel van de hogere watercapaciteit van het moedermateriaal.
2° De „suiker"zanden van de Veluwe zijn sinds het ontdooien van de grond in het Laatglaciaal zó droog en extreem arm, dat zij geen spoor van een bosprofiel hebben, zodat
hier nooit bos van enige betekenis gestaan kan hebben. Wel is er later door ontbossing ook heide ontstaan op de betere gronden en op de verlaten bouwlanden. Een
groot deel van deze gronden bezit echter geen uitgesproken heidepodzolprofiel.
3° Wij onderscheiden gronden met een bank (z.g. heidepodzolgronden) en gronden
zonder bank (z.g. bosgronden).
Gronden zonder bank zijn soms zó vochtig (d.w.z. lemig), dat er verrijking met
humus (uit de wortelhumus) heeft plaatsgevonden, waardoor het profiel donker gekleurd
is tot aanzienlijke diepte. Meestal zijn de bosgronden wel bruin, doch zeer humusarm.
Ook de gronden met een bank vertonen humusophoping, met name in de bank. Deze
humositeit kan zeer aanzienlijk zijn, veel groter dan bij de bosgronden. Een humuspercentage van 4 à 5% in de bank is geen zeldzaamheid. Het bezwaar is echter, dat deze
humus zeer zuur is en bij ontginning min of meer gevoelig voor irreversibel indrogen,
waardoor zij onwerkzaam wordt.
2. BODEMVORMING ONDER INVLOED VAN HET GRONDWATER
Over bodemvorming onder invloed van het grondwater zijn reeds enige rapporten
verschenen (PULS, 1948; BURINGH, 1951), zodat hierop niet nader behoeft te worden
ingegaan. De bodemvorming onder invloed van het grondwater wijkt in Epe niet af van
andere lage zandgronden. De schommelingen in waterstand tussen zomer en winter zijn,
vergeleken met de andere kant van de Woldberg (noordrand van de Veluwe), zeer
groot; 1 à 2 meter is normaal, doch soms meer. Deze schommeling staat waarschijnlijk
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onder invloed van de lage zomerstanden van de IJssel, in tegenstelling tot het constante
peil in het IJsselmeer. Er zijn echter kleine plekken, welke het gehele jaar nat blijven.
Deze liggen in diepe laagten in de onmiddellijke nabijheid van hogere heuvelruggen, b.v.
naast de Woeste Berg.
Oker komt in Epe sporadisch voor. Oer is vroeger wel gegraven; men treft het nu
nog slechts in kleine onregelmatige plekjes in het grasland aan.
De onderscheiden bodemreeksen en typen zullen hieronder in het kort worden besproken; zij zijn goeddeels beperkt tot het lage deel van de Veluwe en het Rivierkleilandschap.
a. Gronden van het lage deel van de Veluwe
Zb Bosgronden
Ook in het lagere deel van de Veluwe worden bosgronden aangetroffen. Zij komen
voor langs de sprengen (brongebieden). In tegenstelling met de bosgronden op het
hogere deel (IJb en HJb) staan deze bosprofielen wel onder invloed van het grondwater.
Zij hebben een grondwaterstand van maximaal 2 meter onder maaiveld, doch meestal
veel ondieper.
Aangezien het water nooit stagneert, is de groei van geschikte houtsoorten op deze
gronden in het algemeen uitstekend te noemen.
Naar de diepte van de gleyverschijnselen worden 3 bodemtypen onderscheiden:
Zbl

Drogere bosgrond (gley > S 0 cm)
Tot dit type zijn alle bosgronden gerekend, waarbij de witgebleekte zandondergrond dieper
dan 80 cm, doch nog binnen 1,25 m onder maaiveld, werd aangeboord.
De profielen zijn in de bovengrond goed humeus en geheel vochthoudend. Gleyverschijnselen
komen voor beneden 0,80 m onder maaiveld.

Zb2

Vochtige bosgrond (gley 60—SO cm)
Bij dit type ligt de witgebleekte zandondergrond op ca 0,80 m onder maaiveld. De bovengrond
is sterk humeus en op vele plaatsen iets lemig tot lemig. Gleyverschijnselen komen voor tussen
0,60 en 0,80 m onder maaiveld.

Zb3

Natte bosgrond (gley <^60 cm)
De witgebleekte zandondergrond begint in de meeste gevallen direct onder het bosprofiel.
De bovengrond is zeer sterk humeus tot venig ontwikkeld. Gleyverschijnselen beginnen steeds
boven 60 cm en veelal reeds direct onder de strooisellaag.

Zn, Zv en Zd Ontginningsgronden en oude graslandgronden
Deze groep omvat alle landbouwgronden op het zand, die landschappelijk niet tot de
enken behoren. De onderverdeling in bodemreeksen is in grote trekken gemaakt naar de
diepte, waarop de gleyverschijnselen in het profiel optreden. De indeling in bodemtypen
is afhankelijk van een combinatie van eigenschappen van het bodemprofiel, die de landbouwkundige kwaliteit van de grond bepalen.
Zn Ontginnings- (en oude grasland-)gronden I
Deze reeks omvat in hoofdzaak oude zandgraslandgronden en jongere graslandgronden met gley in de zode ( < 30 cm).
Er worden naar een combinatie van profieleigenschappen 3 bodemtypen onderscheiden, waarvan het eerste te droog, het tweede goed en het derde te nat is voor het huidige
bodemgebruik.

27
Znl

Verdrogende zandgraslandgrond
Het profiel bestaat uit matig grof zand met veel grind. De zode is dun en weinig humeus.
Onder de zode komt veelvuldig eenoerbank voor.
Ondanks de lage ligging, waardoor gley tot in de zode voorkomt, verdrogen deze profielen
in de zomer door onvoldoende capillaire opstijging in het grindrijke, humusarme materiaal.

Zn2

Vochtige zandgraslandgrond
De profielkenmerken van dit bodemtype lopen nog vrij sterk uiteen. De combinatie is echter
steeds zodanig, dat een goede vochtvoorziening van de zode ook in de zomer verzekerd is.
De mogelijkheden variëren tussen een vrij grindrijk, matig grof zand met een vrij dikke,
humeuze zode eneendunnere zode metiets lemig zand.

Zn3

Drasse zandgraslandgrond
Het profiel bestaat uit een goed humeus, matig grof zand met weinig grind. Tengevolge van
de voortdurende wateroverlast isdezode venig ontwikkeld.

Zv Ontginningsgronden

II

Deze bodemreeks omvat in hoofdzaak jonge heideontginningen, die over het algemeen diep zijn aangemaakt.
De ligging van de profielen is middelhoog. Gleyverschijnselen komen voor op een
diepte van ca 50 cm.
Zvl

Verdrogende bouwlandgrond
De bouwvoor van dit bodemtype is schraal en dun.Het profiel bevat meestal vrij veel ijzeroer,
de resten vande gebroken bank vanhetvroegere heidepodzol, en veel grind.
In de zomer valt de grondwaterstand zo diep weg, dat de vochtvoorziening van de gewassen
stagneert. De opstijging van het grondwater is te gering en het vochthoudend vermogen van
het profiel evenzeer, zodat voortdurend verdroging in de zomer optreedt.

Zv2

Vochtige bouwlandgrond
Deze profielen zijn fijnzandiger en minder grindrijk en hebben een dikker humeus dekmet
een hoger humusgehalte dan het voorgaande type. Daardoor is het vochthoudend vermogen
voldoende voor de gewassen, behalve in extreem droge zomers.

Zd Ontginningsgronden

III

Deze bodemreeks bestaat uit de oudere ontginningen, die landschappelijk niet tot de
enken behoren en in het algemeen ook jonger zijn dan deze. De ontginningen dateren
meest uit de tijd tussen 1830 en 1875.
De topografische ligging van deze gronden is vrij hoog en wel het hoogst van alle
bouwlandontginningen, echter minder hoog dan die van de enken. De gley bevindt zich
op een diepte van meer dan 60 cm, maar wordt altijd nog binnen boordiepte aangetroffen.
Ook in deze reeks berust de onderverdeling in typen op het vochthoudend vermogen
van het profiel.
Zdl

Droge bouwlandgrond
Dit bodemtype is veel te droog voor het huidige bodemgebruik. Dit wordt veroorzaakt door
een combinatie van ongunstige proefieleigenschappen. Het zand is matig grof en bevat veel
grind. De bovengrond is slechts over een geringe dikte (ca 20 cm) humushoudend. Het percentage humus is bovendien gering. De grondwaterstand valt in de zomer diep weg (gley
tussen 1,00 en 1,25 m) en hetprofiel is voor de vochtvoorziening geheel op het vochthoudend
vermogen aangewezen. Dit is echter veel te gering, zodat de gewassen voortdurend verdrogen.

Zd2

Vochthoudende bouwlandgrond
Het profiel van dit bodemtype is in alle opzichter beter dan het voorgaande. Het zand is
veel minder grindrijk, de humeuze bovengrond is dikker en het humusgehalte iets hoger. Ook
de grondwaterstand is meestal iets gunstiger. Gleyverschijnselen komen in het profiel voor
tussen 80cmen 1 m.
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Het verdrogingsgevaar is op dit bodemtype veel geringer dan op type Zdl, ofschoon geenszins
denkbeeldig.
Zd3

Vochtige bouwlandgrond
Dit type heeft de gunstigste waterhuishouding van de reeks en is dushet beste. Menkanhet
eigenlijk beschouwen alseen enk in wording, waarbij het ophogingsproces is achterhaald door
de invoering van de kunstmest. Het humeuze dek is in het algemeen vrij dik, soms weltot
40 cm en goed humushoudend. Gleyverschijnselen komen op 60à 80 cm diepte in het profiel
voor.

V

Veengronden
In een aantal komvormige laagten wordt veen aangetroffen. Het bestaat uit oligotrooph veenmosveen en is op vele plaatsen minof meer afgegraven. Dit „kluun modderen" is geschied door de boeren uit de omgeving, waarbij menuiteraard de voorkeur
gaf aande dikste profielen. Deze zijn danookhet sterkst vergraven en vormen thans
de slechtste en natste profielen.
Feitelijk zijn demeeste van deze gronden dusrestveengronden.
VI

Zandig veen
Het profiel bestaat in de bovenste 40 cm uit een mengsel van zand en veen, op egaal grijs
pleistoceen zand.
Het zijn redelijk vaste gronden, waarop eengoed grasbestand kan groeien.

V2

Nat veen
De dikte van de veenlaag wisselt vrij sterk, maar bedraagt gemiddeld 60 à 70 cm op pleistoceen zand. Op de overgang naar het zand komt vrij veel oker voor. Hier en daar zijn de
profielen 15à 20cm bezand.
De gronden zijn nogvrij vast en staan 'swinters nooit dras.

V3

Slap veen
De veendikte bedraagt meestal ca 1 meter. De profielen zijn bijna altijd sterk afgegraven,
waardoor de gronden zeer laag in het water liggen en 'swinters doorgaans onder water staan.
De zode is zeer slap.

b. Het rivierkleilandschap
De bodemeenheden van ditlandschap zijn gevormd of sterk beïnvloed door deIJssel.
Het natuurlijke rivierkleilandschap bestaat uit stroom- en komgronden, die elders uitvoerig zijn beschreven (zie o.a. EDELMAN c.s., 1950; EGBERTS, 1950).

De uiterwaarden zijn niet gekarteerd.
U

Uiterwaarden
De buitendijkse gronden zijn niet nader onderzocht. Degeringe oppervlakte van deze
gronden, diebinnen degemeente Epeligt, is grotendeels afgegraven tenbehoeve van de
steenfabrieken. In het uiterste oosten, vlak tegen de meander van de rivier, liggen een
paar rivierduintjes.
Rs Stroomruggronden
De stroomruggronden indit gebied zijn over het algemeen kalkrijke, bruine, fijnzandige kleigronden met een gehalte aanafslibbare delen van omstreeks 3 0 % . Opca 1 meter
gaat het profiel over in kalkrijk, slibarm, grof zand. Gleyverschijnselen treden meestal
op ca 80cmdiepteop.
In het noordoosten vanhet gebied wijken de stroomruggronden af vandit normale
type. Zij bestaan hier overwegend uit veel lichtere klei tot slibhoudend zand ( < 20%
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afslibbaar). De ondergrond is meest veel zwaarder en gaat op ca 1 meter over in klei,
waarin plaatselijk laklagen (EDELMAN C.S., 1950) voorkomen.

Rsk

Stroomrug-komgronden
Deze gronden bestaan in de bovengrond uit kalkhoudende kleigronden, die in het
algemeen wat zwaarder zijn dan die van de Rs-reeks. Op minder dan 1 meter wordt de
zware kalkloze komklei aangetroffen, waarin veelvuldig een laklaag voorkomt.
Een gemiddeld profiel is als volgt opgebouwd:
0—50 cm bruine, fijnzandige, kalkhoudende klei met ca 50% slib;
50—70 cm bruingrijze, geleidelijk zwaarder en stugger wordende klei met veel roest;
70—90 cm zware, roestige komklei, vaak met stugge humeuze laklaag.
Rk Komgronden
De komgronden bestaan uit kalkloze, zware klei. De grond heeft onder de zode een
grijze kleur en is slecht geaëreerd. Ook de ontwatering is in dit gebied slecht.
Alle komgronden in dit gebied hebben een dun kleidek, rustend op zand of veen.
De onderverdeling is dan ook gemaakt naar de aard van de ondergrond.
Rkzl Komgrond ( < 5 0 cm) op pleistoceen zand
Het kleidek is maximaal 50 cm dik en gaat abrupt over in scherp pleistoceen zand. Op enkele
plaatsen is dit zand echter fijn. In de zandondergrond komt hier en daar een ongestoorde
oerbank voor.
De zode is plaatselijk zandig als gevolg van biologische menging (HOEKSEMA, 1953) en door
vermenging met zand uit de sloten.
In de echte komgebieden ligt deze bodemeenheid het hoogste en is vrij goed ontwaterd.
Roestverschijnselen treden dan op ca 20 à 30 cm diepte op. Op de randen van de zandgebieden
zijn dit topografisch de laagst gelegen gronden. De ontwatering is dan slecht en roest komt
voor tot in de zode.
Rkz2 Komgrond ( > 5 0 cm) op pleistoceen zand
Het kleidek is dikker dan 50 cm. Het onderliggende zand is scherp. De overgang van klei
naar zand is meestal min of meer venig ontwikkeld.
Rkvz Komgrond op veen, pleistoceen zand in de ondergrond
De kleilaag van dit type is dunner dan 50 cm. De kleur is grijs. Op 20 à 30 cm wordt een
stugge taaie laklaag aangetroffen, rustend op veen. Binnen boordiepte (ca 1,25 m) wordt nog
scherp, pleistoceen zand aangetroffen.
Het type is vaak doorgespit als gevolg van een jarenlange griendcultuur, waardoor klei en
veen gemengd zijn.

gZ Gebroken gronden
Op de overgang van de rivierklei naar het pleistocene zand worden gebroken gronden, mengsels van zand en komklei, aangetroffen. Het slibhoudende profieldeel gaat hier
op geringe diepte (maximaal 50 à 60 cm) over in slibarm pleistoceen zand.
Voor zover deze gronden goed ontwaterd zijn, zijn het vrij goede gronden. Een groot
deel is echter slecht ontwaterd een heeft dan zeer ongunstige eigenschappen: in het
voorjaar laat en slempig, moeilijk bewerkbaar en bij droogte steenhard opdrogend.
In dit gebied staan de gebroken gronden bekend onder de naam „mangelgronden".
gZl

Vochthoudende mangelgrond
Het profiel bestaat uit 30—50 cm bruin, slibhoudend zand, dikwijls met vrij veel grind op
slibarm zand. Op ca 60 cm diepte komen roestverschijnselen voor.
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Dit type is in het voorjaar vrij goed, doch in de zomer treden, vooral op de grindrijke profielen, spoedig verdrogingsverschijnselen op.
gZ2

Vochtige mangelgrond
Het profiel bestaat uit 40—60 cm bruin slibhoudend zand op slibarm zand. Het type ligt iets
lager dan het voorgaande en de roestverschijnselen zijn aanwezig in de slibhoudende zone van
het profiel. Daardoor en door het ontbreken van grind is de watervoorziening van dit type
gunstiger en treedt in normale jaren nooit verdroging op.

gZ3

Natte mangelgrond
Het profiel bestaat tot een diepte van 50 à 60 cm uit venig, kleiïg zand op slibarm zand. Op
de overgang naar het zand wordt vaak een roestig roodbruin laagje van zware klei aangetroffen, dat dikwijls lakachtig van aard is. Roest komt voor tot in de zode; plaatselijk oker.
Dit bodemtype is het laagste van de reeks en staat het dichtst bij de komklei.

B. DE KORRELGROOTTE VAN HET ZAND
Binnen de onderscheiden bodemeenheden van het hoge deel van de Veluwe en de
bosgronden (Zb) is nog onderscheid gemaakt in de samenstelling van het zand. Hierbij
zijn onderscheiden:
Grof zand met veel grind
Grof zand
Veel grind in het profiel gaat vrijwel steeds samen met grof scherp zand. Dit komt
meest voor op hoge ruggen, vooral nabij grindgroeven. Deze grove, meest grindrijke
zandruggen liggen in de strekking van de stuwwal. Zij komen het meest voor in de open
bosgronden.
Gemengd en matig grof zand

(grindhoudend)

Dit zand bevat minder grind dan het scherpe, grindrijke zand. Het is meestal een
mengsel van grof en matig grof zand. Het komt over het gehele hogere gebied voor en
volgt in grote trekken de richting van de stuwwal. Vooral in de lemige bosgronden
(lIJb2) wordt dit zandtype veel aangetroffen. Hierin is echter het gehalte aan fijne
delen van overwegend belang. In de overige gronden is dit zandtype in het algemeen
eveneens vochthoudender dan het voorgaande.
Matig grof zand
Dit zand is weer fijner dan het voorgaande en bevat nog minder grind. Het komt in
het gehele hogere deel van de Veluwe over grote uitgestrektheden voor. Een verband
met de strekking is niet duidelijk.
Matig fijn zand
Dit zand is nog fijner dan het voorgaande. Het is meestal zeer uniform van samenstelling. Grind ontbreekt vrijwel geheel. Slechts enkele kleine grindkorreltjes komen in
het zand voor. Een deel van deze zanden behoort tot de dekzanden en een ander deel tot
de fijne praeglaciale zanden.
Matig fijn zand op matig grof zand
Profielen opgebouwd uit een laag matig fijn zand (deels dekzand) van minder dan
100 cm op praeglaciaal zand van matig grove samenstelling (als beschreven hierboven).

IV. DE V E R B R E I D I N G VAN DE BODEMTYPEN
DR IR W. I. VAN LIERE
In het vorige hoofdstuk zijn beschouwingen gegeven naar aanleiding van de eigenschappen van de bodemprofielen op zichzelf. In dit hoofdstuk zullen wij opsommen, wat
uit de verbreiding van die profielen en de ligging ten opzichte van elkaar valt op te
merken. Wij zullen daarbij de gemeente van hoog naar laag doorkruisen.
A. HET HOGE DEEL VAN DE VELUWE
Dit hoge, meest westelijke deel van de gemeente rekenen wij ongeveer boven de lijn
van 20 m + N.A.P., met als hoogste punt ca 70 m + N.A.P.
Het reliëf is onregelmatig. De begroeiing bestaat uit bos en heide, soms afgewisseld
met woest stuifzand. De grondsoort is zand van sterk wisselende korrelgrootte, dat
meestal grindrijk is.
1. BOSGRONDEN EN HEIDEPODZOLGRONDEN
Overzien wij het bos- en heidegebied, dan valt het onmiddellijk op, dat lemige en
bruine bosgronden ten opzichte van de heidepodzolgronden als langgerekte, min of meer
noord—zuid gerichte smalle figuren in het terrein liggen. Bij de kartering is gebleken, dat
dit z.g. dagzomen zijn van gestuwde praeglaciale rivierafzettingen. Tevens zijn het de
banen, waarin leemkuilen en grindgraverijen veelvuldig voorkomen. De richting van deze
dagzomen blijkt nauwkeurig de strekking van de gestuwde lagen van de stuwwal te volgen (vergelijk de bodemkaart met afb. 3 ) .
Op de kaart (bijlage 1) zien wij, dat het centrum van een strook meestal uit lemige
gronden (HJb2) of iets lemige gronden (HJbl) bestaat, de onmiddellijke omgeving
daarentegen uit okerkleurige bosgronden (IJb). Verderaf vinden wij dan heidepodzolgronden ( U h ) .
Het profiel van de lemige bosgronden bevat in de bovenste 50 à 100 cm enige
procenten afslibbare delen. Dieper komen wij als regel in het slibarme praeglaciale zand
van wisselende korrelgrootte. Aangezien deze gronden vrij veel op de Veluwe voorkomen, zijn zij geenszins ontsnapt aan de waarnemingen van bosbouwkundigen. Prof.
Ir J. H. JAGER GERLINGS heeft voor de stoffractie van deze gronden de term „fijnmeel"
ingevoerd. Men heeft dit stofgehalte wel eens beschouwd als een soort remineralisatieproduct van de organische stof van de boomwortels. Afgezien van de overweging, dat in
het sterk oxyderend milieu van een grofzandige droge grond remineralisatie uiterst onwaarschijnlijk is, ligt een veel plausibeler verklaring voor de hand, welke direct volgt uit
de verbreiding, nl. dat wij hier te maken hebben met praeglaciale lemen.
Niveo-fluviaal
Hieronder verstaat men het afspoelen van de grond langs hellingen in een zeer koude
tijd, vooral onder invloed van het toenmalige toendraklimaat. Het Niveo-fluviaal wordt
onder meer gekenmerkt door het voorkomen van keienvloertjes (EDELMAN en STEUR,
1951; STEUR, 1951). Langs de hellingen treft men deze dan ook veelvuldig aan. In
extreem leemarme gebieden kan men het Niveo-fluviaal dan ook slechts van het oorspronkelijke Praeglaciaal onderscheiden, wanneer men deze keienvloertjes vindt. In Epe
komt echter door het dagzomen van lemige lagen nog vrij veel lemig materiaal aan de
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oppervlakte. Dit lemige materiaal nu is met het zand o.m. in laatglaciale tijd langs de
hellingen verplaatst. Het is dus zeer begrijpelijk, dat in de naaste omgeving van een
leemkern lemig materiaal in de bovenste meter wordt aangetroffen.
In Epe is de situatie hiervoor zeer gunstig, daar de leemgronden zich vaak op de
hogere punten van het landschap bevinden, zodat lemig materiaal gemakkelijk naar de
lagere omgeving kon afglijden. Aldus ontstaat de vrij regelmatige opeenvolging lemige
zandgrond - leemarme zandgrond, welke na de bodemvorming de successie lemige bosgrond - iets lemige bosgrond - okerkleurige bosgrond - heidepodzolgrond heeft gegeven
(afb. 10). Is er geen leemkern in de buurt, dan is het Niveo-fluviaal dus slechts vast te
stellen, wanneer wij keienvloertjes vinden. Het wisselt echter zo sterk van samenstelling,
dat het verschijnsel, behalve in de Laagte van Welna, niet uitgekarteerd is.
Afb. 10.

Doorsnede door het hoge deel van de Veluwe nabij Gortel. Successie: lemige bosgrond — iets 'emige
bosgrond — okerkleurige bosgrond — heidepodzolgrond, onder invloed van de solifluctie.

2oJ
m+N.A.R

lIJb2 lemige bosgrond
loamy forest soil

heide
heath

lIJbl iets lemige bosgrond
forest soil containing some loam

naaldhout
coniferous forest

IJb

okerkleurige bosgrond
ochreous yellow forest soil

Uh

heidepodzolgrond
heath podzol soil

O*

loofhout
deciduous forest
grindbaan
gravel bed

Fig. 10. Cross section of the higher lying part of the Vcluwe near Gortel. Successively: loamy forest soil —
slightly loamy forest soil — ochreous yellow forest soil — heath podzol soil, effected by solifluction.

Voorkomen van bosgronden en

heidepodzolgronden

Lemige bosgronden treft men aan in de oude bossen, het Gortelse Bos, het Vreebos,
de Korte Barnt en Tongeren. De iets lemige bosgronden liggen, zoals gezegd, als een
gordel om de lemige. Grotere aaneengesloten complexen heidepodzolgronden vindt men
tussen Gortel en Welna en in de Gemeente-ontginning.

33
Oudheden ontbreken in de heidepodzolgronden
Het merkwaardige is, zoals ook in hoofdstuk IX zal blijken, dat in de complexen
heidepodzolgronden geen oudheden gevonden zijn. Op de hogere gronden, dus boven de
20 m, liggen de steentijd- en bronstijdgrafheuvels alle op of in de onmiddellijke omgeving van de niet uitgeloogde gronden.
Zoals reeds in hoofdstuk III is uiteengezet, is sinds het Laat-glaciaal de Veluwe een
uiterst droog gebied geweest. Het ontbreken van oudheden op de droogste en onvruchtbaarste gronden pleit er o.i. voor, dat deze sinds de toendratijd zelfs geen bos van enige
betekenis gedragen hebben. De iets betere gronden daarentegen zijn steeds met bos
bedekt geweest, hoewel sinds het Boreaal inderdaad op de middelmatige gronden een
zeer sterke toename van de heide ten koste van het bos niet te ontkennen valt. Vele van
deze oude bosgebieden bezitten echter na eeuwenlange heidegroei geen uitgesproken
heidepodzolprofiel. Vele jongere ontginningen behoren hiertoe. Vaak vindt men daar
onder het oppervlakkige heideprofiel de sporen van het vroegere bos, namelijk okerkleurige zandgrond.
2. DEKZANDEN
Wij dienen nu een merkwaardig Würm-glaciaal element van de noordelijke Veluwe,
nl. het dekzand, te noemen. Het dekzand is kennelijk uit noordwestelijke richting aangevoerd. De noordkant van de Woldberg is er mede bedekt, de Laagte van Welna, welke
doorloopt tot Nunspeet is er mee volgestoven tot het dorp Epe, doch de droogdalen van
de luwe oostkant van de stuwwal heeft het niet kunnen bereiken, zodat deze geen dekzand bevatten (afb. 11). Ook buiten het op het kaartje aangegeven gebied komt wel
dekzand voor, doch meer in langgerekte floersen of ribbels. Het dekzand bestaat uit
grindloos, uniform zand met een top in de korrelgrootte tussen 150 en 210 mu.

3. DETAILONDERZOEK VAN WELNA
Bijzonder belangwekkend is een detailonderzoek van een deel van de Laagte van
Welna, dat wij hier willen bespreken.
De Laagte van Welna is opgevuld met dekzand. In hoofdstuk III is aangetoond, dat
bosgronden en heidepodzolgronden uit de aard der zaak een verschillende korrelgrootte
hebben. In Welna is het zand echter overal uniform. Het merkwaardige is nu echter, dat
desondanks niet alleen bosgronden en heidepodzolgronden aangetroffen worden, maar
dat bovendien de bodemlijnen min of meer aansluiten of althans dezelfde richting hebben
als in het Praeglaciaal. Het bleek dat de verklaring hiervoor gezocht moet worden in de
aard van de diepere ondergrond. Zoals afb. 12 aangeeft, ligt het dekzand in een laag van
wisselende dikte op Praeglaciaal. De lemige stroken van dit Praeglaciaal, die dus onder
het dekzand doorlopen, hebben een zodanige invloed op de waterbeweging in het bovenliggende dekzand uitgeoefend, dat het daar ter plaatse niet tot een uitgesproken heidepodzolvorming is gekomen, maar bruine bosgronden zijn ontstaan. Waar het dekzand
dikker is dan 1,50 m wordt dit verschijnsel minder duidelijk, maar ook daar zijn 60 à
70% van de profielen op lemige ondergrond niet uitgeloogd (afb. 13). Opgemerkt moet
nog worden, dat de overgang van dekzand naar praeglaciaal zand in Welna bijna altijd
goed te herkennen is door het vrijwel nooit ontbrekende keienvloertje.
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Afb. 11. Gestuwd praeglaciale lemige gronden, dekzanden en stuifruggen op de noordelijke Veluwe.

Gestuwd praeglaciale lemige gronden
Pushed preglacial loamy soils

Oude stuifruggen
Pseudo-osar

Dekzanden
Cover sands

Alluvium
Alluvium

Fig. 11. Pushed preglacial loamy soils, cover sands and blown-sand ridges (pscudo-osar) at the northern Veluwe.

4. OUDE STUIFRUGGEN
Een belangrijk element, waarover reeds veel geschreven is, zijn de z.g. osar van de
Geoolgische Kaart, in recente publicaties meestal pseudo-osar of streepduinen (MAARLEVELD, 1951) genaamd. Wij willen deze verschijnselen echter, na alle argumenten, die
hierover in de literatuur verschenen zijn, gewoon oude stuifruggen noemen. De voornaamste oude stuifruggen van de noordelijke Veluwe zijn aangegeven op afb. 11.
De dekzanden van Welna worden naar het zuiden van het Praeglaciaal gescheiden
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door een complex oude stuifruggen. Deze dekzanden gaan in het zand van de oude stuifruggen over, met dien verstande, dat de oude stuifruggen aanzienlijk grover zijn. Zij
bezitten sedert de bronstijd een uitgesproken podzolprofiel.
5. STUIFZANDEN
Hiertoe rekenen wij de meer recente verstuivingen. Het profiel wordt beschreven als
z.g. bontgevlekte zandgronden. Bij Nierssen en Tongeren komen oppervlakten van enige
betekenis voor. Overigens zijn de recentere stuifzanden van zeer geringe omvang en bestaan slechts uit plaatselijke opvullingen en ribbels. De weg van Epe naar Elburg kruist
enkele van deze ribbels.
6. BOSGRONDEN MET GRONDWATER
Tenslotte moeten de vochtige bosgronden (Zb) vermeld worden. Deze liggen langs
sprengen en beken, meestal als smalle stroken met berken, eiken of beuken in Norel,
Koekenberg, Nierssen en de Hertenkamp.
B. HET LAGE DEEL VAN DE VELUWE
1. UITSTULPINGEN VAN GESTUWD PRAEGLACIAAL
De grens tussen het hoge deel en het lage deel van de Veluwe kan men ongeveer
bij 20 m + N.A.P. leggen.
Zoals de bodemkaart toont, is deze grens onregelmatig. Men onderscheidt duidelijk
lange, oost—west gerichte praeglaciale uitstulpingen met daartussen laagten, welke in het
verlengde liggen van de droogdalen. Deze laagten zijn dus erosiedalen.
2. LANGGEREKTE LAAGTEN
Er zijn een drietal van deze laagten, welke zich tot boven de 20 m-lijn uitstrekken.
Soms hebben zij over een grote oppervlakte een veendek, omdat de afwatering van deze
laagten steeds gebrekkig is geweest. De Tongerense laagte is de noordelijkste en heeft
slechts een ongeveer honderd meter brede verbinding met het lage land tussen de Eperen Wisselse Enk. Ook de Schaverense laagte heeft een nauwe doorgang naar het oosten
met aan beide zijden betrekkelijk steil het Praeglaciaal. Alle laagten worden in het westen
begrensd door dekzand (resp. stuifzand), terwijl men soms ook in de laagte stuifzand
aantreft. Soms komt onder dit zand veen voor. Eén veenmonster ging in ouderdom terug
tot het Praeboreaal, zodat het bovenliggende zand betrekkelijk jong is. De pollenanalysen
dragen echter een voorlopig karakter, zodat wij geen definitieve conclusies hieraan willen verbinden.
3. HET LANDSCHAP
Het landschap onderscheidt zich in sterke mate van het stuwwallen-landschap, zowel
wat betreft topografie, als bodemgebruik. Het terrein is zwak golvend, hoogten wisselen
regelmatig af met laagten (verschil 1 à 3 meter). Op de hoogten vindt men bouwlanden,
in de laagten graslanden. De wegen, die vaak niet meer zijn dan smalle fietspaden, van
het karrespoor gescheiden door een smalle met heide begroeide strook, soms met opgestapelde plaggen erop, de oude eikenwallen langs de bouwlanden, de doornheggen
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Afb. 12. Dekzandopvulling in de Laagte van Welna.
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Gestuwd Praeglaciaal
Pushed Preglacial
Dekzand dunner dan 100 cm
Less than 100 cm cover sand
Dekzand, 100—150 cm dik
Cover sand, 100—150 cm thick
Dekzand dikker dan 150 cm
More than 150 cm cover sand
Fig. 12. Cover sand deposits in the dip of Welna.

langs de wegen, de kleine boerderijen met huis en schuur onder één kap en een klein
kookhuisje als zomerwoonplaats voor het gezin, de elzenhagen langs de beken in de
laagten, dit alles is kenmerkend voor het lage Veluwe-landschap. De wegen volgen vaak
de topografie en liggen dan langs de hoogten. De jonge ontginningen daarentegen zijn
recht verkaveld. De huidige wooncentra bevinden zich in dit landschap op ca 12,5 m
+ N.A.P.
Men kan, afgezien van de hierboven beschreven Laat-glaciale laagten, van west naar
oost het lage Veluwe-landschap nog in drieën indelen, nl.:
a. van 20 m tot 16 m + N.A.P.: een betrekkelijk gering reliëf; op het hoge land meest
jong bouwland, enkele percelen met betrekkelijk dunne plaggegrond; het lage land is
niet erg venig;
b. van 16 m tot 9 m + N.A.P.: een zeer sterk reliëf, grote hoogteverschillen; op de
ruggen aaneengesloten enkcomplexen, in de laagten meer veen. In deze strook liggen
van noord naar zuid de Vemder Enk, de Dijkhuizer Enk, de Enk (van Epe), de
Zuuker Enk, de Wisselse Enk, het enkcomplex aan de Laarstraat, de Ernster Enk
(de grootste), Achterhegge, de Hegger Enk, de Hafkamper Enk, de Waan Enk, en
in het zuiden tegen de gemeentegrens een smalle strook enkgrond bij de Waterstraat.
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Afb. 13. Gedetailleerde bodemkaart van de Laagte van Welna.

••»- + + + + + +

Grens praeglaciaal (P) - dekzand (D)
Boundary between preglacial (P) and cover sand (D)

Open bosprofiel
Forest soil; not leached
Idem, met enig loodzand
The same, slightly leached
Heidepodzolprofiel
Heath podzol soil
Idem, sterker gepodzoleerd
The same, strongly podzolized
Goede, lemige praeglaciale ondergrond
Good, loamy preglacial subsoil
Slechte, zandige praeglaciale ondergrond
Bad, sandy preglacial subsoil
Fig. 13. Detailed soil map of the dip of Welna

c. van 9tot 4m -+-N.A.P.:weer met geringer reliëf, vrijwel geen oud bouwland, meestal
z.g. veldgrond: het Zuuker Veld, het Flekkertse Veld, Geerstraat. In de laagten veel
veen, soms tot 1,80 m onder maaiveld. Het oorspronkelijke reliëf is dus veel duidelijker geweest.

V. E N I G E H I S T O R I S C H E A S P E C T E N VAN H E T
B O D E M G E B R U I K EN D E E I G E N D O M S V E R H O U D I N G E N IN D E G E M E E N T E E P E
DR A. W. EDELMAN-VLAM
Zoals uitdevoorgaande hoofdstukken bleek, zijn binnen degemeente Epedrie landschapstypen vertegenwoordigd, t.w. het landschap van het Gestuwd Praeglaciaal, het
dekzand- of driftlandschap en het rivierkleilandschap. Uithet praehistorisch onderzoek
(hoofdstuk IX) kwam vast te staan, dat de oudste bewoners de voorkeur hebben gegeven aan het Gestuwd Praeglaciaal, dat in historische tijd door zijn hoge ligging en
meest arme gronden juist weinig tot vestiging aanlokte. De praehistorische bouwlanden,
de Celtic Fields, werden verlaten en de ontginning der essen of enken ophet dekzandlandschap namin de vroege middeleeuwen een aanvang. De nederzettingen der ontginners liggen dicht bijde bouwlanden en zijn duseveneens aanhet dekzandlandschap gebonden. De behoeften vanhet oude agrarische bedrijf gingen daar echter boven uit. De
schaapskudden, nodig alsmestleveranciers voor debouwlanden, vonden hun weide op de
uitgestrekte heidevelden. De lagere delen der heiden en venen leverden de bewoners
brandstof indevorm van turf. Ook deophetGestuwd Praeglaciaal gelegen bossen waren
belangrijk, zowel voor de voorziening van brandstof alsvan gerief- en timmerhout. In
de lage kommen vanhetrivierkleigebied, terplaatse alsbroek aangeduid, waren deweilanden voor hethoornvee ende hooilanden.
Onder invloed van zich wijzigende sociale verhoudingen en vestiging van vreemden
tussen de oorspronkelijke familiegroepen, die zich als oudst gerechtigden beschouwden
in het gebruik van de bossen, heiden en broeken, diehun buurschap omringden, ontstonden geleidelijk demarkgenootschappen, dieten doel hadden derechten derz.g. „geerfden" naar buiten en tenopzichte vanelkaar te regelen '. In het gebied vande tegenwoordige gemeente Epeontstonden aldus demarken vanVaassen, Ernst en Westendorp,
Oene, Zuuk, Wissel, Tongeren, Epeen Lohuizen en Vemde, Norel en Dijkhuizen (zie
bijlage 3 ) .In de markerechten vinden wijvele interessante bepalingen over het gebruik
en instandhouden vande enken de omringende enkwal met zijn toegangshekken, over
het gebruik van de heiden en venen enz.Voor de z.g. bosmaalschappen, die men kan
vergelijken met demarke-organisaties, zijn bepalingen opgenomen, diede instandhouding
van hetbosen een billijke verdeling vanhet hout moesten regelen. Vandeze bosmaalschappen vinden wijin de gemeente Epeeentweetal vertegenwoordigd, nl. dievan het
Gortelse en die van het Nierssense en Vreebos. Een uitvoerige beschrijving van zo'n
malenbos geeft HAASLOOP WERNER (1855 en 1856).

Een uitstekend overzicht vanhet bodemgebruik, zoals zich datin grote trekkenvan
de middeleeuwen tothet midden dervorige eeuw handhaafde, verkrijgt menuit de gecombineerde gegevens vande minuutplans en de eerstaanwijzende tafels behorende bij
de eerste kadastrale opneming vanomstreeks 1830. Dittijdstip ligt nl.nogvóór de toepassing vandekunstmest, terwijl ookde verkoop en verdeling vande domeinvelden en
gemeenteheiden nognauwelijks is begonnen. Menmagdanookzonder al te veel risico
aannemen, dat de toestand van 1830 (bijlage 3) enige eeuwen eerder ongeveer hetzelfde was.
Eerst gedurende de 19e eeuw vinden grote veranderingen plaats. Vergelijkt mende kaart
1
Menzie het artikel van Prof. Dr E. W. HOFSTEE en Dr A. W. VLAM: Opmerkingen over de
ontwikkeling van de perceelsvormen in Nederland (Boor en Spade V, 1952, 195—235), waarin al
deze kwesties uitvoerig worden behandeld.
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van 1830 met de topografische kaart van 1886/87, dan is een belangrijke vermindering
van het heide-areaal te constateren. Aan de verkoop der marke- en domeingronden werd
de verplichting verbonden tot ontginning van de verworven grond. Een enorme toename
van het loofhout, maar vooral van het naaldhout was hiervan het gevolg. Vergelijkt men
de topografische kaart van 1886 met de laatse uitgave, dan blijkt de heide andermaal
aanmerkelijk te zijn ingekrompen, niet alleen door voortgaande bosontginning, maar
ook - en dit vooral ten oosten van de Grift - door een zich steeds uitbreidend weilandareaal.
In de verkaveling kan men verschillende typen onderscheiden. De bouwlanden der
dorpsgenoten liggen als engen of enken in grote complexen bij- en dooreen. Er komt
zowel een ouder meerstrepig als een jonger eenstrepig type voor. Tot het eerste type
behoren o.a. de Ernster Enk en de Hegger Enk van Vaassen, tot het tweede de Dijkhuizer, de Zuuker (Zuidwijker) en de Hafkamper Enk van Vaassen, die ook wat naam
betreft jonger zijn. In genetisch verband met de bouwlandverkaveling der enken staat de
graslandverkaveling der slagen uit het broek. Zij behoren beide tot de strokenverkaveling
zonder bewoning (HOFSTEE en VLAM, 1952).
Kampontginningen komen verspreid voor, zowel aan de périphérie der enken als op
de oude heidevelden en in het broek. Veelal zal de ontginner zich clandestien markegrond hebben toegeëigend, hoewel de bepalingen op het „aangraven" een belangrijk
onderdeel der markerechten uitmaken, waarop zware boeten stonden.
De jonge bebossingen zijn tenslotte op modern-rationele wijze geperceleerd, d.w.z.
aangepast aan een economisch verantwoorde busexploitatie.
Om enig inzicht te krijgen in de verspreiding en grootte van de bedrijven in het begin
der vorige eeuw werden van de kleine buurschap Zuuk de eigendomsverhoudingen in
detail nagegaan (bijlage 4 ) . Hierbij moet worden opgemerkt, dat de grenzen van Zuuk
niet geheel overeenkomen met de indeling, die door MARTENS VAN SEVENHOVEN (1925)
voor de Markenkaart werd aangehouden. Volgens de gegevens van het grondkadaster
bestond de sectie K2 (Over de Grift) overwegend uit heide, die bijna geheel in bezit was
van de buurschap Zuuk. De grens van dit bu.urschapsbezit vormen de z.g. Zuukerwal en
de Leigraaf (zie bijlage 3 ) . Wij nemen daaiom aan, dat de oude markegrens hier langs
liep. Dat ook een deel van het broek mogelijk tot de buurschap behoorde, zou kunnen
blijken uit de huurrechten van 1676 (DE BLÉCOURT, 1924, 530), waarin wordt bepaald,
dat de boerrichter van Zuuk geërfd moet zijn tenminste van 2 mudden gesaais (in den
enk) of geërfd in het Eperbroek; voorts moet hij hebben 4 gezworenen, t.w. 2 van de
enk en 2 van het broek en tenslotte wordt namens de buurschap geschouwd zowel op de
enk als in het broek.
Bovendien blijkt tot het bezit van de buurschap Zuuk nog te behoren een deel van
de kaden of wallen langs de Grift, van de Nieuwe Wetering en van de Grote Wetering
(zie bijlage 4 ) . Samen met de boerrichter van Ernst en Westendorp schouwt die van
Zuuk de Eper Kleine Wetering, de Leigraaf, de Hoge Wal en de Emsterdijk. Over
kwesties van afwatering en waterstaatsgeschiedenis van dit gebied zij overigens verwezen
naar de studie van FOCKEMA ANDREAE (1950).
De afscheiding met Westendorp loopt evenmin geheel volgens de kadastrale grenzen,
die de Molenbeek volgen tot aan de Zuukerbrug. Iets ten oosten van de molen van
't Hoen (zie bijlage 4, L) ging de grens in rechte lijn naar het oosten; tenminste een stuk
heide ingesloten door Molenbeek, Grift en korenmolen was geheel in bezit bij de buurschap Zuuk.
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Beschouwen wij thans de grootte van het bezit der geërfden (bijlage 4) omstreeks 1830 volgens de
gegevens van het oorspronkelijk kadaster.
Wij kunnen onderscheiden naar eigenaren woonachtig binnen Zuuk en uitwonende. Van deze
twee categoriën stelden wij onderstaand overzicht samen, gerangschikt naar grootte van het bezit aan
bouwland (met een minimum van 2 bunder). Wij moeten hierbij opmerken, dat het kadaster alleen
de eigendomsverhoudingen weergeeft en dat dus niets blijkt over de grootte van verpachte bedrijven
of van bijgepachte percelen, die in hoofdzaak afkomstig zullen zijn van uitwonend en kerkelijk bezit.

a. Uitwonendeeigenaren

H . Jac. v. Essen Brouwer
T. Wolf v. Westerode
J.

L a m b . Gerrevink

Q.

Gebr. T o p

S.

Wed. Wagenaar

T..

J a c o b 't H o e n

b.

Eigenaren

landb. Epe
rentenier
Harderwijk
papiermol.
Epe
renteniers
Elburg
winkelier
Epe
koopman
Amsterdam

wonend in Zuuk

C.
B.

Hendr. Bomhof
G e r r i t Bibo

landb.
landb.

G.

Lammert Drost

landb.

E.

Rijk Broekhuis

landb.

Totaal in Epe
Bouwland

Weiland

Bos

B R E1
16.58.00
10.74.00

B R E>
8.52.30
14.08.80

B R E1
9.54.40
22.08.71

B R E1
68.61.39
50.82.01

9.52.10

11.20.00

7.57.70

75.12.73

7.32.60

7.67.00

3.11.90

19.91.50

4.41.60

—•—•—

70.00

20.72.76

2.50.30

4.16.10

4.67.10

13.89.70

Bouwland

B R E
7.33.60
6.32.98
(2.03.00) '
4.64.90
(18.60)
4.36.50

Weiland

B R E
7.33.90
6.22.80
(1.97.40) 3

Bos

Totaal
in Z u u k

Totaal
in Epe

B R E
9.67.10
3.17.40

B R E
24.53.75
15.91.00

B R E
33.07.05
20.35.10

4.80

4.76.80

8.57.39

(2!44!20)
18.40

4.50.27

6.42.97

56.80

4.90.50

6.99.80

26.80

4.75.60

8.14.50

37.10

3.85.10

4.38.10

28.60

6.19.90

8.38.90

26.20
64.70

8.51.40
6.69.00

8.51.40
6.69.00

11.40

2.34.90

3.87.40

35.00

3.72.10

6.44.50

4.06.90

7.18.40
2.03.20

7.18.40
2.03.20

(L80l80)
A.

W e d . Stennenberg

rentenier

P.

W e d . Slijkhuis

landb.

4.24.60
(76.90)
4.02.40

F.

Aart Brouwer

Iandb.

3.43.00

G. J. v. Zuuk

landb.

3.32.50

R.

C o e n r . v. Wijngaarden
Jac. H e n d r . Vosselman

kuiper
landb.

K.

Peter H a g e n d o o r n

arbeider

2.38.40
2.36.80
(40.60)
2.17.70

V.

u.

N.

Lammert Koekoek

D . Erven Bijsterbos
M . Timen K a m p h u i s

1
2
3

molenbaas

2.15.70

(ontginners?)
arbeider

2.07.20
2.00.10

(f.06^30)
41.20
(2.58.80)
(53ÏOO)
2.52.20
(2.18.60)
5.80.20
3.51.00

(l'.52!50)
1.13.00
(2.70.50)
1.00.30

Bunder, Roeden, Ellen.
De letters verwijzen naar bijlage 4.
De getallen tussen haakjes wijzen op bezit elders in Epe gelegen.
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Behalve van de minuutplans met de eerstaanwezende tafels, werd gebruik gemaakt van de alfabetische leggers. Uit deze laatste was nl. het gehele bezit van een bepaald persoon binnen de gemeente
af te lezen, welk gegeven ter vergelijking eveneens in de tabel werd opgenomen.
De bezittingen H, T, J en L evenals C en D betreffen kampontginningen, in een krans rondom
de es en buurschap van Zuuk gelegen. De eerste drie vertegenwoordigen slechts een onderdeel van
een veel groter, buiten de buurschap gelegen bezit; L omvat de Molenbeek en de bij de koper- en
korenmolens behorende terreinen; C en D tenslotte zijn zuivere kampontginningen op de oude buurschapsheide van Zuuk.
Zonder te veel op details te letten, blijkt dat in het algemeen de percelen op de es behoren bij
de in de buurschap en in de onmiddellijke omgeving daarvan gelegen erven, slechts H maakt daarop
een belangrijke uitzondering.
De hoeveelheid bouwland behorende tot de in Zuuk gevestigde agrarische bedrijven ligt ongeveer
tussen 2 en 7 bunder, terwijl de grootte van een geheel bedrijf varieert van 2 tot 20 bunder. Het
blijkt, dat de grens van landbouwer zonder nevenberoep ongeveer ligt bij een totaal bezit van ca
6 bunder, waarvan ruim 1/3 bouwland is. Het zij echter nogmaals herhaald, dat uit de kadastrale
gegevens niets kan blijken van eventueel bijgepacht land en natuurlijk evenmin over de grootte en
samenstelling van de gezinnen, die op de bedrijven leven.
Tenslotte zij vermeld, dat bij de be/itters van minder dan 2 bunder bouwland o.a. nog een paar
arbeiders, maar ook een timmerman en een kleermaker staan opgegeven.

VI. HET B O D E M G E B R U I K VAN H E T LAGE L A N D
NA 1880
DR IR W. J. VAN LIERE
1. DE TOESTAND AAN HET EIND VAN DE VORIGE EEUW
Deze toestand is historisch gegroeid en heeft tot de ontwikkeling van bepaalde eigendomsverhoudingen aanleiding gegeven (zie hoofdstuk V ) . Vrijwel iedere buurschap heeft
een stuk „veld" (heide).
Aansluitend aan het vorige hoofdstuk, zullen wij thans het bodemgebruik tegen het
eind van de vorige eeuw bespreken, omdat na deze tijd allerlei gebeurtenissen plaatsgrijpen, waardoor de huidige, zo totaal gewijzigde toestand is ontstaan.
Als bodemgebruikskaart uit die tijd beschouwen wij de chromo-topografische kaart
1 :25 000 van 1886/87. Het eerste wat ons opvalt, is de zeer grillige grens van de cultuurgrond met de woeste grond. Binnen het landbouwareaal oostelijk van Ernst en
Vaassen komen grote enclaves woeste grond (heide) voor.
Dit geeft echter nog geen oplossing voor de vraag, waarom een bepaald stuk nu juist
heide was en b.v. geen bouwland. De verklaring hiervoor moet dikwijls in de bodemgesteldheid gezocht worden. Men heeft voor de cultuurgronden vaak de van nature
betere gronden genomen en de slechtere in heide laten liggen.
Enkgronden ontgonnen uit bosgronden
De hogere en middelhoge gronden, die in 1890 als bouwland staan aangegeven, liggen
meestal op de fijnere, weinig grindhoudende gronden en op dekzand,,ribbels". Zij bestonden oorspronkelijk, voor zover nog te herkennen, uit vrij diepe bruine bosprofielen.
De totale oppervlakte bouwland in een bepaalde streek was vroeger afhankelijk van
het aantal inwoners en het aantal stuks vee. In tijden van veeschaarste heeft men zelfs
delen van de enken weer in bos (eikenhakhout) moeten leggen. Derhalve moest wel een
deel van de betrekkelijk goede gronden altijd woest blijven liggen. Voor zover wij kunnen
nagaan had men echter de zeer hoge heidegronden (zowel grindrijk als grindarm) en de
moerassen (venen) niet in cultuur gebracht.
Oude graslanden
De lage gronden, die in die tijd als grasland werden gebruikt, worden vrijwel uitsluitend aangetroffen waar de grindhoudende bovengrond lemig is of zelfs een leemdek heeft.
De lage gronden, die toen nog een heidebegroeiing droegen, liggen vrijwel zonder
uitzondering op de schrale, grindhoudende, op vele plaatsen zelfs zeer grindrijke gronden, waar op het ogenblik nog min of meer duidelijk een laag heideprofiel herkend
kan worden.
Uitzonderingen op bovengegeven bodemkundige verklaring voor de grillige verspreiding van woeste grond en cultuurgrond komen natuurlijk voor. Op het Dorpse Veld
komen mooie bruine gronden op dekzand voor. Veel percelen, zowel hoge als lage, hebben hier dan ook vrij goede ontginningen opgeleverd. Verder valt op, dat er, afgezien
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van het verder afgelegen kleigrasland, betrekkelijk weinig grasland op de kaart van
1886/87 staat aangegeven.
Wij zien ook, dat de dorpskom van Epe, evenals die van Vaassen, nog een geringe
omvang heeft, terwijl voorts veel hakhoutpercelen en houtwallen voorkomen.
Voornaamste gewassen
De bedrijven produceerden hoofdzakelijk voor eigen gebruik en brachten slechts
zoveel ter markt, dat men zich hiermede de nodige contanten kon verschaffen om de
zaken te kopen, die het eigen bedrijf niet voortbracht. Ook werd wel geruild: producten
uit het bedrijf (boter) tegen kruidenierswaren of textiel. Hierdoor hadden de dorpsmiddenstanders vaak een grote en niet zelden een voor boeren ongunstige invloed op
de prijzen.
Rogge, boekweit, weinig aardappelen, spurrie en knollen vormde de bouwlandproducten. Normale opbrengsten van rogge uit die tijd variëren tussen 17 en 25 hl per ha.
Kippen en varkens waren nog niet van groot belang en ook' het melkvee speelde niet
zo'n grote rol als thans.
In het bedrijf namen schapen een belangrijke plaats in, zodat dit de verklaring is voor
het betrekkelijk weinig voorkomen van grasland: de schapen hadden immers de heide
ter beschikking. Dat de schapenhouderij destijds bloeide, kan blijken uit de Mededeelingen en Berigten der Geldersche Maatschappij van Landbouw over 1860. Van de 80 000
schapen in de provincie kwamen er 60 000 op de Veluwe voor.
2. VERANDERINGEN NA 1890
Hoewel niet gezegd kan worden, dat de landbouwcrisis van 1880 de directe oorzaak
geweest is van de velerlei veranderingen, die zich op allerlei gebied voltrokken, kan toch
wel worden opgemerkt, dat deze de ontwikkeling van verscheidene, reeds begonnen
nieuwe landbouwmethoden heeft versneld.
Enkele van deze veranderingen mogen hieronder in willekeurige volgorde worden
genoemd:
De ontwikkeling van de coöperaties, de groeiende belangstelling voor landbouwonderwijs en voorlichting, de uitgroei der landbouworganisaties, de verdeling van de
markegronden, ontginningen en andere cultuurtechnische werken, het veredelen van vee,
van gewassen, en het eerst op kleine schaal en later steeds massaler gebruik van
kunstmest.
Het gesloten bedrijf, waar de veeteelt in dienst van de landbouw stond, heeft zich,
voornamelijk tengevolge van de landbouwcrisis, ontwikkeld tot het marktbedrijf, waarbij
de veeteelt een belangrijke rol speelt en de landbouw in dienst van de veeteelt staat.
Veel bouwland werd in gras gelegd. Dit belangrijker worden van de veehouderij heeft
de ontginning van veel lage heide tot grasland in de hand gewerkt.
Onder invloed van de gedaalde wolprijzen werd de schapenteelt ingekrompen. In
1919 waren er in de provincie Gelderland nog slechts 4600 heideschapen.
Ontginning op de zandgronden
Na de verdeling van de markegronden was het met behulp van de kunstmest mogelijk
geworden veel heidegronden tot gras- en bouwland te ontginnen. De gemiddelde jaarlijks
ontgonnen oppervlakte heide nam dan ook sterk toe, om voor de eerste wereldoorlog
een hoogtepunt te bereiken (gemiddeld voor Nederland 7000 ha per jaar), in de oorlog
vrij snel te dalen (tot 3000 ha in 1918) en daarna weer te stijgen (tot 9000 ha in 1927).
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De voor de bodem zo belangrijke gevolgen van dit alles kunnen als volgt worden
samengevat:
1. De hoeveelheid op het bedrijf geproduceerde organische mest neemt af.
2. Stromest van soms geringe waarde komt in de plaats van de zandige potstalmest en
schapenmest.
3. De organische mest behoevende gronden zijn sterk in oppervlakte toegenomen.
De Venen
Van het tiental venen, dat in de gemeente Epe ligt, komen er vier voor met de naam
broek. Deze waren in de vorige eeuw in gebruik als grasland. De zes andere dragen de
naam veen. Deze lagen in de vorige eeuw nog woest. De venen waren als meengronden
bij de buurschappen in gebruik. Er werd op kleine schaal wat turf gestoken en verder
werd het als „weide"gebied voor de schapen en ook wel voor de koeien gebruikt.
Bij de verkoop van deze gronden kwam een belangrijk deel ervan terecht in de handen van kleine boeren en arbeiders, die het terrein begonnen te vervenen, de turf verkochten en op deze manier weer een kleine winst konden behalen ten koste van veel
arbeid.
Dit vervenen, hier „kluun 1 modderen" genoemd, ging als volgt in zijn werk. Eerst
werd de plag met de begroeiing eraan gestoken en op hopen gezet om te drogen. Vaak
kon pas met de geldelijke opbrengst hiervan een gedeelte van de koopsom van het perceel
voldaan worden. Nadat deze eerste steek — de „pof" — eraf gehaald was, werd de rest
van het veen geleidelijk afgegraven, mits het niet zo diep reikte, dat men in het grondwater terecht kwam. Vervolgens werd het met water vermengd, met de riek fijngeslagen
(het modderen), op bedden gelegd om te drogen, met de riek strepen erover getrokken
en later met het kluunmes tot turven versneden.
Ontginning der venen
Na de vervening bleven de terreinen woest liggen, totdat enkele ondernemende
lieden (waarvan vooral Jacob Westerenk, bijgenaamd Jacob Kunstmest, genoemd moet
worden) ontdekten, dat deze terreinen, na egalisatie en eventuele bezanding, met behulp
van de kunstmest tot voor de toenmalige begrippen goed grasland gemaakt konden worden. Zij kochten veel van de z.g. waardeloze grond op en ontgonnen het tot grasland.
De erfgenamen van deze ontginners hebben er dan ook nog vrij veel land in eigendom.
Enkele percelen in het Wisselse en Emsterveen liggen nog in dezelfde toestand,
waarin de kluunmodderaars ze hebben achtergelaten. Deze percelen worden vaak ten
onrechte aangezien voor gronden, die nog in ongerepte staat verkeren.
Dat soms alle veen werd verwijderd, bewijst b.v. de naam Lohuizerveen, waar absoluut geen veen meer voorkomt. Misschien was hier oorspronkelijk slechts een dunne
veenlaag aanwezig. In alle andere venen komt nog veen voor, al dragen alle profielen
het kenmerk van sterk vergraven en verwerkt te zijn. Deze venen zijn grotendeels slecht,
juist omdat zij vergraven zijn. Voor een groot deel zijn zij te diep afgegraven en daardoor
nat, anderzijds komen er niet afgegraven plekken voor, die door de nabijheid van diep
afgegraven plaatsen te droog zijn.
Ontginning der heidevelden
De ontginning der lage en hogere heidevelden geeft enigszins hetzelfde beeld als dat
der venen. Een gedeelte werd door dezelfde groep meer kapitaalkrachtige lieden gekocht
1
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en ontgonnen, terwijl een groter deel door kleine boeren werd bijgekocht of door arbeiders stukje voor stukje werd ontgonnen.
In het huidige landbouwgebied komen geen grote oppervlakten voor, die door een
of andere maatschappij of combinatie zijn ontgonnen. Slechts één voorbeeld van een
grote ontginning komt in de gemeente voor. Aan de Oranjeweg ligt nl. een tamelijk
groot complex ontginningsgrond, dat in de dertiger jaren is ontgonnen.
De ontginningen in de gemeente vertonen dan ook het beeld van hier een kleine,
daar een grotere boerderij en hoewel de verkaveling regelmatiger is dan in het oude
landschap, bespeurt men toch nog een zekere aanpassing aan de oude structuur van het
terrein, in tegenstelling tot de grote ontginningen elders.
De gebieden, die door de meer kapitaalkrachtigen ontgonnen zijn, vertonen een enigszins ander beeld en hebben ook een wat andere ontginningsgeschiedenis gehad. De bovenomschreven kleine ontginningen zijn zeer geleidelijk op de schop genomen en ook is aan
het profiel soms van perceel tot perceel een verschillende bewerking te zien. De grotere
ontginningen zijn uniformer, zowel in verkaveling als in de verwerking van het oorspronkelijke profiel (b.v. Vaassense Broek, Vossenbroek, 't Hinkelt).
Houtwallen
Het aantal houtwallen is sterk geslonken. Vaak zijn op deze gerooide houtwallen,
door hun scherpe tegenstelling met de enkgrond, tijdens het rijpen van de rogge, duidelijke groeiverschillen te zien.
3. ONTGINNINGSMOGELIJKHEDEN
De percelen, die nog voor ontginning in aanmerking zouden kunnen komen, zijn
betrekkelijk gering in aantal en zullen, gezien de tegenwoordige eigendom, als regel niet
in aanmerking komen voor verandering van bodemgebruik.
Het zijn twee groepen van gronden, die hieronder vallen: bos op enkgrond en bos
op lage grond. Er komen weinig heidegronden meer in aanmerking om te worden ontgonnen.
Bij de eerste groep is veel villaterrein, vooral rondom de dorpskernen, die zelf ook
voor een groot deel op oud bouwland liggen. Bij Norel, waar in de laatste 50 jaar veel
villa's gebouwd zijn, doet zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat de boeren op
ontginningsgrond zijn gevestigd, terwijl juist het oude bouwland bebost is (parkterrein
bij de villa's). Ook in Tongeren komt vrij veel bos op vochtig oud bouwland voor, maar
het is de vraag of bij de huidige hout- en pachtprijzen de eigenaren genegen zijn deze
gronden weer voor de landbouw te bestemmen.
In Nierssen ligt eveneens nog een aanzienlijke oppervlakte bos op voor de landbouw
geschikte gronden, zowel op enkgrond als op lage grond. De lage beukenbossen bij de
sprengen zullen zeker niet gerooid worden om te worden omgezet in grasland. De andere
lage bossen bestaan uit elzen- en wilgengriend (twijgwaard genoemd) en worden voor
een groot deel op veen (Vossenbroek) en op komklei op veen (Emsterbroek) aangetroffen.
Behoefte aan grasland
De behoefte aan grasland is zeer groot, zodat dan ook de neiging bestaat om veel
grasland aan te leggen. Bodemkundig gezien ligt veel blijvend grasland op daarvoor
minder geschikte gronden: op droog en schraal land, waardoor na verloop van enige
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jaren een holle zode ontstaat. Het zou zeer aan te bevelen zijn om veel van deze gronden
te scheuren en in wisselbouw te houden.
De afbeeldingen 14 en 15 tonen aan, hoezeer b.v. in Emst (Lobrink) sinds 1890 de
oppervlakte grasland is toegenomen ten koste van het bouwland en de woeste gronden.
Bij de als bouwland gebruikte oppervlakte komen veel schrale en droge gronden voor.
Verhoging van het humusgehalte en een diepere bouwvoor zouden hier de droogtegevoeligheid aanzienlijk kunnen verminderen. De huidige organische bemesting is onvoldoende.
Afb. 14. Het bodemgebruik te Emst, Lobrink in 1890.
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Fig. 14. Land utilization at Einst, Lobrink in 1890
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4. OPBRENGSTEN
De landbouwkundige toestand is in de afgelopen 50 jaar veel verbeterd en de vergelijking met andere zandstreken kan Epe goed doorstaan.
Het gewassensortiment is toegenomen. De boekweit en de spurrie zijn van het toneel
verdwenen, maar de aardappel heeft aan belangrijkheid gewonnen. Overwegend wordt
winterrogge verbouwd, waarna stoppelknollen volgen. Ook haver neemt een belangrijke plaats in, terwijl gerst in mindere mate wordt verbouwd. Als voedergewas zijn bieten
belangrijk, naast knollen en snijrogge.
Dit grotere aantal gewassen heeft, behalve op de slechte gronden, een ruimere vruchtwisseling mogelijk gemaakt, wat aan de opbrengsten ten goede is gekomen.
Tijdens de kartering is men begonnen met het telen van kruiden, maar hierover
bestaat nog zo weinig ervaring, dat nog niets definitiefs gezegd kan worden.
Afb. 15. Het bodemgebruik te Ernst, Lobrink in 1948.
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Fig. 15. Land utilization at Ernst, Lobrink in 1948.
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Bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst zijn geen min of meer exacte opbrengstcijfers bekend, maar volgens assistenten van deze dienst zijn de opbrengsten op enkgrond
tweemaal zo hoog als op slechte ontginningen. Goede enkgronden leveren volgens deze
zegslieden 45 - 50 hl rogge per ha, een lage grond 50 - 55 hl, de betere ontginningen
35 — 40 hl, terwijl de slechte ontginningen aan 2 5 - 3 0 hl per ha zouden komen.
Deze cijfers kloppen wel met de indruk, die tijdens de kartering is opgedaan, doch
lijken naar onze schatting in 1949 alle aan de hoge kant; die van de slechte ontginningen
liggen waarschijnlijk nog aanzienlijk lager. Van een goed geleid ontginningsbedrijf hebben wij betrouwbare cijfers over de jaren 1947 en 1948. In de extreem droge zomer van
1947 werd hier 22 hl rogge per ha gedorst, terwijl in de gunstige zomer van 1948 de
opbrengst 30 hl bedroeg.
Proefoogsten
In 1949 verkeerden wij in de gelukkige omstandigheid, dat de Landbouwkundige
Afdeling van de Directie Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) bereid was, tegelijk
met het groteproductieniveau-onderzoek van deNoordrand van deVeluwe (het randgebied
van het toekomstige Oostelijk Flevoland), enige veldjes in Epe te oogsten en te dorsen.
Deze gegevens, welke wij hier vermelden (afb. 16), moeten slechts beschouwd worden als een oriëntering, welke overigens op nauwkeuriger grondslagen berust dan de
bovengenoemde cijfers. Verder moeten wij bedenken, dat het met zorg uitgekozen veldjes
zijn, d.w.z. het bodemtype waarop geoogst is, is het meest representatieve qua morphoAfb. 16. Opbrengsten van haver en rogge op verschillende bodemtypen in Epe in het jaar 1949.
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logische eigenschappen en het gewas is absoluut zonder gebreken, met gelijke zaaitijd,
goede bemesting en zelfde voorvrucht, tenzij anders vermeld.
Door de hoge eisen, aldus a priori gesteld, is het moeilijk een groot aantal herhalingen te vinden. Hierbij komt nog, dat in 1949 vrij veel uitgezochte roggeveldjes gelegerd
waren, welke dus uitvielen.
5. BEMESTING
De bemesting laat in het algemeen veel te wensen over. O.i. wordt te veel aandacht aan
de fosfaatbemesting besteed, terwijl de stikstofvoorziening onvoldoende is, vooral op het
grasland.
De pH is over het algemeen wel in orde; deze ligt voor hoge gronden lager dan voor
de lage. Van 16 monsters uit enkgrond was de pH gemiddeld 5,4, terwijl dit voor monsters uit laag land 6,1 was.
Van de organische-stofvoorziening is reeds gezegd, dat deze veelal onvoldoende is.
Zeer algemeen bestaat de mening, dat slechte grond met kunstmest goed te maken zou
zijn. Het is echter op veel gronden niet de minerale voorziening, die in het minimum
is, maar de vochtvoorziening. Als regel wordt zwaarder gemest, naarmate de grond
droogtegevoeliger is (zelfs in de verhouding 1 : 3 ) .
Wanneer men opbrengstcijfers van 1890 ziet, moet men wel bedenken, dat deze
vrijwel uitsluitend afkomstig zijn van oude enkgrond, omdat er nog niet veel ontginningen waren. Deze cijfers liggen even laag als thans op de slechte gronden.
Een grond die organisch wel, maar mineraal niet in orde is (de enkgrond van de
vorige eeuw) leverde dus eenzelfde opbrengst als een grond die organisch niet en mineraal
wel in orde is (de slechte ontginning van n u ) .
Dit wil dus eigenlijk zeggen, dat het ontginningsbedrijf, gezien zijn opbrengst en
vruchtwisseling, thuishoort in de vorige eeuw, maar het met zijn netto-inkomen onder
de huidige economische omstandigheden moet zien te vinden.

VIL DE BOSBOUW
JHR IR J. E. M. VAN NISPEN TOT PANNERDEN
1. BESPREKING VAN HET BOSGEBIED
Het bosgebied kan in verschillende karakteristieke gedeelten verdeeld worden, nl.
Ten noorden van de weg Epe - Nunspeet:
a.
b.
c.
d.
e.

Het villapark Norel langs de Dellerweg.
Het Eperholt (Gemeente-ontginning).
Jachtlust en omgeving.
De Scherpenberg en omgeving.
De Stenenkom.

Ten zuiden van de weg Epe - Nunspeet:
ƒ. Welna.
ff- Tongeren.
h. De Heide.
/. Het gebied ten noorden van de Gortelse Berg.
/'• Het Gortelse Bos.
k. Het Vreebos.
1. De Cannenburgerkuil en omgeving.
m. Het lage, vochtige bosgebied van Nierssen.

a. Het villapark Norel langs de Dellerweg
Het villapark ten noorden van Epe is ontstaan op bospercelen, begroeid met grovedennen. Enkele oude percelen enkgrond, meestal omgeven door een oude wal, vallen
op door de veel betere groei, vergeleken met de overige percelen.
b. Het Eperholt

(Gemeente-ontginning)

Het Eperholt ligt ten noorden van Epe en is omsloten door de Dellerweg, de weg
langs het kamp Oldebroek, de Scherpenberg en Jachtlust. Het gebied is ca 470 ha groot
en is vanaf 1920 onder toezicht van het Staatsbosbeheer uit heide ontgonnen.
Het terrein is geaccidenteerd; de hoogste top ligt op 50 m + N.A.P., het laagste deel
ligt ca 25 m + N.A.P. Tegen de glooiende zuidoosthelling liggen stuifruggen.
De bodemgesteldheid loopt uiteen van lemige zanden tot gepodzoleerde, grofkorrelige
zanden. Bij de ontginning heeft men zich hiervan rekenschap gegeven en op verscheidene plaatsen de beplanting aan de bodemgesteldheid aangepast.
Bij de ontginning werden de lemige en iets lemige gronden enige jaren met aardappelen en rogge beteeld. Later werden deze gronden in bos gelegd, waarvoor men de
Japanse lariks en de beuk gebruikte.
Op de fijnzandige, weinig gepodzoleerde gronden heeft men beuk, soms ook Japanse
lariks, op de grofkorrelige, weinig gepodzoleerde gronden douglas en fijnspar geplant.
Voor de grofkorrelige sterk gepodzoleerde gronden werd tenslotte de groveden (of soms
de berk) gebruikt, nadat een eventueel voorkomende bank gebroken was. Het breken van
de bank gebeurde in de twintiger jaren met de ossenploeg; in Tongeren deed men het
toentertijd met de stoomploeg.
De grovedennen, die 20 jaar oud zijn en op de gebroken bank zijn geplant of ge-
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zaaid, groeien meestal slecht. Onder de grovedennen treft men veel mos aan. Op de
lemige en iets lemige gronden ziet men een vrij redelijke groei van Japanse lariks, beuk
en douglas. Op de matig grofkorrelige, okerkleurige bosgronden vindt men fijnspar en
douglas, soms met goede, soms met geringe groei.
c. Jachtlust en omgeving
Het gebied ten zuiden van het Eperholt rondom Jachtlust tot aan de Koekenberg en
de Dellerweg tot de stuifrug bij Hotel Gude is in bezit van verschillende eigenaren. Het
ligt beneden 25 m + N.A.P. Het grootste gedeelte is met 40- 60 jaar oude grove dennen beplant; hier en daar komt ook loofhout, o.a. zomereik, beuk en berk voor. Op de
sterk gepodzoleerde gronden is de groei van de dennen slecht. In het algemeen is het
echter een rijker en beter bosgebied dan het Eperholt. De verzorging en de aanleg van
het bos zijn echter minder gunstig. Zo treft men in het Eperholt terecht steeds schermkap
aan, terwijl in de omgeving van Jachtlust nog voortdurend kaalkap voorkomt.
Nabij Jachtlust en de Leemkuil zijn enige goede percelen met grovedennen en loofhout. Rondom deLeemkuil vindt menhoog opgaande oude beuken en Amerikaanse eiken.
Op de lage bosgrond (Zb) aan de Tongerense weg nabij West-Raven treft men een ca
veertigjarige beukenopstand aan met rechte spilstammen.
d. De Scherpenberg en omgeving
De Scherpenberg, 154 ha groot, is een gebied met een zeer wisselende topografie
(50-32 m + N.A.P.), waar bijna alle bodemtypen op geringe afstand voorkomen.
Het grootste gedeelte, ten westen van de grote stuifrug, bestaat uit gepodzoleerde
gronden. Slechts enkele noordoost-zuidwest verlopende stroken bestaan uit matig grofzandige tot fijnzandige niet-gepodzoleerde gronden; deze vormen de betere gedeelten.
Thans treft men hier hoofdzakelijk ca veertigjarige grovedennen aan, die in de
laatste jaren op sommige plaatsen met groene douglas ondergeplant zijn. Op de goede,
hogere gronden gebruikte men wel Japanse lariks. De bospercelen zijn in vierkantsverband aangelegd, waarbij de wegen vaak de bodemlijnen kruisen. Een halve eeuw
geleden stond er op de goede stroken van de Scherpenberg een gemengd bos van naaldhout en loofhout. De overblijfselen van deze oude boscultuur zijn thans nog duidelijk
in noordoost-zuidwestelijke richting waar te nemen. De rest was heide.
Ten oosten van de grote oude stuifrug - ten noorden van de Leemkuil en ten westen
van de Koekenberg - liggen fijne dekzanden, grindgroeven en lage bosgronden. Dit
gebied is beter dan het gebied ten westen van de grote oude stuifrug. De hoogteligging
is beneden 30 m + N.A.P. Ten oosten van de Koekenberg beginnen reeds de bouwlanden en enige lage bosgronden.
e. De Stenenkom
De Stenenkom ligt noordelijk van de weg Epe-Nunspeet, ten westen van de Scherpenberg. Het iseen heidelandschap op een hoogte van 50-29 m + N.A.P. In het noorden
is het bijna boomloos; in het zuiden staan villa's met de bijbehorende beplantingen. Op
noordoost-zuidwest lopende stroken okerkleurige bosgrond treft men Molinia met opslag van groveden aan. Het middengedeelte is zeer grindrijk en loopt af naar Welna. In
het noordwesten komen goede, matig grofzandige gronden voor metvliegdennen; overigens
treft men grofzandige gepodzoleerde gronden aan met hier en daar een enkele vliegden.
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Welna
Welna is een veel gunstiger gebied. De hoogteligging is 27-22 m + N.A.P. De oppervlakte bedraagt 592 ha. Het bos is in rechte kavels ingedeeld. Het profiel wisselt van
okerkleurige bosgrond tot gepodzoleerde zandgrond; de korrelgrootte varieert van fijn
tot zeer fijn zand (dekzand). Deze fijne zanden zijn over het algemeen zwak gepodzoleerd, niet veel dikker dan 30 cm, en hebben vrijwel geen bankvorming. De meeste
zijn bewerkt, sommige hebben enige jaren een landbouwvoorbouw gehad. Op enkele
plaatsen komen praeglaciale koppen aan de oppervlakte; de Josinahoeve b.v. ligt op een
praeglaciale kop.
Welna is grotendeels met groveden beplant, ofschoon in de laatste jaren ook douglas
en Japanse lariks zijn gebruikt.
g. Tongeren
Tongeren, groot 500 ha, vormt in het noordelijk en middengebied van Epe wel het
beste en mooiste bosgebied. In 1832 was het landgoed al ten dele bebost. Zowel loofhout
als naaldhout kwamen voor. Met het Gortelse Bos, het Vreebos en het Nierssense Bos
vormt Tongeren de oude kern van het bosgebied van Epe. Door een hoge praeglaciale
rug, de Koerberg, is Tongeren van Welna geschieden, waarmee het overigens sinds 1892
één bosgebied vormt. De hoogteligging bedraagt 28-21 m + N.A.P.
Vele goede, lemige bosgronden, lage bosgronden en vroegere landbouwgronden
dragen oude, goedgroeiende opstanden. De hoge praeglaciale kop is hoofdzakelijk met
oude grove dennen begroeid. Ook oude beuken geven een goede groei te zien, evenals
douglas en Japanse lariks. Op de oude enkgronden treft men voornamelijk eikenhakhout
aan, dat men op stam heeft gezet. Enkele percelen brengen uitstekende lariks voort. Een
snelle en geile groei is op deze oude bouwlandgronden steeds te verwachten.
Het gebied ten oosten van de weg door Tongeren is een laag gebied, waar zomereik,
fijnspar, lariks e.a. een goede groei vertonen.
h. De Heide
Het oude stuifruggenlandschap „De Heide", tegen Welna en Tongeren aan gelegen,
is arm. De uiterste rand van Tongeren en enige grond nabij het weidegebied van Tongeren tot ongeveer 800 meter westwaarts zijn met behulp van een stoomploeg gebroken.
De Tongerense Berg spitte men enkele jaren geleden tot een diepte van 60 cm o.m. Deze
arme stuifruggen dragen thans redelijk grovedennen. Douglas, beuk en lariks willen op
deze arme zandgronden minder goed.
De struik- en dopheidevegetatie vormt bijna de enige natuurlijke begroeiing van dit
landschap met heuvels en vennen. In het Duyveland komen enige smalle stroken bosgrond
voor met natuurlijke opslag (zie afb. 7 ) .
i. Het gebied ten noorden van de Gortelse Berg
Een eeuw geleden werd hier veel eikenhakhout aangetroffen. Thans ziet men op dit
lemige, praeglaciale landschap grovedennen met hier en daar wintereik, zomereik, berk
en beuk. Molinia en adelaarsvarens komen naast elkaar voor. Zelfs treft men er struikheide aan. Meer naar het zuiden kan men op deze praeglaciale bosgronden een goede
gemengde beplanting bestuderen.
In het algemeen zijn deze gronden geschikt voor loofhout. In de laatste 20 jaar heeft
men enkele bospercelen groveden of oud loofhout gekapt en in gemengde opstand gebracht.
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j.

Het Gortelse Bos

Het Gortelse Bos bestaat in hoofdzaak uit goede, lemige zandgrond met hier en daar
duidelijke grindkoppen of grindgraverijen. De hoogteligging varieert van 69 m + N.A.P.
tot 33 m + N.A.P. Juist op de hoogste plaatsen, uitgezonderd de grindkoppen, komen
de beste gronden voor. Deze gronden hebben eeuwenlang bos gedragen, wat o.a. blijkt
uit de oude Malenboeken.
Op de lemige zandgronden treft men goede, soms zeer rechtopgaande beuken, zomeren wintereiken aan.
De laagten — de Laargronden — in dit praeglaciale gebied zijn over het algemeen
slechte gronden, veelal met een podzolprofiel, dikwijls met struikheide begroeid.
In de laagten, waar geen podzolprofiel wordt aangetroffen, is vaak groveden geplant. Deze grovedennen dateren pas van de laatste 50 jaar. Voordien bestond het
Gortelse Bos geheel uit loofhout.
Het gebied ten oosten van de hoogste toppen van Gortel is van mindere kwaliteit.
In het oosten, nabij de Gortelse Enk, ligt een zeer slecht gebied met loodzand in zeer
fijnzandige tot matig grofzandige profielen. De okerkleurige bosgronden dragen daarentegen goede grovedennen.
Ongeveer midden in het Gortelse Bos ligt een lemige, vruchtbare plek met goede
grovedennen. Zo zijn er wel meer uitstekende plekken, die beter voor loofhout dan voor
naaldhout geschikt zijn. Er komen b.v. in het zuidwesten en ten zuiden van de Gortelse
Enk grovedennenpercelen voor op oude bouwlandgrond (enkgrond). Ook de vochtige
bosgronden ten oosten van de Gortelse Enk vallen op door de betere groei van de grovedennen; de laagste gebieden zijn echter in gras gelegd. Verder naar het zuiden wisselen
de zanden van matig grof tot fijn. Nabij de Hertenkamp treft men wederom vochtige
bosgronden aan; het is een smalle, opvallend gunstige strook voor loofhout.
In het westen van de gemeente, in het oude Gortelse Bos, is er een verbinding van
dit oude gebied met het Vreebos.
k. Het Vreebos
Het Vreebos ligt geheel in het zuiden van de gemeente Epe en is evenals het Gortelse
Bos een rijk gebied, waar vanouds loofhout groeit. Ten noorden van het Vreebos ligt een
stuifruggencomplex met erosiedalen, een arm gebied, waar jongere ontginningen in vierkante bunderpercelen zijn aangelegd.
Men heeft in het Vreebos het loofhout gekapt en Japanse lariks aangeplant. Ook een
gemengde beplanting van naaldhout, o.a. douglas, en loofhout komt in dit gebied voor.
1. De Cannenburgerkuil

en omgeving

Het bosgedeelte ten noorden van het Vreebos is, zoals reeds vermeld, arm. Speciaal
in het noordelijk gedeelte vindt men loodzandprofielen met grovedennen beplant. Het
gehele gebied helt naar het oosten en verloopt van 60—25 m + N.A.P. De Cannenburgerkuil zelf en de gronden ten westen en ten zuiden van deze kuil zijn goede bosgronden; ook ten oosten van de kuil treft men een groot complex goede lemige grond
aan, o.a. de „Korte Barnd", welk gebied in het zuidoosten in de Laagte van Nierssen
overgaat.
m. Het lage, vochtige bosgebied van Nierssen
Een laaggelegen gebied vormen de bossen van Nierssen. De bodemtypen van de
vochtige gronden zijn hier beter dan elders te volgen. Rondom de sprengen van Nierssen
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treft men een klein nat gebied aan, dat reeds 50 jaar geleden met bos begroeid was.
Onder invloed van het water is de plantengroei hier rijker en beter dan op de hoger
gelegen bosgebieden. Berk, eik en beuk groeiden in deze lage gebieden. Ook andere
houtsoorten als fijnspar, douglas en den (Abies) bereiken in dit lage gebied aanzienlijk
grotere hoogten dan in de goede, drogere gedeelten.
2. DE BOSBOUWKUNDIGE WAARDERING VAN DE BOSGRONDEN IN EPE
Zou men de gronden naar hun productiviteit willen waarderen, dan komen de Zb3,
Zb2, Zbl in deze volgorde op de eerste plaats. Hierop volgen de HJb2- en HJbl-gronden
en de IJb-gronden; de slechtste gronden voor de bosbouw zijn de IJh- en IJs-gronden.
De oude enkgrond, waarop bos geplant is, neemt een eigen plaats in. Deze is gelijk
aan of nog iets beter dan de lemige bosgrond.
De meest gewenste boomsoorten op de verschillende bodemtypen zijn:
Zb3: els, es en zomereik.
Zbl en Zb2: zomereik, fijnspar, den (Abies), haagbeuk en berk.
HJb2: zomer- en wintereik, beuk, haagbeuk, Japanse lariks, fijnspar en douglas.
HJbl: zomer- en wintereik, Japanse lariks, douglas, fijnspar, Amerikaanse eik, berk en
groveden.
IJb: zomereik, Amerikaanse eik, Japans lariks, fijnspar, douglas, berk, groveden.
IJh: groveden, Corsicaanse- en Oostenrijkse den, berk en Amerikaanse eik.
IJs:
groveden en zeeden.
Het verband tussen bodemtype en de meest gewenste boomsoorten is in afb. 17
schematisch weergegeven.
Uit metingen bij grovedennen op verschillende bodemtypen zijn van grof naar zeer fijn
zand de volgende boniteiten komen vast te staan, die in afb. 18 in Romeinse cijfers zijn
aangegeven:
UJb2 en lIJbl eerste boniteit (I Gerhard),
lIJbl en IJb tweede boniteit (II Gerhard),
lIJbl, IJb en IJs derde boniteit (III Gerhard),
IJb, IJs en IJh vierde en vijfde boniteit (IV en V Gerhard).
BODEMTyPE zeergrofzand K0FÎRELGR00TTE zeer fijnzand
SOIL TYPE verycoarsesandSIZE OF6RAIIIS very finesand

Afb. 17.
De geschiktheid van de bodemtypen
van het hoge deel van de Veluwe voor
verschillende boomsoorten.

Fig. 17.
Congeniality of the soil types oj the
higher part of the Veluwe to various
varieties of trees.
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Wat de bedrijfsvorm betreft, kan het volgende worden opgemerkt. Hoewel schermkap steeds de voorkeur heeft boven kaalkap, zal speciaal op de geaccidenteerde terreinen
met de bodemtypen IJh en IJs schermkap noodzakelijk zijn. Op de leemhoudende en
lemige bosgronden zal schermkap de grond behoeden voor achteruitgang. Bij kaalkap
zal op deze gronden het gevaar bestaan, dat de fijne fractie van de grond wegstuift. Door
het toepassen van schermkap en vroegtijdig en op de juiste wijze dunnen, zou de opbrengst van de bossen in Epe sterk verhoogd kunnen worden.

BODEMTYPE zeergrofzand KORRELGROOTTE zeer fijnzand
SOIL TYPE verycoarsesandSIZE OEGRAIIIS veryfinesand

Uh
Us

¥

Afb. 18.
Het verband tussen de boniteit van de
groveden (volgens G e r h a r d ) en de
bodemtypen van het hoge deel van de
Veluwe.

/ ^ ^ ^ ^ ^

/ m/

^ ^ ^

Ub
lljbl
]|Jb2

/ ^ ^ ^ ^ ^

i

Fig. 18.
The connection between the quality
class of Scotch pines (according to
Gerhard)
and the soil types on the
higher nart oj the Veluwe.

VIII. T U I N B O U W K U N D I G E M O G E L I J K H E D E N
DR IR W. J. VAN LIERE
1. EISEN, DIE DE BEROEPSTUINBOUW AAN DE BODEM STELT
De tuinbouw is de meest intensieve vorm van bodemgebruik, waarbij veel kapitaal
en arbeid per ha aangewend moet worden. Derhalve dient de beroepstuinbouw op de
allerbeste gronden uitgeoefend te worden. In de eerste plaats geldt dit voor de specifieke
tuinbouw, maar ook, hoewel in sommige opzichten minder streng, voor de tuinbouw als
onderdeel van het boerenbedrijf.
Tot nu toe heeft de teelt van intensieve tuinbouwgewassen, afgezien van wat boomgaarden langs de IJssel, in Epe geen ingang gevonden.
De meest geschikte gronden voor de beroepstuinbouw in het algemeen zijn die,
waarop een grote verscheidenheid van gewassen geteeld kan worden. Zulke tuinbouwbedrijven zijn economisch niet alleen het minst kwetsbaar, maar bovendien verkrijgt men
een veel betere bedrijfsorganisatie (arbeidsverdeling). In sommige gevallen is het mogelijk beroepstuinbouw uit te oefenen op gronden, waar slechts een beperkte gewassenkeuze mogelijk is, doch dan dankt de bodem vaak zijn waarde aan de bijzondere producten, die men teelt, b.v. asperges, zeer vroege groenten of zomergroenten.
De allerbeste tuinbouwgronden zijn die, waarop zowel groente- als fruitteelt bedreven kan worden. Deze komen in de gemeente Epe in het geheel niet voor.
De groenteteelt
De groenteteelt vraagt een diep humeuze en vochtige grond, met een tamelijk constant waterpeil. Op de flanken van de ruggen zijn plaatselijk wel hoekjes te vinden, waar
de opbouw van het profiel aan de gestelde eisen voldoet, doch de grondwaterstand
fluctueert in Epe zo sterk (soms 2 m en meer), dat van Mei tot October deze gronden
een te diepe grondwaterstand hebben. De iets lager gelegen gronden zijn in het voorjaar
te lang nat en te koud, doch zij blijven in de zomer wel voldoende vochtig. In deze
maanden is er veel tourisme en daardoor een grotere afzetmogelijkheid voor plaatselijke
groenteteelt. Dit betreft vooral de snel aan bederf onderhevige producten als sla, spinazie,
andijvie en postelein. Een beroepstuinbouw zal zich op deze gronden echter nooit kunnen vestigen. Daarvoor is de grondwaterbeweging te onregelmatig, terwijl bovendien de
lagere gronden meestal nogal grindrijk zijn. Ook dit is een nadeel.
De fruitteelt
De beste gronden voor de fruitteelt komen voor langs de IIssel, ni. de stroomruggronden en die gebroken gronden, welke goed ontwaterd kunnen worden.
Op de zandgronden verdient de fruitteelt op enigszins uitgebreide schaal geen aanbeveling. De hogere gronden zijn te droog, terwijl de lagere een te sterk schommelende
grondwaterstand hebben, waardoor in ieder geval kanker- en schurftgevoelige appelvariëteiten niet aangeplant kunnen worden en de keuze dus zeer beperkt wordt. Bovendien is er op de zandgronden een groot nachtvorstgevaar.
Bijzondere teelten
A s p e r g e s . Dit meerjarig gewas zou in aanmerking kunnen komen op de
drogere gronden, mits deze 50 cm roestvrij en grindloos zijn.
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B e s s e n e n f r a m b o z e n . Wat de bodem betreft zouden deze klein-fruitgewassen
wel gekweekt kunnen worden, terwijl de teelt van zwarte bessen ook op de iets hogere
gronden uitvoerbaar zou zijn, afgezien dan van de grote kans op nachtvorsten, die de
oogst geheel kunnen doen mislukken.
Tabak.

Op de enkgronden is wellicht de teelt van tabak mogelijk.

K o r r e l m a i s . Op de drogere ontginningsgronden is de teelt van korrelmais
mogelijk. Een nadeel is echter, dat men dan geen nateelt meer kan verbouwen.
2. DE TOESTAND IN EPE IN VERBAND MET BOVENSTAANDE EISEN
Uitgaande van de geschiktheid van de bodem uit een oogpunt van een economisch
verantwoorde beroepsfruitteelt, is een geschiktheidskaart (bijlage 2) samengesteld. We
zien, dat in het rivierkleigebied de stroomruggronden en sommige gebroken gronden in
aanmerking komen. De geschikte fruitteeltgronden hebben een profiel, dat tot minstens
90 cm diepte geleidelijk zandiger wordt, een goede watercapaciteit heeft en voldoende
doorlatend is. Deze gronden zijn tot 90 cm diepte bruin en en rul. De matige gronden
worden op ca 75 cm diepte grijs, of hebben een kleilaag omstreeks die diepte. De zeer
matige liggen wat verder van de rivier (of oude rivierarm) af, maar hebben toch nog
ca 40 cm goede bovengrond. De goede mangelgronden hebben 50 cm mooie, bruine
gebroken grond op matig fijn al of niet lemig dekzand. Is de ondergrond grof en grindhoudend, dan is het profiel tot de matige fruitteeltgronden gerekend, terwijl de lagere
gebroken gronden tot de zeer matige gerekend zijn. Deze zijn natter en hebben als regel
een zwaardere bovengrond.
De totale oppervlakte aan goede, matige en zeer matige fruitteeltgronden is echter,
zoals de kaart te zien geeft, bij de huidige ontwateringstoestand zeer klein.
3. MOGELIIKHEDEN VOOR TUINBOUW ALS ONDERDEEL VAN HET
BOERENBEDRIJF
Zouden wij niet uitgaan van de tuinbouw als hoofdberoep, maar als onderdeel van
het kleine boerenbedrijf, dan zijn de mogelijkheden groter. Hoewel men moet oppassen
voor gewassen, welke nachtvorstgevoelig zijn, kan men in het algemeen zeggen, dat op
de overgang van hoog naar laag land wel hoekjes te vinden zijn, welke men met succes
kan intensiveren. Ook thans vindt men hier de gebruiksboomgaardjes. Deze zijn echter
uitermate slecht verzorgd en brengen dan ook vrijwel niets op. Tabak, korrelmais en
kruidenteelt zouden wellicht van enige betekenis kunnen worden.

IX. O U D H E I D K U N D I G E VERSCHIJNSELEN
DR P. J. R. MODDERMAN
De gemeente Epe is al vele tientallen jaren bekend als een gebied, waar talrijke
oudheden zijn te vinden. Vooral de vele grafheuvels hebben de belangstelling van de
oudheidkundigen en niet te vergeten van de urnendelvers getrokken. Reeds gedurende
de 19e eeuw worden voortdurend vondsten uit deze streek gemeld. Doch eerst het systematisch onderzoek van tenminste 30 grafheuvels bij Nierssen, Hanendorp en Schaveren
in de jaren vóór de eerste wereldoorlog heeft de bekendheid met de Epese oudheden tot
ver over de Nederlandse grenzen doen doordringen. Het was H.M. KONINGIN WILHELMINA, die J. H. HOLWERDA in de gelegenheid stelde om volgens de modernste inzichten
een grafheuvelonderzoek te doen. Het resultaat van deze opgravingen was, dat HOLWERDA (1908, 1910) zijn theorie over de koepelgraven opstelde. Deze hypothese is
naderhand bestreden door A. E. VAN GIFFEN (1930), die door zijn verbeteringen in de
wijze van opgraven en door meerdere ervaring tot nieuwe inzichten was gekomen. Op het
ogenblik wordt de koepelgraftheorie van HOLWERDA in vakkringen dan ook als verouderd
beschouwd. De waarnemingen van HOLWERDA kunnen, door de betere kennis van de natuurlijke en menselijke invloeden,op geheel anderewijzeworden verklaard dan vóór40jaar.
Na HOLWERDA heeft ook VAN GIFFEN (1930) een grafheuvelonderzoek gedaan bij
de Woeste en voorts heeft BURSCH (1942) bij de Renderklippen, in de Woestijn en langs
de Gortelseweg grafheuvels en grafvelden onderzocht. Wij noemen tenslotte nog de beide
grafheuvels door J. BUTTER opgegraven op de Woeste Bergen.
Het is ook BUTTER geweest, die voor de eerste maal op de aanwezigheid van z.g.
Celtic Fields of „Heidense legerplaatsen" in deze streken heeft gewezen (CRAWFORD,
1928). Bovendien vond hij elders een lange wal met een droge sloot er voor. De functie
hiervan isdoor het ontbreken van een uitgebreid systematisch onderzoek nog niet begrepen.
Ongetwijfeld is het grootste deel van de belangstelling voor de oudheden in de gemeente Epe van buitenaf gekomen. Er moet echter op worden gewezen, dat de gemeente
zelf een waardevol voorbeeld heeft gegeven, door als één der eerste gemeenten in Nederland haar oudheden volgens gemeenteverordening te beschermen. Hoe moeilijk het ook
is om deze beschermende maatregelen metterdaad kracht bij te zetten, toch is hier de
basis gelegd voor een conservering van onze oudheden, die nu eens niet landelijk is
opgelegd, maar die uit plaatselijk initiatief is geboren. Uiteindelijk zal het toch op de
mensen in de streek zelf moeten neerkomen hun oudheden te sparen en te bewaren.
Zo stonden dan de zaken, toen in 1947 de Stichting voor Bodemkartering haar werkzaamheden in de gemeente Epe begon. Het resultaat van dit bodemkundig onderzoek
is ook voor de oudheidkundigen van veel belang geworden. In de eerste plaats is het
terrein zorgvuldig afgezocht op archaeologica in de ruimste zin des woords 1. Het is
natuurlijk zeer goed denkbaar, dat nog meer grafheuvels in de gemeente te vinden zullen
zijn, maar over hun verspreiding ten opzichte van verschillende fenomenen kan het een
en ander worden gezegd. Zo is het van veel belang, dat wij een bepaalde samenhang
tussen de bodemtypen en de archaeologica hebben kunnen constateren. Het is hier voor
de eerste maal, dat dit in een zandgebied het geval is. Reeds eerder werd in de gemeente
Didam deze zaak aan de orde gesteld, maar het voorkomen van zeer uiteenlopende typen
zandgrond en de grote hoogteverschillen maakten, dat de resultaten in Epe veel duidelijker waren. Men heeft hier in Epe in klein bestek vele mogelijkheden bij elkaar.
1

De heer J. BUTTER zij hier gaarne dank gebracht voor zijn gewaardeerde medewerking.
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1. EENJONG-PALAEOLITHISCHE VINDPLAATS
Tot de meest interessante onder de nieuwe vondsten in de gemeente Epe behoort
ongetwijfeld dievaneenjong-palaeolithische woonplaats opeenhoge kopin de lagere
zandgronden. Hoewel de vondsten van vuurstenen werktuigen noggering in aantal zijn,
kan toch welmet vrij grote zekerheid worden vastgesteld, datwij hier met cultuursporen
van rendierjagers tedoen hebben. Een drietal fraaie, lange klingschrabbers eneentweeslaghoeksteker zijn aan te voeren als bewijsmateriaal. Deze oudste vondsten uit Epe
worden ophetogenblik gedateerd circa 12000 à 14000 voor Chr. Er heerste toennog
een koud klimaat, waarin boomgroei niet of nauwelijks mogelijk was.Alleen heel kleine
berkenboompjes konden zich indetoendra, die ons land overdekte, handhaven. Door de
toendravlakte trokken derendierkudden, waarop demens jacht maakte. Als kampplaats
kozen deze jagers zich vaak een terrein uit vlak bij een drinkplaats of een doorwaadbare
plek ineen rivier. Ookhier inEpe moeten wij aan deze mogelijkheid denken 1.
2. DE GRAFHEUVELS
Wij moeten tenminste 10000 jaar indetijd verder gaan eeropnieuw sporen vandemens
op bewoning indegemeente Epe wijzen. Hetiseen lange reeks van grafheuvels, die het
waarschijnlijk maakt, dat sedert ca 2000 v.Chr.totinde Romeinse tijd mensen opdit deel
van de Veluwe hebben geleefd. Wij telden tot nu toe 152grafheuvels, terwijl enkele
dubieuze gevallen eneen grafveld bijhetEnkhout onder Nierssen niet zijn meegerekend.
In hetnavolgende willen wijonsinhetbijzonder bezighouden metdevraag, hoede
verspreiding vande thans bekende grafheuvels is ten opzichte vanverschillende landschapselementen. Wij zullen achtereenvolgens zien welke relaties er bestaan metde
hoogteligging, de bodemkundige gesteldheid en het water. Hetis helaas niet mogelijk
om eerst de grafheuvels in de tijd nader te differentiëren. Vele tumuli zijn nog niet
onderzocht, terwijl sommige daarvan juist opextreme plaatsen liggen. Wij hebben echter
de indruk gekregen, datdeneolithische enbronstijd-grafheuvels over het gehele daarvoor
in aanmerking komende gebied zijn verspreid. De grafheuvelvelden uitde vroege ijzertijd, drie in getal, zijn opca 20enca 30m + N.A.P. gevonden. De beide laagste zijn
aangelegd opdeovergang van bosgrond naar deheidepodzolgronden; dehoogste is niet
bodemkundig onderzocht.
TABEL 6.

Hoogteligging van de graf-

heuvels in Epe.
Hoogte inm+ N.A.P.
Elevationinm + N.A.P.
>60 m
60—50 m
50—40 m
40—30 m
30—20 m
20—10 m

Aantal
Number
1
12
8
12
70
49
152

TABLE 6. Elevation of the tumuli in Epe.

a. Verspreiding dergrafheuvels t.o.v. de hoogte
In tabel 6zijn detotalen vande grafheuvels
vastgelegd enonderscheiden ingroepen volgens
de hoogtelijnen van de topografische kaarten
per 10m. Naast deze aantallen zouden eigenlijk
de totale oppervlakten, welke van de betreffende hoogten aanwezig zijn, moeten worden geplaatst omtoteen meer objectief overzicht van
de verspreiding dertumuli tenopzichte van de
hoogtecijfers te komen. Hoedit ookzij, men
kan toch niet zonder meer aan hetfeit voorbij-

Voorvergelijking zie BÖHMERS (1947) en WATERBOLK(1947).
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gaan, dat bijna 80% van de grafheuvels tussen 10 m en 30 m + N.A.P. wordt gevonden.
Bovendien kan men aannemen, dat dit percentage nog hoger behoort te zijn, omdat juist
in de zone tussen 10 m en 20 m de meeste ontginningen liggen, waardoor ongetwijfeld
veel tumuli zijn verdwenen. Uit onze cijfers blijkt dus, dat er een duidelijke voorkeur
heeft bestaan voor de niet al te hoge zandgronden. Doorslaggevend is de hoogteligging
echter niet, want tot op de grootste hoogte van het Gortelse Bos vindt men nog grafheuvels.
b. Verspreiding der grafheuvels t.o.v. de bodemgesteldheid
Bij de bestudering van de verspreiding van de grafheuvels ten opzichte van de bodemkundige waarnemingen blijkt al dadelijk, dat de tumuli in twee verschillende landschappen zijn te vinden. Zowel op het driftlandschap 1 als op de hoge zandgronden of het gestuwde praeglaciale landschap liggen de praehistorische begravingen.
In het driftlandschap liggen de grafheuvels uitsluitend op de hogere zandgronden.
Dit laatste komt ons heel natuurlijk voor, omdat men ook thans nog van deze gronden
gebruik maakt voor de bewoning en de lagere zand- en veengronden als weiland laat
liggen. Het is hier dus zuiver een waterhuishoudelijke kwestie.
Anders is dit in het praeglaciale landschap. Hier vertoont de verspreiding van de
grafheuvels een uitgesproken voorkeur voor bepaalde bodemreeksen. Er bestaat een
nauwe correlatie met de lemige bosgronden en de okerkleurige bosgronden. In terreinen
met heidepodzolprofielen, waar genoemde bodemreeksen ontbreken of schaars voorhanden zijn, worden geen grafheuvels aangetroffen 2 .
Een uitgestrekt terrein met heidepodzolen vindt men in het noorden van de gemeente
Epe. Uit dit gebied kennen wij geen grafheuvels. Naar het zuiden gaande komen in
Welna twee heuvels voor, doch daar is 50% van de bodem dan ook z.g. okerkleurige
bosgrond. Tussen Welna en Gortel is alles weer heidepodzolgrond en de grafheuvels
ontbreken. In het Gortelse Bos bevinden zich de grootste complexen lemige en okerkleurige bosgronden en hier treffen wij dan ook weer een twintigtal tumuli aan.
c. Verspreiding der grafheuvels t.o.v. het water
Uitgaande van de gedachte, dat de grafheuvels veelal in de nabijheid van de woonplaatsen hebben gelegen, hebben wij de verspreiding van de grafheuvels vergeleken met
de waterhuishouding. In het driftlandschap zijn uit de bodemkundige gegevens de oorspronkelijke beekbeddingen gelicht. Deze stroompjes bleken naar de geologische gegegevens te vervolgen te zijn in de droge dalen van het praeglaciale landschap. Het oorspronkelijke ontwateringssysteem is zodoende voor dit gebied gereconstrueerd kunnen
worden.
De droge dalen in het gestuwde landschap mogen wij al dadelijk uitschakelen bij
onze verdere beschouwingen, omdat zij in het Neolithicum en de Bronstijd evenmin water
hebben afgevoerd als thans. De afstand tot het grondwaterniveau is zo groot, dat deze
beekbeddingen niet hebben kunnen functionneren. Op de hoge gronden moet men dus
in de behoefte aan water hebben voorzien door gebruik te maken van bijzondere omstandigheden, zoals leembanken en andere waterkerende lagen in de ondergrond.
In het driftlandschap zagen wij reeds, dat de grafheuvels op de hogere gronden lig1

Driftlandschap wil hetzelfde zeggen als het elders gebezigde dekzandlandschap.
Eenzelfde relatie als hier in Epe is waargenomen tussen grafheuvels en bodemtypen hebben
wij kunnen constateren op de Oldebroekse heide, waar geen en op de hoogte van Drie, Speulde en
Garderen, waar zeer veel tumuli liggen.
2
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gen. De beekjes bleken practisch alle te zijn verlegd ten behoeve van de watermolens,
zoals door MOERMAN (1934) voor de Veluwe uitvoerig is beschreven. Doch ook na de
reconstructie van het oorspronkelijke afwateringssysteem is het ons niet mogelijk een
sterke binding te zien tussen de waterlopen en de ligging der grafheuvels. Wij zouden
eerder zeggen, dat men op gepaste afstand van de beekbedding bleef. Wel blijkt, indien
wij de verspreiding der grafheuvels t.o.v. de hoogtelijnen in onze beschouwing betrekken, dat men bij voorkeur woonde op die gronden, waar het grondwater niet te diep
zat of anders gezegd tussen de 10 m en 30 m hoogtelijnen. Door putten, zoals HOLWERDA er één bij de Hertekamp vond, zal men vermoedelijk in de behoefte aan drinkwater hebben weten te voorzien.
Wanneer wij deze beschouwingen over de verspreiding van de grafheuvels t.o.v. de
hoogteligging, de bodemgesteldheid en het water samenvatten, komen wij tot de volgende conclusies.
In het praeglaciale landschap vinden wij de grafheuvels uitsluitend op of nabij belangrijke complexen van lemige en okerkleurige bosgronden. Op terreinen met overwegend heidepodzolgronden zijn geen grafheuvels gevonden. De bewoning op deze hoge
gronden is voorts gebonden aan het plaatselijk voorkomen van water ver boven het
grondwaterniveau.
In het driftlandschap vinden wij de grafheuvels uitsluitend op de hogere zandgronden, die veelal aansluiten op de bosgronden van het Gestuwde Praeglaciaal. Het voorkomen van een groot percentage grafheuvels op deze beide gronden tussen 10 en 30 m
+ N.A.P. is toe te schrijven aan het gemakkelijk bereiken van het grondwater door
middel van putten. Het oppervlaktewater heeft eerder een afstotende dan een aantrekkende werking op de bewoning in de praehistorie.
Wij moeten tenslotte nog de aandacht vestigen op een merkwaardig verschijnsel, dat
direct naar voren komt bij het beschouwen van de verspreidingskaart der grafheuvels.
Tussen Nierssen en Epe liggen nl. een groot aantal grafheuvels min of meer op een rij.
De grafheuvels aan de Elburgerweg, op de Galgenberg, in de Hertekamp, op het Hanendorper Veld en op de Woeste vormen deze rij. Indien men hieraan nog de vondst van
een stenen bijl en een Germaanse urn in het dorp Epe toevoegt, dan is de strook 8 km
lang. Het komt ons voor, dat wij hier niet aan een toeval behoeven te denken. Er moet
haast wel een reden zijn geweest om deze grafheuvels zo op een rij aan te leggen. Het
ligt dan ook het meest voor de hand om aan een weg te denken, waarlangs men de
doden bijzette. In Denemarken is deze situatie inderdaad aanwezig (MÜLLER, 1904).
Uit het eigen land kennen wij alleen de publicatie van BEYERINCK (1932) over Drente
en een mededeling over heuvels, die tussen Toterfout en Halve Mijl bij Eindhoven
op een lange rechte lijn liggen (BEEX, 1948). Er zijn hier overigens niet voldoende gegevens aanwezig om de mogelijkheid van een trekweg nu reeds in discussie te brengen.
Wij volstaan er dan ook mee met op het verschijnsel te hebben gewezen.
3. CELTIC FIELDS OF „HEIDENSE LEGERPLAATSEN"
Op een drietal plaatsen komen in de gemeente Epe de z.g. Celtic Fields voor en wel
bij de Steender Bult onder Schaveren, op het Hanendorper Veld en aan de Gortelseweg
ten oost—zuidoosten van de Galgenberg. Het verschijnsel is vooral in Drente bekend,
waar door de systematische onderzoekingen van VAN GIFFEN is gebleken, dat wij met
akkertjes te doen hebben. De walletjes zouden als perceelsscheidingen of windwallen
tegen het stuifzand hebben gediend.

62
De wel eens vernomen opvatting (VAN GIFFEN, 1949, 123), dat de walletjes uit de
uitgewerkte grond van de akkertjes zouden zijn opgeworpen, is uit landbouwkundig
oogpunt onaanvaardbaar. Men zou met het wegwerpen van de bouwvoor juist het beste
weggooien, wat men heeft. De vrijwel geheel steriele ondergrond levert niets op en deze
zou dan de nieuwe bouwgrond zijn. Juist de bouwvoor met haar organisch leven is
onmisbaar voor de boer.
4. WALLEN
Zoals reeds eerder genoemd werd, is door BUTTER de aandacht gevestigd op een wal
met droge sloot, die de Woeste Bergen in het westen afsluit. De Woeste Bergen zijn een
oostelijke uitloper van de hoge zandgronden. In het noorden en zuiden worden zij begrensd door laagten met beekjes. Men heeft zodoende een vrij goed afgesloten gebied,
dat zijn natuurlijke toegangsweg over de hoge rug uit het westen heeft. Daar nu bevindt
zich de wal als een obstakel naar het westen gekeerd.
Een kleine proefgraving leerde BUTTER, dat in de gracht drie rijen palen gestaan
moeten hebben. Men komt dus gemakkelijk tot de conclusie, dat hier een soort verdedigingslinie heeft gelegen. Eerst een uitvoeriger systematisch onderzoek echter zal de
vraag naar het doel van de wal wellicht vollediger kunnen beantwoorden.
Eveneens moeten de gesloten walformaties, die zuidwestelijk van de voornoemde
over het fietspad van Epe naar Gortel liggen, systematisch onderzocht worden. Een van
deze wallen omsluit een onregelmatige zeshoek, die door een dwarswal nog weer in
tweeën is gedeeld. Op de luchtfoto's kan men nog meer figuren waarnemen, die ook in
het veld duidelijk zijn te zien.
5. RODE ZANDEN
Op verschillende plaatsen zijn de rode zanden aangetroffen, welke door MOERMAN
(1947) uitvoerig zijn behandeld. Wij hebben ons bepaald tot het vaststellen van de aanwezigheid dezer zanden, zonder een poging te doen om tot een verklaring te komen.
Er zijn andere terreinen op de Veluwe, waar men grotere complexen rood zand in ongestoorde toestand aantreft. Deze lenen zich beter voor onderzoek, dan wat wij hiervan
in Epe zagen.
Veel rood zand is te vinden in het Hanendorper Veld, terwijl ook ten noordoosten
van Gortel bij de zojuist besproken gesloten walcomplexen rood zand is gevonden. De
hoogteligging van de rode zanden varieert in de gemeente Epe tussen 12,5 m en ruim
30 m + N.A.P.
Een boer, die wij naar de waarde van de rode zanden uit landbouwkundig oogpunt
vroegen, zulks naar aanleiding van de hypothese van MOERMAN, dat het oude bouwlanden zouden kunnen zijn geweest, drukte zich op eigen kernachtige wijze uit door te
zeggen, dat de zon te veel in de grond kijkt, waar deze is roodgekleurd. De gewassen
verdrogen gemakkelijk op deze plaatsen, zei hij ter nadere verklaring.
Het algemene gevoelen heerst wel, dat het rood zand is ontstaan door de bosbranden,
die de eerste landbouwers hebben gesticht om hun akkers te kunnen aanleggen. Dergelijke bosbranden zijn in Denemarken overtuigend aangetoond door IVERSEN (1941).
6. SLOTBESCHOUWING
In het bovenstaande hebben wij ons vooral beziggehouden met de oudheidkundige
fenomenen, die ruwweg vóór het begin van onze jaartelling moeten worden gedateerd.
Wij bespraken daarbij eerst een geheel op zichzelf staande vindplaats van artefacten uit
het Jongste Palaeolithicum. De grafheuvels bleken in hun verspreiding gebonden aan
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bodemkundige eigenschappen en de grondwaterstand. Hoewel reeds talrijke heuvels zijn
onderzocht, was het toch niet mogelijk om in de tijd een bepaalde ontwikkeling waar te
nemen. Er zijn daartoe nog te grote hiaten in het onderzoek.
Toch lijkt ons een algemene neiging om naar de lagere gebieden te trekken wel aannemelijk. Deze zou zich dan echter al in de vroegste ijzertijd voor een belangrijk deel
hebben moeten voltrekken. Ook de gronden, waar thans de dorpen Epe, Ernst en Vaassen
met hun enken liggen, zouden van die tijd af reeds bewoond kunnen zijn.
REUVENS (1845) noemt in zijn Alphabetische Naamlijst een vondst van Germaanse
urnenscherven in Oene op en bij het kerkhof, die met de reeds eerder genoemde Germaanse urn uit Epe-dorp steun kan geven aan de gestelde hypothese.
Het hele gebied van de enken is echter zonder enige vondst. Een datering voor het
ontstaan van de enkgronden hebben wij in Epe niet gevonden. Ook ontbreken alle aanwijzingen voor bewoning in de vroegste middeleeuwen. Het is dus de vraag of de enken
alle sporen van continuïteit verbergen, of dat deze niet bestaat en de bewoning in de
9e eeuw is hervat. Uit deze jaren dateren de oudste historische berichten, die ons over
de gemeente Epe ter beschikking staan, waarin Vaassen wordt genoemd (SLOET, 1872/
76, 65).

X. B O D E M K U N D I G E V E R K E N N I N G
VAN EEN D E E L VAN DE G E M E E N T E H E E R D E 1
IR G. G. L. STEUR EN H. DE BAKKER
1. ALGEMEEN
De kartering van een deel van de gemeente Heerde draagt het karakter van een verkenning. De kaart (bijlage 5) is dus zeer globaal, hoewel enkele gegevens, zoals b.v. de
oude stuifruggen, wel nauwkeurig zijn aangegeven. Aansluitend op het onderzoek van
Epe leek het de moeite waard dit materiaal tegelijkertijd te publiceren.
De verkenning omvat in totaal ca 6800 ha en bestaat uit de gemeente Heerde met
uitzondering van het militaire terrein. De noordgrens wordt gevormd door de Wapenveldse Molenweg tot een punt, ongeveer 500 m ten oosten van de weg Apeldoorn—
Zwolle. Vandaar loopt de grens noordwaarts tot het verlengde van de Kloosterdijk.
Vanaf dit punt loopt de grens oostwaarts over de Kloosterdijk naar de IJssel. De verkenning omvat mede de polder Marie, die behoort tot de Overijsselse gemeente Wijhe, doch
die aan de westelijke oever van de IJssel ligt.
De geologische opbouw is geheel analoog aan die van de gemeente Epe. Landbouwkundig gesproken maken de gronden van Heerde een iets armere indruk. Vooral in het
bosgebied komen minder lemige gronden voor.
Er is afgezien van het geven van een uitvoerige landschappelijke en historischgeografische beschrijving. Hiervoor zij verwezen naar een vrij uitvoerig artikel van
HESLINGA (1949).

De legenda sluit, wat de hoofdindeling betreft, aan op die van Epe. Wij volstaan dan
ook met een korte bespreking en beschrijving van de onderscheiden bodemeenheden.
2. DE ONDERSCHEIDEN BODEMEENHEDEN
Zoals ook bij de kartering van Epe is geschied, wordt het gekarteerde gebied van
Heerde ingedeeld in drie verschillende landschappen:
a. Het hoge deel van de Veluwe.
b. Het lage deel van de Veluwe.
c. Het rivierkleilandschap.
De grens tussen het rivierkleilandschap en het lage deel van de Veluwe is een werkelijk bodemkundige grens. Het criterium is hier geweest het al of niet meer slibhoudend
zijn van de bovengrond.
De grens tussen het lage deel van de Veluwe (het z.g. driftlandschap, zie hoofdstuk
III) en het hoge deel is bodemkundig moeilijk te trekken. Als criterium is bij de verkenning het bodemgebruik aangehouden. Wanneer een perceel in bos of heide ligt, is
de legenda van het hoge deel van de Veluwe gebruikt, bij ander bodemgebruik is de
bodem gekarteerd met de indeling van het lage deel van de Veluwe; vandaar dat de
grens tussen beide landschapseenheden samenvalt met perceelsscheidingen.
In grote trekken valt de grens tussen het hoge en het lage deel van de Veluwe,
evenals in Epe, samen met de hoogtelijn van 20 m + N.A.P.
1

Inclusief depolder Marie,behorende tot degemeenteWijhe.
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a. Het hoge deel van de Veluwe
De bodemgesteldheid van dit gebied is veel minder gevarieerd dan die van Epe. De
gronden zijn in het algemeen zeer schraal en bestaan in hoofdzaak uit heidepodzolen.
Gronden zonder bank in het profiel, z.g. open gronden, of okerkleurige bosgronden,
komen voor langs de grens met het lagere deel van de Veluwe.
Lemige bosgronden zijn slechts aangetroffen in het noordelijk deel, nabij de grens
met de gemeente Hattem.
Een belangrijk landschappelijk element in dit gebied wordt gevormd door de oude
stuifruggen, welke aansluiten bij die van Epe. In het kader van de verkenning is getracht
deze ruggen zo nauwkeurig mogelijk op de bodemkaart aan te geven.
De volgende onderscheidingen zijn gemaakt in het landschap van het hoge deel van
de Veluwe:
IJh Heidepodzolgronden (profielen met een bank)
Deze gronden hebben een uitgesproken A-B-C-profiel met een verkitte humus-ijzeroerbank. De loodzandlaag is meestal ca 25 à 30 cm dik. Deze bodemreeks komt geheel
overeen met de IJh-gronden van Epe (zie hoofdstuk III).
Vrijwel het gehele bosgebied bestaat uit deze gronden. Ook de oude stuifruggen hebben een sterk ontwikkeld podzolprofiel.
Het zand van deze gronden is grotendeels grof en grindhoudend. Ten westen van het
grote oude stuifruggencomplex van de Kamperklippen komen hierin zeer grove scherpzandige ruggen met veel grind voor, welke in de richting van de strekking lopen. Deze
ruggen zijn eveneens gepodzoleerd, doch de profielontwikkeling is minder duidelijk. De
B-horizonten zijn veelal slechts matig verkit.
In de dalen is het materiaal in het algemeen iets minder grof. Het zand kan als matig
grof grindhoudend worden beschreven. Naar het noorden toe wordt de dekzandinvloed
in de dalen sterker.
Een belangrijk en landschappelijk zeer in het oog vallend onderdeel van het podzolgebied vormen de oude stuifruggen. Deze zijn op de kaart met een bijzondere onderscheiding aangegeven.
In het zuiden van de gemeente ligt een complex, dat als voortzetting van de Renderklippen kan worden beschouwd. Aansluitend hierop volgen de Kamperklippen, die zich
verder naar het noordoosten voortzetten en bij Wapenveld in het riviergebied tegen de
IJssel doodlopen.
IJb Okerkleurige bosgronden
Deze bodemreeks komt geheel overeen met de IJb-gronden van Epe (zie hoofdstuk III).
De open, okerkleurige bosgronden nemen een betrekkelijk gering oppervlak in, in
hoofdzaak gelegen in een strook ten westen van de jongste ontginningen.
Het zand van deze gronden is in het algemeen iets minder grof dan dat van de heidepodzolgronden. Ten noorden van de Koerberg liggen de IJb-gronden in een dal, dat met
vrij zuiver dekzand is opgevuld.
HJb Lemige bosgronden
Deze bodemreeks omvat alle bosgronden met een slibgehalte boven 8 à 10%.
Het voorkomen van deze gronden is beperkt tot enkele kleine stroken in het noorden,
die fraai de richting van de strekking volgen. In een deel ervan komt leem voor, dat
plaatselijk is uitgegraven ten behoeve van de wegverharding.
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Stuifzanden

Deze bontgevlekte zanden met slechts een zwakke profielontwikkeling komen geheel
overeen met de onder Epe beschreven vertegenwoordigers van deze reeks (zie hoofdstuk III).
In het verkende gebied komt ten zuidwesten van Wapenveld een complex stuifzand
voor. Het isgrotendeels bebost. Een deel iszelfs als bouwland in gebruik.
b. Het lage deel van de Veluwe
Dit gedeelte omvat het zandlandschap, dat globaal lager ligt dan 20 m + N.A.P.
Zoals reeds is opgemerkt, is de grens tussen het hoge en lage deel niet zozeer een bodemkundige als wel een bodemgebruiksgrens. Om die reden werden ook de enkele ontginningen in het hoge gebied in de legenda van dit gedeelte ondergebracht.
Het lage deel van de Veluwe wordt evenals in Epe gevormd door een driftlandschap met een grindrijke tot grindhoudende bovengrond, die in dikte varieert tussen
30 en 100 cm. Ook komen enkele vrij zuivere dekzandruggen voor, waarop in hoofdzaak de enken liggen.
Aaneengesloten laagten komen alleen in het zuiden van het verkende gebied voor.
Hierin heeft stellig veen gegroeid — gezien een veldnaam als „Het Veen" —, dat echter
geheel is weggegraven. Slechts in enkele diepere afvoerloze kommen ligt nog enig veen,
zoals in het Veessense Broek en het Lage Gulbroek.
In het noorden van Heerde ontbreekt het lagere zandlandschap vrijwel geheel.
De volgende onderscheidingen zijn in het landschap van het lage deel van de
Veluwe gemaakt:
Zf

Enkgronden

Alle gronden met een humushoudend, zwartbruin gekleurd dek van meer dan ca
50 cm zijn als enkgrond gekarteerd. De dikte van het mestdek varieert van enk tot enk
en is ook op een en dezelfde enk verschillend (zie hoofdstuk III).
Er komen in het verkende gebied een viertal enkcomplexen voor, t.w. van zuid naar
noord:
1. H o r s t h o e k e r E n k
Deze enk heeft een vrij dik mestdek. Op de hoogste plaatsen treft men ca 1 m zwarte grond
aan; elders is het dek 60 à 70 cm dik. De ondergrond bestaat uit een okerkleurig bosprofiel, ontwikkeld in dekzand. Op ca 90 cm worden gleyvlekken aangetroffen. Op 1,25 m ligt een iets lemige
grindlaag, waaronder Epe-zand (zie hoofdstuk IV).
Aan de oostzijde van het Apeldoornse Kanaal wijkt de enk nogal af. De ligging is lager, het
mestdek bruiner en minder dik (ca 50 cm).Het gehele profiel ishier grindrijk.
2. H e e r d e r E n k
Deze is door een laagte van de vorige gescheiden. De enk is grotendeels bebouwd. In het zuidoosten vindt men ongeveer 60 cm zwarte grond en als regel 70—100 cm dekzand, dieper Epe-zand.
Gley wordt op ca 1,40 m aangetroffen. Het noordelijk deel heeft een dek van 50 à 60 cm met een
grindbank op 60 cm.
3. H o o r n s e E n k
Door een smalle strook lage zandgronden — een uitloper van „Het Veen" — is deze enk van de
voorgaande gescheiden. De enk bestaat uit enkele duidelijk noordwest—zuidoost verlopende dekzandruggen. De dikte van de zwarte laag is gemiddeld ca 60 à 65 cm. In het zuiden komen dikkere mestdekken (tot ca 90 cm) voor. In het profiel van de ruggen treedt veelal op ca 1,30 m onder maaiveld
gley op. Het dekzandpakket is er ca 1,50 m dik en wordt aan de onderzijde begrensd door een grindlaag, waaronder Epe-zand voorkomt.
Ten zuiden van de Hoornse Enk liggen enkele kampjes, die een vrij dun mestdek hebben.
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4.

Enken van Wapenveld
Langs de Wapenveldse Kerkweg ligt een complex enkgronden, dat als voortzetting van de Hoornse
Enk kan worden beschouwd. Deze enk ligt op een oude stuifrug en bestaat dus uit los grof zand.
De dikte van het mestdek wisselt vrij sterk.
De beide kleine enken van Wapenveld, ten westen en ten oosten van het dorp gelegen, liggen
eveneens op deze rug.
Het bouwland op deze laatste enken is zeer schraal.

Zo

Ontginningszandgronden
Deze groep omvat alle ontginningen op het zand. De onderverdeling berust op de
diepte van de gleyverschijnselen in het profiel.
Zod

Hoge ontginningszandgronden
Bij deze gronden speelt het grondwater geen rol voor de vochtvoorziening van de gewassen,
aangezien het in de groeiperiode te diep wegvalt.
Het zijn in het algemeen vrij jonge ontginningen, grotendeels diep aangemaakt, die gelegen
zijn op de grens van het hoge en lage deel van de Veluwe. Ook enkele ontginningen in het
hoge deel van de Veluwe zijn hiertoe gerekend.
Ten noorden van Heerde ligt een laagte, een oud erosiedal, dat vrijwel west—oost loopt. Ten
noorden hiervan is het dekzand overwegend fijner dan in het zuiden. Daardoor zijn de ontginningsgronden er van iets betere kwaliteit.
Ten zuiden van de Koerberg, langs de rand van de Hoornse Enk, komt in deze gronden een
zeer harde en dikke oerbank voor op een diepte van ca 40 cm. De gronden zijn hier zeer
arm en schraal.
Ook ten zuiden en ten westen van Wapenveld ligt een complex zeer schrale, droge ontginningsgronden.

Zom Middelhoge ontginningszandgronden
Deze gronden zijn vochtiger dan die van de vorige reeks. Gleyverschijnselen treden op ca
50 à 60 cm diepte in het profiel op.
In het algemeen zijn het wat oudere ontginningen. Sommige percelen, meestal langs de enken
gelegen, vertonen nog een duidelijk mestdek. De zwarte laag is meestal niet dikker dan
30 à 40 cm.
Een belangrijk deel van deze gronden ligt in gras. Wisselbouw zou, gezien de profielbouw,
in vele gevallen de aangewezen gebruikswijze zijn.
Goed middelhoog land ligt ten zuiden van het Gulbroek. Hier komen vrij veel boomgaarden
en enkele boomkwekerijen voor, waarvoor de grond goed geschikt is.
Ook het westelijk deel van het Assendorper Broek bestaat uit middelhoog land van goede
kwaliteit.
De middelhoge gronden bij Wapenveld zijn zeker niet slechter dan de schrale enken. Er
komen enkele vrij behoorlijke boomgaarden voor. Het dekzandprofiel gaat hier op ca 1 m
diepte over in grover grindrijk zand.
Ten noorden van het Gulbroek is het middelhoge land zeer grindrijk. Het maakt deel uit van
een grindrug, die van Heerde in noordoostelijke richting naar het Assendorper Broek loopt.
Ook de Horsthoek op de gemeentegrens met Epe heeft een grindrijke bovengrond ter dikte
van 40 à 50 cm. Op enkele plaatsen heeft het grindrijke zand zelfs een dikte van ca 1 m.
De humeuze bovengrond is ca 40 cm dik. Plaatselijk wordt daaronder nog een ongestoord
heidepodzol aangetroffen.
Zol

Lage (ontginnnigs) zandgronden
Bij deze reeks worden de gleyverschijnselen boven 50 cm diepte in het profiel aangetroffen.
Meestal komt roest tot in de zode voor. Vrijwel alle gronden van deze reeks liggen in gras.
Het lage land ten zuiden van de Horsthoeker Enk ligt in een afvoerloze laagte en staat daardoor tot laat in het voorjaar dras. De grond is zeer grindrijk.
Het bodemprofiel is gemiddeld als volgt opgebouwd:
0—35 cm zwarte, humeuze zodelaag met roestvlekken;
35—50 cm lichtbruin, iets lemig fijn zand met grind;
50—60 cm grijs gereduceerd grof zand met veel grind.
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Ten westen van Heerde ligt een lange, west — oost lopende laagte, Het Veen genaamd. Veen
treft men hier vrijwel niet meer aan. Het is geheel afgegraven.
De gemiddelde profielbouw is hier als volgt:
0— 40 cm zwarte, humeuze zodelaag, pikkerig en viltig, met vele roestvlekken;
40— 45 cm sterk roestige, bruine leem;
45—100 cm afwisselende laagjes grof en fijn lemig zand;
>100 cm grindbank, fijn grind met wortelresten.
Ten zuidoosten van Hoorn wordt deze laagte breder en grindrijker. Op ca 60 cm komt hier
overal een vaste grindlaag voor.
Ook de laagte tussen Hoorn en Wapenveld bestaat uit fijn zand met een grindlaag op 60 cm.
Het lage gebied ten n.o. van Wapenveld is uit vochtig bos ontgonnen. Het is vrij goed grasland, mits de ontwatering in orde is.
V

Veengronden

Veen vindt m e n weinig m e e r in H e e r d e . H e t grootste veenoppervlak ligt in het Lage
G u l b r o e k . Hier zit nog ruim 1 m veen (soms tot 1,80 m ) . H e t Lage G u l b r o e k kan
vanwege de slappe zode niet beweid w o r d e n . L a n g s de grens met E p e k o m t nog wat
veen voor en verder is er een kleine laagte tussen W a p e n v e l d en H o o r n met ca 50 cm
veen.
c. Het

rivierkleilandschap

D e g r o n d e n v a n dit l a n d s c h a p , afgezet d o o r de IJssel, rusten o p z a n d v a n het driftl a n d s c h a p en wiggen daartegen uit.
I n het n o o r d e n en zuiden van het v e r k e n d e gebied is het rivierkleilandschap slechts
H tot 2 k m breed. In h e t m i d d e n heeft het de grootste breedte, nl. 3 à 4 k m .
D e b o d e m k u n d i g e indeling k o m t overeen m e t die van de b o d e m r e e k s e n van de kartering E p e (zie hoofdstuk I I I ) . D e zeer smalle u i t e r w a a r d e n zijn niet in de verkenning
betrokken.
D e polder M a r i e , die tot de Overijsselse gemeente Wijhe behoort, is wel o p g e n o m e n .
D e grens tussen de gemeente Wijhe en H e e r d e w o r d t hier gevormd door een o u d e
s t r o o m d r a a d v a n de IJssel.
Ro

Overslaggronden

T e n noordwesten van W a p e n v e l d , aan de zuidzijde van de Kloosterdijk, ligt een dik,
matig grof tot grofzandig overslagpakket. H e t bestaat uit m e e r d a n 5 0 c m m a t i g grof
of grof z a n d o p een d u n n e laag (ca 30 c m ) komklei. D a a r o n d e r w o r d t plaatselijk ca
20 cm veen aangetroffen, rustend op dekzand.
D e bij de verschillende d o o r b r a k e n ontstane wielen zijn vrijwel alle buitengedijkt.
Rs

Stroomruggronden

In het gekarteerde gebied zijn de s t r o o m r u g g r o n d e n over het algemeen vrij licht.
Dikwijls is echter o p 60 à 70 c m diepte een w a t z w a a r d e r e laag in het profiel aanwezig.
D a a r o n d e r is het profiel niet m e e r gehomogeniseerd ( H O E K S E M A , 1953) en bestaat dan
uit afwisselende laagjes kalkrijk slibhoudend z a n d en vrijwel zuiver zand.
Bij Veessen en Vorchten is het stroomruggencomplex het breedst. Hier liggen vele verlande
stroombeddingen. De stroomruggen bij deze beide buurschappen dragen de naam enk: Veesser Enk
en Vorchter Enk. Het zijn inderdaad grotendeels oude cultuurgronden, wat donkerder van kleur
dan de normale stroomruggronden. De gelaagdheid begint hier dieper dan eledrs, nl. eerst op 80 cm
à 1m1.
1
Op de Geologische Kaart staat de Veesser Enk ten onrechte aangegeven als II8, postglaciale dalopvulling of laagterras.
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In dit gebied liggen ook enkele, iets lager gelegen en wat zwaardere stroomruggronden, bij
Vorchten de Munniken Mars, grotendeels als grasland in gebruik en tussen Vorchten en Veessen
de Ziemars.
Tussen Vorchten en de Werven (bij de noordelijke punt van de polder Marie) vindt men op
de stroomruggronden nog veel grasland. Op de hoogste gedeelten bestaat het profiel hier tot ca 1m
diepte uit goed doorluchte stroomruggrond.
Het bodemgebruik op de stroomruggronden is de laatste honderd jaar aan sterke
veranderingen onderhevig geweest. Evenals in Epe was de oeverwalzone omstreeks 1830
grotendeels in gebruik als bouwland. De grote behoefte aan grasland als gevolg van de
gewijzigde conjunctuur rond de eeuwwisseling heeft een sterke verschuiving te zien gegeven in de richting van weiland (zie hoofdstuk V I ) . Thans bestaat een belangrijk deel
van de stroomruggronden uit grasboomgaarden.
De bewoningsgeschiedenis van deze vrij hooggelegen stroomruggronden is al oud.
Zwanenburg wordt reeds in 1470, mogelijk zelfs in 1326 genoemd (MARTENS VAN SEVENHOVEN, 1925). Vorchten wordt als zelfstandige parochie in de 13e eeuw vermeld.
Rsl

Zeer lichte stroomruggronden
Enkele grotere complexen zeer lichte stroomruggronden zijn bij de verkenning afzonderlijk
onderscheiden. Deze gronden, in andere delen van het rivierkleigebied heibanen genoemd
(EDELMAN CS., 1950), bestaan uit ca 50 cm kalkrijke, zeer lichte stroomruggrond op los,
grof rivierzand.
De baan ten oosten van Veessen vormt duidelijk het hoogste deel van een stroomrug langs
een dichtgeslibde IJsselbedding. Deze heibaan en een tweetal stroombeddingen lopen dwars
door het kaliproefveld van de N.V.Nederlandse Kali Import Mij (afb. 19).Zij veroorzaken
grote bodemverschillen over korte afstand. Het zou belangwekkend zijn hier een nauwkeurige
detailkartering uit te voeren en na te gaan hoe de gewassen, behalve op verschillende kaligiften, op debodemverschillen reageren.
De zeer lichte stroomruggronden in de polder Marie hebben meer het karakter van zandplaten.
Juist buiten de Veluwse Bandijk, in het noorden van het verkende gebied, ligt een strook
lichte gronden, die sterk doen denken aan de door PONS (1953) beschreven oevergronden.

Afb. 19. Detailkaartje vanhetproefveld van deN.V.Nederlandse Kali Import Maatschappij.

Zeer lichte stroomruggrond
Very sandy river ridge soil
Lichte stroomruggrond
Sandy river ridge soil

ss
I
Fig. 19.

Zware stroomruggrond, in de lichting vandekomgeleidelijk zwaarder
wordend
Heavy river ridge soil, growing gradually heavier towards the basin
clay soils

Normale stroomruggrond
Normal river ridge soil

Komkleigron'î
Basin clay soil

Vochtige, vrij zware stroombeddingsgrond
Moist, rather heavy river channel
soil

Grens vanhetproefveld
Boundary of thetrial field

Detailed soil map of the experimental field of the
(Netherlands Potash Import Society Ltd).

'N.V. Nederlandse Kali Import Maatschappij"
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Rsb

Stroombeddingen
In het gebied van de stroomgronden zijn een aantal dichtgeslibde beddingen van de IJssel
herkend, die met een lijn op de bodemkaart (bijlage 5) staan aangegeven. Door het geringe
aantal waarnemingen was het niet mogelijk de stroombeddingen te omgrenzen, zodat met deze
eenvoudige aanduiding is volstaan.
De beddingen liggen laag in het landschap en zijn volgeslibd met zware klei.
In het gebied van Veessen en Vorchten liggen een aantal oude stroombeddingen (afb. 20).
De voornaamste is de z.g. Oude IJssel. Deze bedding is gemakkelijk te vervolgen langs
Zwanenburg en de Hulsbrug. De Hulweg, een laaggelegen weg met zeer brede bermen, ligt
eveneens in de oude stroombedding (afb. 21). Hij vormt daar nog de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel. Bij de Werven valt deze tak in de huidige IJsselbedding.
Ook in de Ziemars liggen enkele dichtgeslibde rivierarmen. In dit gebied komt een aantal
smalle, lange kromme akkers voor, zoals door EDELMAN (1947) beschreven zijn. Deze percelering zou uit de middeleeuwen stammen. Ten westen van de Hoge Dijk ligt eveneens een
duidelijke stroombedding, welke zich even ten noorden van het kaliproefveld (afb. 19) verenigt met de „Oude IJssel".

Rk

Komgronden

T e n zuiden van V o r c h t e n ligt de zware, kalkloze, stugge komklei ter dikte v a n 4 0
à 60 cm o p pleistoceen z a n d .
In de kommen van het Gulbroek, het Hoornse Broek en het grote Wapenveldse Broek vindt men
veen onder een komkleidek van wisselende dikte.
Het oostelijk deel van het Gulbroek, het z.g. Hoge Gulbroek, heeft een dun kleidek (20—40cm
dik) op veen van sterk wisselende dikte.
Een kleine, bijna geheel ingesloten kom ligt ten oosten van Hoorn. Hier ligt een dek van ca
30 cm klei op 20 à 40 cm veen.
Het grote komgebied van het Vorchter en Wapenveldse Broek heeft gemiddeld een kleilaag van
ca 60 cm op 1m veen.
Een gemiddeld profiel is als volgt opgebouwd:
0— 15 cm bruine, roestige zware klei, iets los;
15— 30 cm bruingrijze, roestige, stugge, zware klei;
30— 60 cm blauwgrijze, iets humeuze zeer zware klei;
60—150 cm bruin rietveen met houtresten;
>150 cm blauwgrijs, kalkloos fijn zand.
Sommige iets hoger gelegen plekken in de komgronden zijn dieper doorlucht, meestal pl.m.
30 cm. Op deze plekken groeien doorgaans distels. De dikte van de kleilaag schijnt hierbij geen rol
te spelen.
gZ

Gebroken

gronden

(mangelgronden)

D e m a n g e l g r o n d e n h e b b e n een b o v e n g r o n d bestaande uit een vermenging van k o m klei m e t wisselende hoeveelheden pleistoceen z a n d ter dikte v a n 2 0 à 50 c m o p pleistoceen z a n d . Zij liggen op de grens van het driftlandschap en het rivierkleigebied en voorts
o p enkele pleistocene opduikingen ( d o n k e n ) in de rivierklei.
In het gekarteerde gebied is de variatie binnen de reeks zeer groot. O n d e r de huidige
o m s t a n d i g h e d e n geldt: h o e h o g e r ten opzichte van de omgeving, hoe beter.
In het Veessense Broek ligt de mangelgrond laag. Vooral langs de komklei is de grond zeer slecht
en bevat veel ijzeroer. De afwatering ishier onvoldoende.
Ook het Achterste Broek ligt laag. Het profiel bestaat hier overwegend uit 20 à 30 cm mangelgrond op grindrijk grof zand.
De mangelgrond van het Assendorper Broek ligt vrij hoog. De gebroken bovengrond is hier
40 à 50 cm dik en rust op vrij grof, grindrijk zand. Dit profiel is beter geschikt voor akkerbouw
dan voor weiland. Er komen ook vrij veel boomgaarden voor.
Naar het noorden wordt het gebied weer lager en gaat het grasland op de mangelgronden overheersen.
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Afb. 2u. De dichtgeslibde IJsselbeddingen in het gebied van Veessen en Vorchten.

Dichtgeslibde stroomdraad
Silted up stream bed

+++++++

Idem, tevens gemeentegrens
The same, also boundary of municipality
Westgrens van de stroomruggronden
Western boundary of the levees
Hoogte
Mound
Verharde wegen
Cemented roads

Fig. 20. The silted up beds of the IJssel in the area oj Veessen and Vorchten.
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De "Oude IJssel" (1—A), een verlaten rivierbedding, bewesten Vorchten en Marie. Links (2) de onbewoonde komkleizone met grasland; rechts de oeverwalzone met veel boomgaarden (3) en verspreide
boerderijen. In de rechter benedenhoek (4—4) de Veluwse Bandijk. Bij 5 een donk.
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Fig. 21. The "Old IJssel" f!—! ) , cm abandoned river-bed westward of Vorchten and Marie. On the lejt (2) the
uninhabited hasin-clay zone wish grassland: on the right the zone of the natural levee with many
orchards and scattered farms (3). In the right hoitomcorner (4—4) the "Vehiwe Bandijk". Near 5 a
pleistocene outcrop.
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Ten oosten van Hoorn ligt een vrij hooggelegen mangelgebied temidden van komgronden. Het
is beter geschikt voor akkerbouw dan voor weiland, wat de overwegende gebruiksvorm is.
De hoogste delen bestaan uit zuiver dekzand en zijn als bouwland in gebruik.
Hetzelfde geldt voor de donk ten westen van Vorchten. Bij Wapenveld is de overgang van het
zand naar de rivierklei zo snel, dat vrijwel geen mangelgronden voorkomen.

d. Bijzondere

onderscheidingen

Er zijn slechts enkele bijzondere onderscheidingen gemaakt.
De aanduiding van de o u d e s t u i f r u g g e n of p s e u d o-o sa r is gelijk aan
die van Epe (hoofdstuk III).
De d i c h t g e s l i b d e s t r o o m b e d d i n g e n zijn hiervoor reeds besproken.
Langs de Nieuwe Wetering tussen Hoorn en Wapenveld liggen enkele o p g e spoten terreinen.
Het o p e n w a t e r van de belangrijkste waterlopen en vennen is eveneens op de
kaart aangegeven.
In verband met het karakter van de kaart is er van afgezien in het hoge deel van
de Veluwe een onderscheiding te maken naar de korrelgrootte van het zand, zoals dat
in Epe is geschied.

SUMMARY
I.

A SOIL SURVEY O F T H E M U N I C I P A L I T Y O F E P E
INTRODUCTORY

The aim of surveying the soils in the municipality of Epe was in the first place to investigate in how far it would be possible to stimulate the application of more intensive systems
of farming as a contribution towards the solution of the so-called Small-Holders' Problem.
In spite of the comparatively sparse population (1.2 people per ha against an average of
over 3 in the Netherlands) farmers are in great straits for land as they cannot make a decent
living for their families. The actual cause is the infertility of the soil. Half of the area of
the municipality is not suited for agriculture, 3000 ha being only poor land, whilst there are
only 5000 ha with rather fair soils.
In the second place an investigation was set up to establish which soils would respond
to improvements. The main improvement will be a better control of the hydrological conditions. As regards the scopes for reclamation, it could be established that such opportunities
are wanting and that reclamation has already been overdone. Besides, the attention has been
arrested on the connection between soil conditions and forestry, and numerous archaeological
finds made during the survey have been meticulously recorded. Also the history of land
utilisation has been studied.
A detailed general soil map (1 to 2 borings per ha) has been drawn of the municipality
of Epe, on which the principal boundaries between the soil units were carefully plotted out
(Appendix 1). A more detailed soil map could not be drawn due to the complicated aspects
of the landscapes concerned.
A reconnaissance soil map of the adjacent municipality of Heerde has also been drawn
(Appendix 5 ) . The principal soil units, almost similar to those of Epe, were roughly
mapped out.
GEOLOGY
Before the third glaciation (Riss glacial) the Veluwe, where the municipality of Epe is
situated, was a flat, north-westward sloping region consisting of sand, gravel and loam, deposited by large rivers, i.a. the Rhine. During that third glaciation the valleys of the rivers
(i.a. the Yssel Valley) where not only filled up by ice but at the same time deepened and
widened. By the pressure brought about by the ice the material was pushed up to an icepushed ridge enfolding the ice-lobe. The originally horizontally stratified deposits were badly
disturbed by this procedure (fig. 2 ) .
The geological investigation disclosed i.a. the strike of the pushed layers (fig. 3 ) . This
figure also shows that the western part of the surveyed area belongs to an ice-pushed ridge.
This pushed ridge can be morphologically divided into three parts:
a. a rather flat, low lying area, for its larger part covered by younger deposits;
b. a rather flat, high lying area;
c. a part with much relief, between a and b, with strongly developed erosion valleys. The
water from the melting ice sheet led to the accumulation of extensive fluvioglacial deposits.
The ground moraine was left behind after the ice sheet had melted down and remnants can
now be found on the pushed ridge, as scattered stones of northern origin.
During the Riss-Würm Interglaciation the climate improved and in this era the so-called
Eemian layers have been deposited. In the surveyed area they are of a continental origin,
and consist mainly of clay and peat.
In the fourth or Wiirm glaciation the ice sheet did not stretch as far as the Netherlands,
but the prevailing tundra climate put its mark on the landscape. As the subsoil was permanently frozen, the landscape was fiercely affected by erosion. The formation of the valleys
dates back to this era (VAN DERH A M M E N en MAARLEVELD, 1952). The masses of sand and
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gravel moving down the valleys were deposited in the Yssel Valley (Niveofluviatile). In a
later episode of the last glaciation the action of thewind made itself more felt. Much sand
was moved. These aeolic sands are mainly to be found on the lower eastern part ofthe
pushed ridge andeastward of it. They belong to thecover sands andin this publication they
will be named Epe sand.
In theLate-Glacial a permanently frozen subsoil prevailed again during the cold Younger
Dryas erabeing characterized by excessive snowfall. T h eerosion debris, very rich in gravel,
will be referred to in this publication as theEpe gravel cap.D u eto the short duration of
the cold period, thecapis notso deep as the Niveofluviatile. T h eaction of the windtoo,
has been rather fierceful in this period anddueto this other aeolian cover sands have been
deposited upon the gravel cap, being known as (young) cover sand (VAN DER H A M M E N , 1951).
A number of ridges, asthe„Render- andKamperklippen" were formerly believed to have
been formed in crevasses of theicesheet (so-called osar). Many convincing argumentscan,
however be adduced towards theassumption that these ridges donotoriginate from the Riss
glaciation. They arenowconsidered as being aeolian formations dating back to theend of
the Late-Glacial ( E D E L M A N en MAARLEVELD, 1944; MAARLEVELD, 1951).

Overlying the deposits of the last glaciation are younger sediments. In the eastern part
of themunicipality of Epethe influence exerted by the river Yssel is noticeable. Before its
embankment this river very frequently flooded theadjacent areas. The velocity of its current
was suddenly checked after flooding with the result that the particles carried by the water
could settle down. Thelarger particles (sand) settled first, andthe lighter particles (clay)
only at a further distance from thebedof theriver. Therefore wefind close to theriver a
bank of sandy clay (natural levée) and at a further distance the heavy clay in a back
swamp (basin clay).
When dyke-breaks occurred thebrute force of thewater caused large quantities of sand
to be swept away from thesubsoil andthey were deposited again at some distance from the
river on the original surface of the land (crevasse deposit soils).
On low lying poorly drained parts of themoist sand soils peat could be formed. Also on
higher parts some peat is metwith on account of theimpermeability of the subsoil.
Due to theinterference of man theoriginal vegetation hasbeen interfered with so much
that thewind could gethold of thesand. T h esand was blown away from a given spotand
deposited again ata short distance, effecting avery freak relief (inland dunes).
SOIL F O R M A T I O N A N D SOIL TYPES ( A P P E N D I X I)
A.

Soil formation

not affected by underground

water

The formation of soil onthesand of thehigher part of theVeluwe ( > 20metres above
sea level) hastaken place without being affected by underground water.
Since theendof theLate-Glacial the watertable hasdropped to many metres below the
surface. Moreover, the water-holding capacity of most of the soils is very low,with the
result that thewater percolates very quickly through theprofile. In addition thequartz sands
prevailing at theVeluwe arelow in bases. Therates of bases andthewater-holding capacity
are therefore decisive factors in this area. Yet they are interdépendant to some extent. As
soon as thefraction < 16m uof thesoil shows a slight rise both themoisture capacityand
the stock of bases prove tobe higher.
1. Podzolisation, under the prevailing climatic conditions being decisive in soil formation,
is duehere to a greater mobility of the humus. Humus is only mobile in a medium poor in
bases (MATTSON, 1934). This implies that on sandy soils containing some clay no outspoken
podzols canbe formed inourmoderately podzolizing climate. The presence of a pronounced
bleached-sand layer is therefore restricted to coarse sands poor in bases. Evidently the formation of a so-called heather podzol (coupled with a deeply blcached-sand layer) is already
impeded when the fraction < 16muamounts to about 6 percent. The hard pan of the profiles
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concerned (podzol soils with a hard pan, IJh) is black and very humic (compare table 2,
analysis 42785, page 19). The analyses do not reveal any leaching of clay particles from
the topsoil.
2. On better soils, the so-called forest soils, the nature and mobility of the humus is
quite different on account of the rate of available bases and the ratio of water and air, and
consequently the soil formation shows quite different aspects.
Forest soils show a rather pronounced gradation mainly determined by the difference in
the silt fractions. A differentiation can be made between three soil types with an increasing
silt content:
Ub ochreous yellow forest soil;
UJbl forest soil containing some loam;
HJb2 loamy forest soil.
IJb

Ochreous yellow forest soil

The toplayer of the profile (abt. 20 cm) is only slightly leached. At a depth of 20 to
40 cm below the surface is a weekly developed B horizon. The profile is moderately fine to
fine sandy.
UJbl

Forest soil containing some loam

This soil type lies in strips running almost parallel to the strike of the pushed ridge. The
difference in vegetation as compared with the Uh-type is very striking (fig. 7). The nature
of the profile is clearly demonstrated in fig. 8 and by table 3 (page 21). Nothing can be
perceived anymore of an eluviation of the A horizon.
HJb2 Loamy forest soil
This soil type has exclusively been formed on the loamy strips, exactly parallel to the
strike of the pushed ridge. In consequence of some stagnation in the percolation of rainwater,
brought about by the loamy layers in the profile, gley spots have been formed at a certain
depth (50 — 70 cm). Due to this also the part of the profile overlying it shows reddish brown
to orange spots (table 4, page 2 2 ) .
3. IJs Inland dunes. In the surveyed region are a few small areas showing rather indifferently developed profiles of a finely stratified nature. The rather recently formed inland
dunes are spotted due to the action of roots. The profile shows some resemblance with the
IJh soils. The B horizon however has never developed into a pan (fig. 9 ) . The overblown
profile can often be found still undisturbed, underneath the drift sand cap.
4. Zf Old arable land soils. Though the old arable land soils are usually situated in a
different landscape (they are namely a component of the lower lying part of the Veluwe)
they should be reckoned to the soils with profiles not affected by underground water. This
is due to the fact that they prevail at the highest parts of the low-lying landscape and apart
from this, they have been elevated by the interference of man.
They are deep humic soils formed by applications of heath-sod-litter manure during
many ages. The humic cap has an average depth of 50 to 60 cm, the extremes being 90
and 40 cm. If the manure-cap was less than 40 cm in depth, the soils concerned have been
classified as reclaimed heath soils III ( Z d ) .
Most of the old arable land soils are overlying old forest profiles of the type IJb or
UJbl. Some are overlying a podzol profile ( I J h ) .
Zf1 Forest on old arable land
Some parts of the old arable land soils have been reafforested, the soil having been
worked to a depth of 80 cm beforehand.
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B.

Soil formation

affected by underground

water

Soil formation affected by underground water is confined to the lower part of the Veluwe
and the river country. The fluctuations in the level of the watertable in the soil are rather
substantial in this region. Differences from 1 to 2 metres between the lowest and the highest
level is a quite usual feature.
I. Soils in the lower part of the Veluwe
With the lower lying sand soils the principal criterion in classification is the depth of the
gley features of the profiles. In addition the way of land-reclamation and utilization are
decisive.
Zb Forest soils
Forest soils affected by the underground water within the profile are to be found along
the brooks. The water never stagnates in these soils. According to the gley features a differentiation can be made between 3 types:
Z b l Fairly moist forest soil
To these belong all forest soils where the gley features are noticeable in the profile down
to a depth of 0.80 to 1.25 metres of the surface. The topsoils of the profiles contain rather
much humus and show a good water retaining capacity.
Zb2 Moist forest soil
The entirely reduced zone of this type lies at a depth of about 80 cm. Gley phenomena
are noticeable between 60 and 80 cm below the surface. The topsoil is very humic and
slightly loamy or loamy.
Zb3 Wet forest soil
The gley features are showing themselves above 60 cm below the surface and usually
immediately underneath the litter layer. The topsoil is very humic to peaty.
Zn, Zd and Zv Reclaimed

heath (and meadow)

soils

In this group are incorporated all cultivated soils on the sand, excluding the old arable
land. They have been sub-divided according to the depth of the layer with gley features
being rather closely associated with the history of their reclamation and utilization. The
classification in types is based upon their agricultural value.
Zn Reclaimed

heath (and meadow) soils I

They are the older and younger sandy grassland soils, the gley to be found in the sod
( < 30 c m ) . The classification in types is founded on a combination of profile characteristics
decisive to their suitability for the present usage.
Z n l Dry sandy meadow soil
Their profile consists of medium coarse sand with much gravel. The sod is rather shallow
and contains little humus. Underneath is often a hard pan. In spite of their low altitude,
these profiles desiccate in summer on account of an inadequate capillarity of the coarse
sandy soil, rich in gravel but poor in humus.
Zn2 Moist sandy meadow soil
The combination of characteristics of the profile are such that a proper supply of
moisture can be taken for granted. The constitution may vary here from rather gravelly,
medium coarse sand with a rather deep humic sod to a shallow humic sod overlying
loamy sand.
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Zn3 Waterlogged sandy meadow soil
The profile consists of humic medium coarse sand. The sod is poorly developed in
consequence of constant waterlogging.
Zv Reclaimed heath soils 11
These are in general young deeply worked reclaimed heath soils showing gley features
at a depth of about 50 cm below the surface.
Z v l Dry reclaimed heath soil
The tilth of this type is poor and shallow. The profile is gravelly and contains as a rule
much bog ore and remains of the broken pan of the former heath-podzol.
The level of the watertable is so low in summer that the supply of capillary water is of
no avail to plant growth. The water retaining capacity of the profile is so low that desiccation
in summer is a common feature.
Zv2 Moist reclaimed heath soil
The humic layer is deeper, the profile consists of finer sand and is less rich in gravel
than the former type. On account of this the soils have as a rule an adequate water retaining
capacity to accomodate the arable crops grown on sandy soils.
Zd Reclaimed

heath soils 111

These soils have been reclaimed at a much earlier date but they do not belong to the
old arable land soils. They were reclaimed between 1830 and 1875.
They are the most elevated reclaimed soils. Gley occurs at a depth below 60 cm, but is
always to be found above 1.25 metre.
The classification in soil types is based again on the water retaining capacity of the profile.
Z d l Dry (old) arable land soils
The tilth on this type is very shallow (appr. 20 cm) and poor in humus. The profile
consists of medium coarse sand mixed with much gravel. Consequently capillarity is only
low. As the watertable drops to a very low level in summer (gley between 1 and 1.25 metres
below the surface) the supply of moisture depends on the water retaining capacity, which
is much too low to warrant a proper growth of the arable crops. The latter desiccate almost
every summer.
Zd2 Fairly moist (old) arable land soil
The humic toplayer is deeper and the humus content is higher than with the former
type. Besides, the soil is less gravelly. Also the watertable is, as a rule, at a much more
propitious level than in Z d l . Gley features can be noticed at a depth between 80 cm and
1 metre below the surface.
Zd3 Moist (old) arable land soil
The humic topsoil is usually rather deep. Sometimes up to 40 cm, and has been partly
brought on. The level of the watertable is somewhat more favourable still: gley features at
a depth of 60 to 80 cm.
This type can be considered as being an old arable land soil in the status of formation,
the elevation process having been stopped since the introduction of artificial fertilizers.
V Peat soils
In some dips of the terrain oligotrophic is to be found, usually partly excavated.
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VI Sandy peat
The toplayer of 40 cm consists of a mixture of sand and peat, able to develop a decent
sward.
V2 Wet peat
The depth of the peat is as an average 60 to 70 cm overlying pleistocene sand. Locally
the profiles are covered with a cap of sand being 15 to 20 cm in depth. These soils are
rather consolidated and are never waterlogged in winter.
V3 Waterlogged

peat

The depth of the peat layer is usually 1 metre. The profiles have as a rule been thoroughly
excavated for the procurement of fuel. The soils are very low in consequence and are flooded
in winter. The sod is very soft and the grassland is unfit for grazing.
2. The river clay landscape
The formation of the soils of this landscape has been affected by the river Yssel. The
landscape consists of river ridge soils, basin clay soils and sandy soils containing clay already
fully described elsewhere (see EDELMAN C.S., 1950; EGBERTS, 1950).
U yssel river foreland soils
The soils outside the dykes have not been surveyed. Within the municipallity of Epe they
have mostly been excavated for brickmaking.
Rs Sandy river-ridge soils
They are deeply aerated, brown calcareous fine sandy clay soils (abt. 30 % < 16 mu).
At a depth of about 1 metre the profile gradually passes into mainly coarse calcareous sand
poor in silt. Gley features are noticeable at a depth of about 80 cm.
In the north-eastern section of the area the river-ridge soils are much lighter ( < 20 %
< 1 6 m u ) . The subsoil passes into clay locally interrupted by layers of sticky clay at a depth
of about 1 metre below the surface.
Rsk Sandy river-ridge soils overlying basin clay
The topsoil consists of calcareous clay, usually slightly heavier than the topsoil of Rs.
Chalkless heavy basin clay is to be found at a depth of less than 1 metre, often interrupted
by a sticky clay layer (so-called „lak").
Rk Basin clay soils
The soils consist of noncalcareous heavy clay. Underneath the sod the soil has a grey
colour and is poorly aerated. The soils in this area are poorly drained.
The classification in soil types is based upon the nature of the subsoil.
Rkzl Basin clay soil (<£. 50 cm) overlying pleistocene

sand

The clay has a maximum depth of 50 cm and turns very abruptly into pleistocene
sand, an undisturbed hard-pan being present at some places. Locally the sod is sandy.
Rkz2 Basin clay soils ( > 50 cm) overlying pleistocene sand
With this type the clay cap is more than 50 cm but not more than 1.25 metres in depth.
The transitional layer from clay to sand is often very humic, even to peaty.
Rkvz Basin clay soils overlying peat; pleistocene sand in the subsoil
The clay cap is less than 50 cm in depth. At 20 to 30 cm below the surface is a stiff
„lak" layer overlying peat. Pleistocene sand is always struck in boring within a depth of
1.25 metre.
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gZ Sandy soils containing clay
These soils, being mixtures of pleistocene sand and basin clay, are to be found where
the sand landscape turns into the river clay landscape (lower part of the Veluwe). The clay
containing part of the profile turns into pleistocene sand, low in silt, at a maximum depth
of 50 to 60 cm below the surface.
The classification into soil types isbased upon three different rates of moisture.
gZl Moist silty pleistocene sand soil
The profile consists of a toplayer of brown silty sand to a depth of 30 to 50 cm overlying sand poor in silt. Gley features are noticeable at a depth of 60 cm below the surface.
This soil type is usually too dry in summer, particularly if it is rich in gravel.
gZ2 Very moist silty pleistocene sand soil
The topsoil, 40 to 60 cm in depth, is brown silty sand overlying pleistocene sand poor
in silt. Gley features are noticeable all over the silty zone. The supply of moisture is more
propitious than of type gZl. There is no desiccation.
gZ3 Wet silty pleistocene sand soil
The profile consists of a toplayer, 50 to 60 cm in depth, consisting of peaty clayey sand
overlying pleistocene sand poor in silt. In the transition zone between the layers is often a
heavy sticky layer of clay. Gley features are noticeable in the sod.
The size of the sand particles
At the high part of the Veluwe a differentiation can be made according to the size of
the sand particles. The following types can be distinguished:
Co a r s e s a n d w i t h g r a v e l . This coarse sand is frequently found on high ridges
particularly near gravel pits. The sand ridges run parallel to the strike of the ice-pushed ridge.
M i x e d f a i r l y c o a r s e s a n d ( g r a v e l l y ) . This sand contains less gravel than
the former type. It is a mixture of coarse and medium coarse sand. The sand strips run
roughly parallel to the strike of the pushed ridge. This type of sand is most frequently found
in the HJb2 soils.
F a i r l y c o a r s e s a n d . This type of sand is finer than the former and contains
still less gravel.
F a i r l y f i n e s a n d . This type of sand is finer than the former. Gravel is virtually
lacking. Part of this sand belongs to the cover sands.
F a i r l y f i n e s a n d o v e r l y i n g f a i r l y c o a r s e s a n d . The fairly fine sand
cap is less than 100 cm in depth.
HISTORY OF THE LAND UTILIZATION UP TO ABOUT 1880
From an investigation on the praehistoric features (see further on) it appears that the
first settlers preferred the pushed praeglacial of the high part of the Veluwe.
Later on the inhabitants rather preferred to settle down in the vicinity of the moist soils.
The reclamation of the old arable land dates back to the early middle ages. Their settlements
are to be found near the arable areas and are therefore also bound to the low lying sand
landscape. The flocks of sheep of these inhabitants were grazed on the vast heaths of the
higher areas. On the marshes were the pastures and meadows.
Under the influence of the changing social conditions, i.a. due to settlement of strangers
between the original kinshipgroups, the Mark-Copartnery came into existence with the aim
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to protect the right of the incumbents mutually and against ingrossers (HOFSTEE en VLAM,
1952). In the surveyed regions the Marks of Vaassen, Ernst, Westendorp, Oene, Zuuk, Wissel,
Tongeren, Epe, Lokhuizen and Vemde, Norel and Dijkhuizen came into existence (Appendix 3 ) .
Forest-Copartneries, comparable with the Mark-Copartneries in the agricultural sphere,
were intended to divide the available wood and to prevent overcutting and destruction. In
the municipality of Epe have existed two Forest-Copartneries.
An insight of land utilization as was maintained from the middle ages onward until about
the middle of last century can be gained from the particulars recorded for the first cadastral
registration of about 1830 (Appendix 3 ) . It was still a long time before artificial fertilizers
were introduced. Demesnes were sold on a large scale in the Netherlands in the middle of
the nineteenth century, but that process had hardly begun. The purchase of such land
involved the obligation of reclamation and due to this the area of heaths decreased considerably after 1840, to the benefit of afforestation. After artificial fertilizers had been introduced reclamation continued but now in favour of the cultivated area.
In the division of the land "various systems can be distinguished. The arable fields of the
villages lie on „open fields" together but disjointed. There are both an older type consisting
of strips in various directions (Emster Enk) and a younger type with more or less parallel
strips (Zuuker E n k ) . To the open fields also belonged the old grassland in the marsh,
divided into „blocks". Both types of land division are representative of the system of strip
division without inhabitation (HOFSTEE en VLAM, 1952).
Some idea of the distribution and size of the farms can be gathered from appendix 4. In
connection with this it should be stated that the cadastre only gives a survey of the titles
of land and does not contain any particulars of the size of let farms or extra rented fields.
The area of arable land belonging to one farm at Zuuk varies between 2 to 7 ha. The
total size of a farm varies between 2 to 20 ha. Farmers without subsidiary occupations own
approximately 6 ha of land of which 2 ha is under tillage.
L A N D UTILIZATION A F T E R 1880
Though it would not be right to conclude that the agricultural depression of the eighties
of last century has been the direct cause of the many changes that took place in agriculture
since, it can be stated that the introduction of new systems of farming has been accelerated.
The self sufficient system of farming, implying that livestock farming is subservient to
arable farming, could be commercialized and livestock farming (in particular the sale of its
products) became the principal enterprise, arable farming being henceforth subservient to
livestock farming. Much arable land was layed down to grass and much low lying heathland
was reclaimed into grassland. The more elevated heaths were reclaimed into arable land.
The consequence was that the quantity as well as the quality of farmyard manure produced
was reduced, whilst the area of soils, requiring organic manure had actually substantially
increased.
The heaths were usually reclaimed by small holders and agricultural workers who again
and again bought another small area to be added to their property. This had the effect that
reclamations in this region led to a very randomized division of the land.
The need of grassland is very high indeed. This was the cause that land with soils unsuitable for the purpose has been sown down to grass. Many of such soils, e.g. the types
Z n l and g Z l , should have been used for alternate farming. The figures 14 and 15 show the
high increase in the area under grass in Ernst since 1890 on the experience of arable land
and waste land.
The variety in the crops grown shows considerable improvements since 1890. Crops as
buck-wheat and spurrey have been entirely discarded, but potatoes have gained in importance.
Winter rye is the principal crop, usually followed by turnips as a catch crop. Also oats are
grown on a rather large scale. The principal fodder crop is beet with turnips (catch crop)
and rye for soilage as seconds. Some yield figures are given in fig. 16.
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The manurial treatment of land leaves still much to be desired. Particularly the dressings
of organic manure on reclamed soils are quite inadequate.
FORESTRY
By far the larger part of the high lying areas of the Veluwe is under forest. These forests
are growing on soils with a forest soil profile or on heath-podzol soils. In reclaiming the
latter the hard pan has been broken up and since the forties of last century the soils have
almost exclusively been planted with Scotch pine. Lately Japanese larch have been used a
great deal and on slightly better soils Douglas firs.
Apart from a few scattered plantations of broad-leaved trees and some oak-coppice,
mainly on the old arable land soils (Zf), deciduous wood is confined to the cores of the
old forest area in the Gortel forest, Vree forest and Nierssen forest. The soils in these
forests are mainly loamy, slightly loamy and ochreous forest soils. The stands consist of
beeches and summer and winter oaks. During the last century however, Scotch pines have
been planted also on better soils.
The low lying forest soils (Zb) near Nierssen were originally only planted with broadleaved trees, mainly oaks. Today there are also very good plantations of Norway spruce and
Abies species.
Fig. 17 shows the kinds of trees most desirable for planting on the various soil types.
The congeniality of some types of soil for Scotch pine that could be determined by measurement, is graphically illustrated in fig. 18.
HORTICULTURAL POSSIBILITIES
Horticulture is the most intensive type of soil utilization, much capital and labour per ha
being involved. For that reason horticulture should be confined to the most congenial soils.
Market gardening requires a deep humic moist soil with a rather stable level of the
watertable all the year round. The fluctuations in that level at Epe are so wide that this
requirement cannot be complied with. The lower lying sand soils are wet and cold until late
in spring, but in summer they retain adequate moisture.
FRUIT CULTURE
Deep aerated river-ridge soils (Rs) are suitable for fruit farming and so are the sandy
soils containing clay which are (can be) drained properly.
Sand soils in this area cannot be recommended for fruit farming. The higher lying soils
are too dry and the lower lying ones are liable to fluctuating levels of the watertable. Due
to this feature varieties of apples susceptible to scab and cancer do not thrive. Moreover,
fruit trees on lower lying sand soils are liable to damage by late frosts.
Special crops that can be profitably grown are: asparagus on the dry soils; currants and
raspberries on the moist sand soils, apart from the risk of damage by ground frosts; tobacco
can be grown on the better old arable land soils; culture of sweet corn (maize) is possible
on the drier reclaimed soils.
The suitability of the available soils for fruit farming is explained in appendix 2.
ARCHAEOLOGICAL FEATURES
At a high prominence standing out from the low lying sand soils three flint implements
were found, interpreted to be traces left behind by reindeer hunters. This young-palaeolitic
find is considered to date back to 12,000 to 14,000 B.C.
A large number of grave-mounds is indicative of inhabitation at about 2,000 B.C. up
to the Roman era. The impression is that the grave-mounds of the Neolitic era and the
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Bronze age are spread over the higher lying soils in the lower part and the forest soils in
the higher part of the Veluwe. On the podzol-soils no grave-mounds have been found. The
grave-mound fields dating back to the early Iron age are all lying at an altitude between
20 and 30 metres above sea level (table 6, page 59).
A noteworthy feature is that a large number of grave-mounds are arranged in a row.
It is obvious that this gives rise to the presumption that there has been a road on the sides
of which the dead were buried. Yet the particulars available so far do not justifie to arrive
at a definite conclusion.
In the surveyed area are three so-called Celtic Fields. From investigation carried out
elsewhere these are evidently praehistoric fields.
The old arable land soils (Zf) have not yielded any finds. Any indication to fix their
age has not cropped up at Epe. Any traces of settlements during the early middle-ages are
lacking. It is quite possible that the open fields are still hiding all traces of a continuity
of inhabitation or that there is a gap between the Roman era and the ninth century, from
which the oldest historic sources date back.

II.

R E C O N N A I S S A N C E SOIL S U R V E Y O F A P A R T O F T H E M U N I C I P A L I T Y
OF HEERDE

This survey bears the character of a reconnaissance survey. The soil map (appendix 5)
represents only an outline. The geological structure is analogue to the one encountered at
Epe. As a whole the impression got from the soils of Heerde is that they are somewhat
poorer. Particularly in the forest area the loamy soils are not so well represented.
The legend is, as far as the main design is concerned, quite similar to the one of Epe.
T H E H I G H E R P A R T OF T H E V E L U W E
The division of the soil in classes is quite the same as the one applied for Epe, but in
the survey no differentiation has been made between slightly loamy and loamy forest soils.
A classification according to the size of the sand particles has not been carried out. Only
the „blown sand" ridges (pseudo-osar) are indicated by a special sign.
T H E LOWER P A R T O F T H E V E L U W E
The old arable land soils (Zf) are quite similar to those encountered in Epe.
The reclamations are divided in a less complicated way.
a. Zod The high lying reclaimed sand soils
These are in general rather young, mainly deeply worked reclaimed soils. The watertable,
dropping to a very low level in the growing season, has no bearing on the moisture supply
available to the crops.
b. Zom Medium high lying reclaimed sand soils
They have usually been reclaimed at a somewhat earlier date. Some fields, around the old
arable land, show only a shallow manure cover. Gley features are noticeable at a depth of
50 to 60 cm below the surface. Most of these soils are in grass, but during summer the
profile is actually somewhat dry for the purpose. From a pedological point of view alternate
farming would be the best system of utilization.
c. Zol Low lying reclaimed sand soils
These soils are partly old grassland soils, partly reclaimed soils of a much more recent
date. Gley features are noticeable above the depth of 50 cm below the surface, often even
in the sod. Many soils are suffering from waterlogging in winter and early spring.
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The peat soils (V) are not subdivided. In the surveyed area are only a few blocks where
peat is to be found.
T H E RIVER CLAY LANDSCAPE
Ro Crevasse-deposit

soils

These soils have been formed in consequence of dyke bursts. The cap of deposits consists
of a layer of coarse sand with a depth of at least 50 cm underlain by a layer of heavy clay,
approximately 30 cm deep, on pleistocene sand. Between the heavy clay and the pleistocene
sand a peat layer can be found locally of about 20 cm in depth.
Rs River ridge soils
The river ridge soils are usually of a rather light texture. A somewhat heavier layer is
often present in the profile at a depth of 60 to 70 cm of the surface. Some larger areas
consist of very light river ridge soils (Rsl) and are mapped out separately. They consist of
a layer of 50 cm in depth of calcareous silty sand, overlying loose coarse river sand.
Rsb Former river beds
In the river clay landscape are some river beds of the Yssel, indicated on the map by
a line (see also fig. 20 and 2 1 ) .
Rk Basin clay soils
These soils have not been classified any further. In the surveyed region they consist of
a layer of basin clay with a depth of 20 to 60 cm overlying pleistocene sand or peat.
gZ Sandy soils containing clay
These soils have not been classified any further. The topsoil is a mixture of varying
quantities of basin clay and pleistocene sand. The silty layer is 20 to 50 cm in depth. The
subsoil consists of pleistocene sand. These soils are situated along the borderline of the lower
part of the Veluwe and the river clay landscape and also on a few pleistocene outcrops.
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