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FOTO 1. Rivierkleilandschap langs de Lek bij Everdingen (E)
Tussen de Lekdijk en de Lek liggende uiterwaarden, die behalve een kleine boomgaard ineen beschermende hoek van de dijk vlak bij het dorp, geheel als grasland geëxploiteerd worden in grote
brede percelen.
Binnendijks treft men boomgaarden, akkerland en grasland aan. Dicht binnen de dijk ligt de
Lek-oeverwal, wisselend in breedte, met zijn zandige gronden (a). Op de relatief hogeoeverwal vindt
menvooralakkerland enboomgaarden. Verder naar hetzuideneersteenovergangsstrook metstroomgrond-op-komklei (Rsk) en dan de kom, hier bestaande uit relatief laag gelegen dunne stroomruggrond op komklei (R(s)k). Aan weerszijden van de Gouwenesseweg (g-g),die ongeveer evenwijdig
loopt aan de Lekdijk, vindt men bijna uitsluitend grasland. Het ontginningspatroon isgeheel aangepast aan de natuurlijke toestand, hetgeen typisch is voor het rivierkleilandschap. De weersloten en
weren van het verkavelingsblok tussen de Lekdijk en Gouwenesseweg staan loodrecht op de dijk en
verbreden zich in de richting van deze weg.De lengte van een weer is ruim 1000m (5 voorling), een
maat regelmatig aangetroffen in dit deel van het rivierkleigebied. Verkavelingstype is de brede strokenverkaveling met bewoning op de boogvormig gerangschikte kavels. De rechte weg van Everdingennaar hetzuidenisdePoldersteeg(p-p),een onderdeel van deZijdwende, diebij deontginning van
het rivierklei-inversielandschap in het middengedeelte van de Vijfheerenlanden de spil is geweest,
waarvan men is uitgegaan.

PHOTO 1. The river clay landscape along the river Lek near Everdingen (E)
Between the Lek dike and the river Lek are foreland soils the wide lots of which are, with exception
of a little orchard in a sheltered corner of the dike near the village, used as grassland. Innerdike land is in
use as orchards, arable land and pastures. Near and parallel to the dike lies the levee of the Lek, varying in width, with sandy soils (a). On the relatively higher lying levee arable land and orchards are found.
More to the south of the levee a transitional strip of streamridge-over-basin clay soil (Rsk) followed by
the relatively low-lying basin consisting of thin sandy soil-over-basin clay (R(s)k). On both sides of
the Gouwenesseweg (roadg-g) which lies approximately parallel to the Lekdike, pastures are exclusively
found. The straight roadfrom Everdingen to the south is the Poldersteeg (p-p) part of the „Zijdwende"
theformer axis from which reclamation of the central part of the Vijfheerenlanden started. The reclamation pattern as a whole has been adjusted to the natural conditions of the river clay landscape. The
course of ditches of the allotment between the Lekdike and the Gouwenesseweg lies perpendicular to
the dike and the ditches widen in the direction of the Gouwenesseweg. The length of the lots is more
than ca. 1000 m (5 furlongs), a measure regularly met with in this part of the river clay area. The type
of allotment is the wide strip allotment withfarmsteads on the archwise arranged lots.
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FOTO 2. Het rivierkleilandschap bij Hagestein
Het dorp Hagestein (H) ligt op de Hagesteinse stroomrug (b-b), die het rivierkleilandschap in het
noorden van de Vijfheerenlanden beheerst. Het dorp vertoont geheel het type van een Karolingisch
rivierkleidorp met een Voorstraat (v) en een Achterstraat (a), oorspronkelijk gelegen langs het nu
vrijwel verdwenen riviertje deGaasp. Op de hoog gelegen oeverwal ter weerszijden van het dorp op
de zandige gronden van o.a. Hoge Waard (1),De Nes (2)en De Eng (3), treft men akkers en boomgaarden aan. Hier lopen ook de meestewegen.
Ten noorden van het dorp ligt een weinig uitgesproken kom (k) met veel grasland. Meestal ligt het
komkleidek hier op zandige klei. Het maaiveld ligt niet erg laag en de kom is altijd vrij goed ontwaterd geweest. Dit is ook de reden waarom men b.v. in De Nederhoeven (4) nog wat boomgaarden
aantreft. Slechts één rechte weg, de Langeweg doorsnijdt de kom (1-1). Het typevan de verkaveling
op de oeverwal is de smalle bouwlandstrookverkaveling zonder bewoning op de kavels. In de kom
vindt mendebrede graslandstrookverkaveling zonder bewoningop dekavels.
Ten zuiden van het dorp Hagestein ligt De Eng(3).Ten noorden ervan (pijltje) ziet men nog de
grondsporen van een versterking met wallen en hoektorens die door deHerenvanArkelisaangelegd
om van het dorp Gasperden een versterkt stadje, Hagestein, te maken. In 1412, toen de Van Arkels
door Graaf Willem [V van Holland verslagen werden, zijn de versterkingen geslecht, alleen de
naam Hagestein voor het dorp isblijven voortbestaan.

PHOTO 2. The rivet clay landscape near Hagestein
The village of Hagestein (H) issituatedon the Hagestein streamridge (b-b) which dominates the river
clay landscape of the northern part of the Vijfheerenlanden. The village is of the Carolingian type of
river clay villages with afront road (v) and a back road (a), originally situated along the now almost
totally vanished rivulet the Gaasp. On the sandy soils of the high lying levee on both sides of the village
(a.o. Hoge Waard 1, De Nes 2 and De Eng 3) arable land and orchards and also most of the roads
are found. North of the village lies a non-distinct basin (k) with much grassland. Here in most cases
the basin clay deposit overlies a sandy clay. The surface is not very low and drainage has always been
fairly good. This is the reason why e.g. in De Nederhoeven (4) orchards are found. Only one straight
road (1-1), de Langeweg, crosses the basin. The type of allotment on the levee isthe arable land narrow
strip allotment without farmsteads on the lots and in the basin the wide grassland strip allotment without
farmsteads on the lots.
North of Hagestein, (see arrow) the ground marks of afortress with wallsand towers are still visible.
This fortress was erected by the barons of Arkel and transformed the village of Gasperden into the
fortified town of Hagestein. After the defeat of the barons of Arkel by Count William IVof Holland in
1412 thefortress was demolished and only the name Hagestein remained.
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FOTO 3. Het rivierklei-op-veen inversielandschap, met het dorp Hei- en Boeikop
De bodem bestaat uit een dun kleidek op bosveen. Plaatselijk slingert zich een zandige rivierkleirug (d) van oost naar west door het veen. Daar waar deze in de ondergrond voorkomt (bodemtype
Qkvs of Qks) ligt het maaiveld hoger, daar waar dit niet het geval is(Qkv), is het maaiveld sterk geklonken.Bijdeontginning heeft menzich niet door debodemgesteldheid laten leiden,maar men heeft
vrijwel rechthoekige blokken uitgezet en die ineens ontgonnen. Dit is kenmerkend voor de veengebieden en de rivierklei-veen-inversiegebieden in tegenstelling tot het rivierkleigebied. Het type van
de verkaveling iseen smalle graslandstrokenverkaveling met bewoning op de kavels.Zowel Boeikop
als Heikop behoren tot de koopontginningen. Boeikop heeft de in Holland veelgebruikte lengtevan
de percelen van ca. 1250m(6 voorling). De weren van Heikopzijn 1500à 1600mlang,eveneenseen
maat die men veel in Holland aantreft. De weersloten lopen bijna overal evenwijdig aan elkaar. Het
vrij lange in oost-west richting lopende ontginningsblok isdoor een lagekade in twee delen gesplitst,
nl.Neder Boeikop(NB)(het westelijk deel)enOver Boeikop (OB)(het oostelijk deel).
Oorspronkelijk isereenzwakkehellinggeweest,waarbij het maaiveldvanoostnaarwestietsdaalde.
Bij één waterpeil in de gehele ontginning zou het westelijk deel wateroverlast krijgen, vandaar de
verdeling. De kerk (1)van het gecombineerde dorp Hei-en Boeikop ligtjuist ten westen van descheidingskade in het hoogste deel van Neder Boeikop, dus op dedroogste plaats. De bodem wordtgeheel
als grasland geëxploiteerd wegens de lage ligging en het zware kleidek. Hier en daar komen griendpercelen vooren bijde boerderijen vindt men boerenboomgaardjes. De boerderijen, vooraldeoudere,
liggen meest opeen kleine verhoging tegen de,in vroeger tijden vaak optredende, overlast van water.
Op de rivierklei-inversierug, die zich door de polder slingert en waarvan het maaiveld tot ca. 0,5 m
hoger ligt dan ernaast, treft men op een aantal plaatsen z.g. hennepakkertjes aan (2). Dit zijn smalle
stukjes land, hoog opgebaggerd met specie uit sloten en greppels, waarop men in deze omgeving
hennep verbouwde. Elders treft men deze meest direct achter de boerderijen aan, maar dit komt in
Hei- en Boeikop weinig voor (3), daar men hier een betere plaats had. Op een enkele boerderij na
vindt men geen bewoning op de stroomrug, daarvoor was de verkaveling ongeschikt. Op één plaats
(4) (midden rechterhelft) heeft men zelfs op de rugeen boomgaard aangeplant.
Op twee plaatsen (rechterrand van de foto) ziet men respectievelijk een huftgriendje en een rest
ervan (5). Deze zeer kleine griendjes, of de resten ervan, meestal aan de kop van een perceel gelegen
en ongeveer 20 m in het vierkant, zijn zeer algemeen in de Vijfheerenlanden en dienden als beschutting voor het vee tegen regen en wind (huften = schuilen).

PHOTO 3. The river clay-over-peat inversion landscape with the village Hei- en Boeikop
The soil consists of a thin clay layer over wood peat. Locally a sandy clayey streamridge (d) winds
through the peat area from east to west. Where this deposit occurs in the subsoil (soil type Qkvs or
Qks) the surface is higher, elswhere (soil type Qkv) it lies lower because of strong subsidence. Reclamation hasn't taken account of the soil conditions but approximately square blocks have been reclaimed
at one go, which is characteristic for the peat areas and the river clay-over-peat inversion landscapes in
contrast with the river clay landscape. The type of allotment is tne narrow grassland strip allotment with
farmsteads op the lots. Boeikop as well as Heikop belong to the so-called „Koop" reclamations. The
length of the lots in Boeikop is about 1250 m (6 furlongs), a measure often used in Holland. The lots
in Heikop often have lengths of 1500-1600 m, also a measure often found in Holland. Nearly everywhere
the ditches run parallel to each other. The fairly long east-west stretching reclamation block is divided
into two parts, (NB) Neder Boeikop (east) and (OB) Over Boeikop (west), by a low dike. Originally
the surface was slightly sloping from east to west, so whenfor the whole reclamation block one and the
same water level would have been maintained, the western part would have often been flooded.
The church (1) of the combined village of Hei- en Boeikop is situated exactly west of the dividing low
dike in the highest and driest part of Neder Boeikop.
Because of the low position and the heavy clay soil the whole area is used as grassland. Scattered
willow coppice lots and near the farmsteads small orchards occur. Thefarmsteads, especially the older
ones, are mostly situated on small mounds thrown up against flooding. In several places on the above
mentioned winding streamridge so-called hemp fields arefound (2). They are little narrow fields heightened with dredgings from the ditches and grubs and on which hemp was cultivated in former days.
Elsewhere these fields arefound directly at the back of thefarmsteads but this is rare in Hei- en Boeikop
(3) as better places did occur. With the exception of a single farmstead no habitation isfound on this
streamridge as the allotment was unsuitable for this purpose. On one site (4, centre of the right part)
an orchard has been planted on this ridge. On two sites (right margin) (5) a small osier bed and the remainder of one is visible. These small osier beds (20 x 20 m) situated at the upper end of a lot are very
common in the Vijfheerenlanden and serve as a sheltei for the cattle.

ƒuchtfi'ttiarchitfStiboka

FOTO 4. Rivierklei-op-veen inversielandschap bij Middelkoop
Langs de onderrand van de foto loopt de Middelkoperdijk (m-m) en langs de bovenrand isnog
juist de Huibertkade (h)tezien,welkerespectievelijk dezuid-en denoordgrens vormen van de polder
Middelkoop. Evenals bij Hei-en Boeikop heeft men ook hier bij de ontginning geenrekening gehouden met de bodemgesteldheid. Ongeveer evenwijdig aan het enigszins slingerende verloop van het
ontginningsblok Leerbroek is het blok Middelkoop ontgonnen. De weren van deze koopontginning
zijn ca. 1250m lang (6voorling), dus gelijk aan die van Boeikop.
In tegenstelling tot de Neder Heikoperweg, debasisvan deontginningen Boeikop enHeikop, isde
Middelkoperdijk de basis van Middelkoop voor het grootste deel wel gelegen op een forse en hoge
veenstroomrug (e-e). Men heeft hier ook weer een echte strookverkaveling met de bewoning op de
kopvan de kavels.De scheidingtussen depolders Middelkoop en Hoogeind (van Middelkoop) wordt
gevormd door dezg.Zeilkade (z),ongeveer in het verlengde van de Kerkweg(k) gelegen, die dezelfde
functie vervult tussen de polders Leerbroek en Hoog-Leerbroek. Ook langs de Middelkoperdijk
liggen de oudere boerderijen meestal nog op een klein woonheuveltje, vermoedelijk dateren deze nog
uit de begintijd van de ontginning. Achter de talrijke welvarende boerderijen langs de dijk heeft men
op destroomrugvrijveel boomgaarden aangelegd. Men vindt hierechter nergensakkerland, zoals op
de echte oeverwallen van het rivierkleilandschap. De zware bovengrond vormt daartoe een beletsel.
Toch wijzen afwijkende begreppelingen plaatselijk wel op vroeger bouwland (1,zie brede percelen).
Dit bouwland en ook de smalle strookvormige perceeltjes in het klei-op-\eengebied (2) zal men wel
voor de hennepteelt gebruikt hebben. Ten noorden van de Middelwetering (w) slingert zich nog een
smalleveenstroomrug door het land, kenbaar aan devlekkigheid opdefoto, waarvan dedichtgeslibde
stroombedding grotendeels zich als een donkere streep (g-g) aftekent. Direct achter de boerderijen
treft men goed onderhouden maar vaak iets droog grasland aan. Ver van de boerderijen liggen
matig tot slecht onderhouden graslanden met vochtindicatoren op de lagere klei-op-veengronden en
droogte-indicatoren op de veenstroomruggronden. Op enkele plaatsen zijn huftgriendjes of resten
daarvan aan te wijzen (kleine vierkantjes, 3).

PHOTO 4. River clay-over-peat inversion landscape near Middelkoop
Along the bottomside margin the Middelkoop (m-m) dike and along the topside margin the Huibertkade (h) isjust visible. These dikes form the northern and southern boundary respectively of the Middelkoop polder. As is the case in the Hei- en Boeikop reclamation also here no account has been taken of the
soil conditions. The Middelkoop block has been reclaimed approximately parallel to the somewhat
winding course of the Leerbroek reclamation block. The length of the lots equals those of the Boeikop
reclamation (ca. 1250 m = 6 furlongs). In contrast to the Neder Heikoperweg, the axis of Hei- en
Boeikop reclamations, the axis of the Middelkoop reclamations, the Middelkoop dike, lies for the
greater part on a large and high peat streamridge (e-e). Here a real strip allotment with the farmsteads
on the upper end of the lots isfound. The partition between the Middelkoop and Hoogeind polders in the
so-called Zeilkade (z) lying approximately in the continuation of the Kerkweg (k) which in its turn
performed the same function between the Leerbroek and Hoogleerbroek polders. The old farmsteads
along the Middelkoop dike are still situated on small mounds dating back from the early reclamation
time.
At the back of the numerous thriving farmsteads along the dike many orchards are found on the
streamridge, arable land however is found nowhere because of the too heavy topsoil. Yet a locally
different system of ditches points to former arable land use (1, wide lots). These lots and the narrow
strip fields (2) may be used for hemp cultivation. North of the Middelwetering (w) a narrow winding
streamridge isfound, recognizable on the aerial photo by the lighter and darker spots, and of which the
silted-up stream channel (g-g) marks off as a dark stripe.
Closely behind the farmsteads well cared but eften slightly too dry grassland is found. At greater
distances moderately to badly cared grasslands with moisture indicating species on the lower clay-overpeat soils and drought indicating species onthe peat streamridges occur. Locally small osier beds or their
remnants are to befound (3).
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FOTO 5. Het rivierklei-op-veen inversielandschap bij Leerdam (L)
Ook deze foto (Leerdam in de linkeronderhoek) is genomen in februari 1945 toen het land dras
stond wegens gestaakte bemaling. De grote veenstroomrug is de Schaikse veenstroom (f-f) lopende
van de Diefdijk via Schaik (A boven rechts) naar Loosdorp (B, midden links). Deze veenstroomrug
ligt ca. 50-80 cm hoger dan het omringende klei-op-veenland. Als een zwak slingerende donkere
band is de thans vrijwel opgevulde oude bedding te vervolgen (g). In de polders Oud Schaik (C) en
de Meent (D) liggen verschillende zeer smalle veenstroomruggen samenhangende met het Lingesysteem.
In de rechteronderhoek is nog juist de Diefdijk (d) te zien met het buitengedijkte wiel (w), waarin
vanuit het noordoosten de Culemborgse wetering uitmondt.
Evenwijdig met en op ca. 100 m ( = 0,8 cm op de foto) ten zuiden van de Loosdorpse Dijk en de
Schaikse Achterkade loopt een zeer oude kade (k).Tussen deze kade en de Loosdorpse Dijk en Schaikse Achterkade werd nog vóór de ontginning van Nieuwland (ca. 1200) het Culemborgse water, dat bij
het wiel de Diefdijk passeerde, naar het westen afgevoerd.
Ook komen uitsluitend op de Schaikse stroomrug boomgaarden voor. De rest van het land is in
gebruik als grasland met enkele percelen griend.
PHOTO 5. The river clay-over-peat inversion landscape near Leerdam (L)
Also this photo (part of the city of Leerdam in the left lower corner) was taken in February 1945
when the land was soggy because of the dropping out of the pumping-stations. The large peat streamridge
is the Schaik streamridge (f-f) running from the Diefdijk via Schaik (A, right top) to Loosdorp (B,
centre left). The altitude of this ridge is 50-80 cm higher than the adjacent clay-over-peat area. The
silted up, old stream channel (g) is recognizable as a dark faintly winding band. In the polders Oud
Schaik (C) and De Meent (D) various narrow peat streamridges arefound connected with the former
Linge river system.
In the right bottom corner the Diefdijk (d) with outer dike scour hole (w) into which the Culemborgse
wetering discharges. Parallel to and about 100 m ( - 0.8 cm on the photo) south of the Loosdorpse Dijk
and the Schaikse Achterkade runs a very old lowdike (k). Before the reclamation of Nieuwland (ca. 1200)
the water from the Culemborg area, passing the Diefdijk (d) near the scour hole (w) drained off to the
west between the mentioned dikes. Here also orchards are exclusively found on the Schaik streamridge.
For the rest the soils are used asgrassland with some osier lots.
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FOTO 6. Het rivierklei-op-veen-inversielandschap van de polders Hoog-Middelkoop en Over Heikop
De foto is genomen in februari 1945 toen het land wegens de uitgevallen bemaling half onder water
stond. De Schoonrewoerdse veenstroomrug (e-e), waarvan het oppervlak 50 tot 120 cm hoger ligt
dan de ernaast gelegen zware klei-op-veen (Qkv), ligt geheel droog. In de rechter benedenhoek ziet
men van het dorp Schoonrewoerd (S) dat op de stroomrug ligt. De klei-op-veengronden staan geheel
onder water. Vanaf Schoonrewoerd loopt van oost naar west een smalle rest van een geul (g-g), de
dichtgeslibde laatste stroombedding. Plaatselijk liggen smalle stroomruggetjes en kleine kommen.
De meeste boerderijen liggen op de stroomrug. Op het hoge deel van de stroomrug met mooie profielen zijn boomgaarden aangelegd.
PHOTO 6. The river clay-over-peat inversion landscape of the polders Hoog Middelkoop and Over
Heikop
Photo taken in February 1945 when half of the area was flooded because of the dropping out of the
pumping-stations. The Schoonrewoerd peat streamridge fe-ej the surface of which lies 50-120 cm higher
than the adjacent clay-over-peat soils (Qkv), is totally dry. In the right bottom corner lies the village
Schoonrewoerd (S) on the streamridge. The clay-over-peat soils are entirely flooded. From Schoonrewoerd a narrow remnant of a channel (silted up stream bottom) runs east-west (g). Locally narrow
levees and small basins arefound. Most farmsteads are situated on the levees the higher parts of which
are stocked with orchards.
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FOTO 7. Het rivierklei-op-veen inversielandschap bij Schoonrewoerd
Het dorp Schoonrewoerd (S) ligt op een brede oost-west verlopende veenstroomrug (Q(k)s, e-e).
Het dorp is oud en ligt op een opgeworpen heuvel (woerd,(1),ziestippellijn). Door het dorp loopt
van zuidwest naar noordoost de Poldersteeg (p-p), vroeger Zijdwende genoemd, de spil van de
ontginningen. Ten westen van deze wegen onder bescherming ervan zijn de hiervoor besproken ontginningsblokken (Middelkoop, Heikop, Boeikop) tot stand gekomen. Ten oosten ervan is,maar nu
met de Poldersteeg als basis, eveneens een aantal ontginningsblokken ontstaan, nl. van zuid naar
noord respectievelijk Schaik (Sc), Kortgerecht (Ko), Neder Zijderveld en Over Zijderveld. De weren
hiervan zijn weerongeveer 1250m(6voorling)zoalsgebruikelijk en men heeft, afgezien van het reeds
bestaande Schoonrewoerd, de ontginning niet aangepast aan de bodemgesteldheid. Enkele oude
boerderijen langsdePoldersteeg liggen weeropkleine heuveltjes.
Vermoedelijk wasaan het einde van de 13eeeuw deDiefdijk een belangrijke waterkering en ismen
in de loop van de 14eeeuw deze sterk gaan ophogen. Voor de constructie en later voor de ophoging
daarvan is aan de voet van de dijk veel land vergraven (x).Zij diende voor het keren van het water
uit de Vijfheerenlanden en deAlblasserwaard bij bovenstroomse doorbraken van de rivieren en voor
het gewone, schrale winterwater. Bij de kruising met de sterk zandigeSchoonrewoerdse veenstroomrug isde Diefdijk enkele malen bezweken, waardoor het zeer grote en diepe Kruithofwiel (w) is ontstaan. Achter het wiel ligt zowel op de veenstroomrug (Qs) als op de dunne klei (Qkv)-op-veen een
dik pakketfijnzandigoverslagzand (Ro(s)en Ro(kv)).Op deoverslagen op deveenstroomrug liggen
vele uitstekende boomgaarden. Akkerland vindt men er zeer weinig. Iets te droog tot nat, meestal
goed tot vrij goed verzorgd grasland beslaat hier de grootste oppervlakte. De uitgegraven gedeelten
worden veelal voor grienhoutteelt benut.

PHOTO 7. The river clay-over-peat inversion landscape near Schoonrewoerd
The village Schoonrewoerd (S) is situated on a wide east-west running streamridge (Q(k)s,
e-e).
It is an old village built on an artificial mound („woerd", (1), seedotted line). The village isintersected by
a southwest-northeast running road, the Poldersteeg (p-p), earlier called Zijdwende, the axis of the
reclamations. West of and sheltered by this road he before mentioned reclamations Middelkoop,
Heikop and Boeikop came into existence. Tothe east, but now with the Poldersteeg asabase, anumber of
blocks is reclaimed, from south to north: Schaik (Se), Kortgerecht (Ko), Neder Zijderveld and Over
Zijderveld. Here again the length of the lots is ca. 1250 m (6furlongs) and, with exception of the already
existing village Schoonrewoerd, reclamation has not been adjusted to the soil conditions. Some old
farmsteads along the Poldersteeg are built on artificial mounds. Probably the Diefdijk was an important
weir at the end of the 13th century and was heightened considerably in the 14th century. For its construction and later onfor its heightening, much land has been excavated at the base of the dike (x) which
served to check the water from the Vijfheerenlanden and the Alblasserwaard originating from upstream
dike bursts and the normal high water in winter. On the spot where the Diefdijk crosses the strongly
sandy Schoonrewoerd streamridge afew dike bursts have taken place giving rise to a deep scour hole
(Kruithofwiel, w). At the back of the scour hole a thick fine sandy spill soil layer overlies the streamridge
(Ro(s)) and the clay-over-peat soils (Ro(kv)). Many good orchards arefound on the streamridge and
on the spill soils. Arable land is scarce, most of the area being taken up by slightly too dry to wet,
usually well tofairly well cared grassland. Excavated lots are used as osier beds.
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FOTO 18. Profiel raai B, punt I
Profielbeschrijving:
7 cm Humeuze, grijsbruine, grofzandige, vrij zware klei. Zeer weinig roestig. Structuur: zeer
(I
kleine, regelmatig afgeronde blokjes, dicht. Sterk doorwortelde viltige zode.
7- 27cm Weinig grofzandige, weinig humeuze, donkergrijsbruine, zware klei. Structuur: kleine
tot vrij grote, onregelmatig scherphoekige tot afgeronde blokken met dichte wanden.
Vrijsterk doorworteld, nog ietsviltig.
27- 33cm Grofzandige, bruingrijze, iets roestige, zware klei ( ± 50% afslibbaar). Structuur:
gesegmenteerde prisma's (5-10 cm) bestaande uit losse, vrij grote, onregelmatig scherphoekige blokjes. Vrij sterk doorworteld.
33- 48 cm Grijze, zwartgevlekte, zandige, iets humeuze, lichte klei ( ± 35",, afslibbaar). Structuur:
prisma's(10-15cm)weinigontwikkeld, bestaande uit onregelmatig afgeronde tot scherphoekige blokjes. Nogenkele vrij grote wortels.
48- 67cm Donkergrijs, zwak humeus,ietskleiiggrofzand (15-20°,, afslibbaar) metvrijveel oranjeachtige roestvlekken. Weinig structuur. Iets sterker doorworteld, vooral in oude wormgangen, enz.
67-160cm Grijswit, los, grof zand met roestbanden. Bovenin nog wat homogenisatie en een enkel
worteltje.
160
cm Blauwgrijs, grof zand. Geen kalk.
Grondwaterstand 16mei 1952: 110cm-m.v.

PHOTO 18. Profile of traverse B, site 1
Profile description:
0-

7 cm Humose, greyish-brown, coarse sandy, fairly heavy clay. Very little rust. Structure: very
small, regular and irregular sub-angular compact blocks. Rooting: strongly rooted felty
sod.
7- 27 cm Slightly coarse sandy, slightly humose, dark greyish-brown heavy clay. Structure: small to
fairly large, irregular angular to sub-angular blocks with compact faces. Rooting: fairlv
strongly rooted, slightly felly.
27- 33 cm Coarse sandy, brownish-grey, slightly rusty, heavy clay (± 50% particles < 16 mu).
Structure: segmented prisms (5-10 cm) consisting of loose, fairly large irregular angular
blocks. Rooting: fairly strongly rooted.
33- 48 cm Grey with black mottles, sandy, slightly humose, light clay (± 35% particles < 16 mu).
Structure: little developed prisms (10-15 cm) consisting of large, irregular sub-angular to
angular blocks. Rooting: some fairly large roots.
48- 67 cm Dark grey, weakly humose, slightly clayey, coarse sand (15-20% particles < 16 mu) with
many orange rust stains. Structure: little developed. Rooting: stronger than in overlying
horizon especially in old earthworm channels, etc.
67-160 cm Greyish-white, loose, coarse sand with rust bands. At the top some homogenisation and
a single small root.
> 160 cm Bluish-grey, coarse, non-calcareous sand
Groundwater level 110cm below surface (May 16th 1952)

FOTO 19. Frofiel raai A,punt lila
Profielbeschrijving:
0- 36cm Lichte, grofzandige, weinig humeuze, donkergrijsbruine klei, hier en daar kalkhoudend.
Structuur: regelmatig tot onregelmatig afgerond blokkig tot kruimelig. Geen roest.
Beworteling:0-20cmdicht,maargelijkmatig verdeeld;20-36cmafnemend dicht.
36- 45 cm Vrij lichte, grofzandige, vrij sterk humeuze, donkergrijze klei. Enkele concretie-achtige,
bruine roestvlekken. Oude bewoningslaag met scherfjes. Weinig uitgesproken structuur
metzwakke prisma's. Vrij sterke beworteling.
45- 61 cm Vrijlichte,grofzandige, grijze, ietsroestigeklei.Nogenkelescherfjes. Structuur: onregelmatig, scherphoekig blokkig; vrij grote, weinig uitgesproken elementen. Geen kalk.
Sterke beworteling.
61- 72cm Iets kleiig, iets humeus, bruin kalkrijk zand. Zwak beworteld, vrij sterk poreus.
72-120 cm Vrij grof, grijsgeel, kalkrijk zand met vage roestvlekken. Hier en daar gangen door
homogenisatie opgevuld met zwarte grond. Vanaf ongeveer 30 cm tot ongeveer 70cm
loopt een grote mollengang, opgevuld met donker-humeuze bovengrond, langsdewanden bruin en grijsgeel zand. Los zand uit deondergrond ishierlangseerst naar bovengewerkt waarna degang van bovenaf opgevuld ismet zwarte grond.
>120 cm Blauwgrijs zand, kalkrijk.
Grondwaterstand 113cm -m.v.

PHOTO 19. Profile of traverse A, site Ilia
Profile description:
0- 36 cm Light coarse sandy, slightly humose, dark grey-brown clay, calcareous in spots. Structure:
regular to unregular sub-angular blocky to crumbly. No rust. Rooting: 0-20 cm dense but
evenly distributed, 20-36 cm diminishing density.
36- 45 cm Fairly light, coarse sandy, fairly strongly humose, dark grey clay. Scattered concretion-like
brown rust stains. Old habitation layer with small potsherds. Structure: little distinct with
weak prisms. Rooting: fairly dense.
45- 61 cm Fairly light, coarse sandy, grey, slightly rusty clay. Some small potsherds. No lime. Structure: irregular angular blocky; fairly big, slightly distinct elements. Rooting: dense.
61- 72 cm Slightly clayey, slightly humose, brown, calcareous sand, fairly porous. Rooting: weakly
developed.
72-120 cm Fairlv coarse, greyish-yellow, lime-rich sand with indistinct rust stains. Scattered stains
and crotovinas filled with black soil owing to homogenisation. From about 30 cm to about
70 cm below surface a mole gallery filled with dark humose topsoil, along the walls brown
and yellow sand. By way of this gallery loose sand from the subsoil has been brought up
followed by filling with black soilfrom the top.
> 120 cm Bluish-grey, lime-rich sand.
Groundwater level 113 cm below surface.

Foto Süboka no. R 20-191

FOTO 20. Profiel raai A, punt VI
Profielbeschrijving:
0- 15cm Donkergrijsbruine, humeuze, zeer zware tot zware klei (± 60",, afslibbaar), iets grofzandig. 0^1£ cm zeer sterk beworteld, iets viltig; 4J-15 cm regelmatig en vrij sterk beworteld. Structuur: kleine, harde, scherphoekige, regelmatige of onregelmatige blokken.
15- 36cm Ietsbruinachtigdonkergrijze, zeerzware,roestigeklei(ca.70",,afslibbaar), naar beneden
taai wordend. Structuur: iets gesegmenteerde prisma's (— 8-16 cm) bestaande uit vrij
grote (1-1}cm) scherphoekig onregelmatige blokjes met wortelsporen; dichte vlakken.
• Weinig beworteld, voornamelijk in gangen en op vlakken van structuurelementen.
36- 45 cm Zware tot zwartgrijze, glimmende, iets roestig gevlekte, zeer zware, lakachtige kleilaag
( ± 80°,,afslibbaar).Structuur:zeergroteprisma'sbestaande uitscherphoekige,onregelmatige blokjes met persstructuur en wortelsporen; dicht. Beworteling gering. Fijne worteltjes opde vlakken.
45- 75cm Grijze tot lichtgrijze, oranje roestige, plastische,zeerzv/are klei (met enigzeerfijnzand).
Naar beneden plastischer wordend. Structuur: nogenkele zeer grote prisma's.
75- 95cm Lichtblauwgrijze, zeer zware klei met weinig roest.
95-112 cm Begin van de volledig gereduceerde zone. Donkerblauwgrijze, zeer zware klei, zonder
roest.
> 112 cm Vrijplotselinge overgang naar ietsslibhoudend, grijsblauw, vrijgrof zand.
Grondwaterstand 90cm beneden maaiveld.

PHOTO 20. Profile of traverse A, site VI
Profile description:
0- 15 cm Dark greyish-brown, humose, slightly coarse sandy, heavy to very heavy clay (+ 60%
particles < 16 mu). Structure: small, hard, regular or irregular angular blocks. Rooting:
0-4\ cm strongly rooted, slightly felly ;4\-15 cm regularly and strongly rooted.
15- 36 cm Dark grey, with a brownish tinge, very heavy, rusty clay (± 70% particles < 16 mu),
becoming stiffer downward, structure: slightly segmented prisms (± 8-16 cm) consisting
of fairly large (1-lh cm) angular, irregular blocks with compact faces and root marks.
Rooting: few roots, mainly in channels and along thefaces of the structure elements.
36- 45 cm Black to greyish-black, shining, slightly rust-stained, very heavy clay (,,lak"-Iike) layer
(± 80% particles < 16 mu). Structure: very large, compact prisms consisting of angular,
irregular blocks with pressure structure and root marks. Rooting: slight, fine roots along
faces of structure elements.
45- 75 cm Grey to light grey, orange rust-stained, plastic very heavy clay (with a little very fine sand).
Becoming increasingly plastic downward. Structure: some very large prisms.
75- 95 cm Light blueish-grey, very heavy, slightly rusty clay.
95-112 cm Topside of the totally reduced zone. Dark bluish-grey, very heavy clay, no rust, sharply
overlying:
> 112 cm Slightly clay-containing, greyish-blue, fairly coarse sand.
Groundwater level 90 cm below surface.

Foto Stiboka no. R 20-18!/

FOTO 21. Profiel raai A, punt XI
Profielbeschrijving:
0- 15cm Donkergrijze, sterk humeuze, naar beneden afnemend humeuze, zeer zware klei (85"0
afslibbaar). Dunne, viltige, vochtige zode. Structuur: fijn afgerond blokkig, regelmatig
en onregelmatig.
15- 31 cm Grijze, roestige, taaie, zeer zware klei, zwak humeus. Structuur: vrij fijn afgerond tot
scherphoekig, regelmatig en onregelmatig blokkig. Elementen dicht. Vrij veel grote
wortels,weinigfijnewortels. Vochtige omgeving.Beneden 25cm zeerweinigwortels.
31- 36cm Humeuze, zeer donkergrijze, zeer zware klei. Overgangslaag van klei naar veen. Sporadisch nog enkelefijneworteltjes. Enkele zeer grote prisma*s. Elementen dicht.
36- 95cm Slibrijk bosveen, vrij donkergekleurd, tot ± 80 cm nog gedeeltelijk geoxydeerd, daaronder bruin en gereduceerd.
95-110 cm Donkergrijze, humeuze, zware klei.
110-180cm Grijze, humeuze,zware,slappe klei.
> 180 cm Bosveen.
Grondwaterstand 14mei 1952:53cm -m.v.

PHOTO 21. Profile of traverse A, site XI
Profile description:
0 - 15 cm Dark grey strongly, downward decreasingly humose, very heavy clay (85% particles < 16
mu). Thin,felly and moist sod. Structure: fine sub-angular blocky, regular and irregular.
15- 31 cm Grey, rusty, slightly humose, stiff very heavy clay. Structure: fairly small, angular to subangular, regular and irregular, compact blocky elements. Rooting: fairly many large,
few small roots, moist milieu. Sparse rooting below 25 cm.
31- 36 cm Strongly humose, very dark-grey, very heavy clay merging into peat (transitional layer).
Structure: some very large, compact prisms. Rooting: sporadic some fine roots.
36- 95 cm Wood peat, fairly dark-coloured, partly oxidized to a depth of ± 80 cm, deeper down
brown and reduced.
95-110 cm Dark-grey, humose, heavy clay.
110-180 cm Grey, humose, soft, heavy clay.
>180 cm Wood peat.
Groundwater level 53 cm below surface (May 14th, 1952).
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FOTO 22. Profiel raai B, punt III
Profielbeschrijving:
0- 11cm Sterk humeuze, iets bruinachtige grijze, zeer zware klei (— 65 à 70% afslibbaar). Iets
roest. Viltige, zeer sterk bewortelde zode met vrij veel dode wortels. Structuur: sterk
ontwikkeld; fijne regelmatige en onregelmatige afgeronde tot scherphoekige blokken.
Dichte elementen.
11- 18cm Grijze, tamelijk roestige, iets humeuze, zeer zware klei. Structuur: onregelmatigscherphoekig blokkig (|-1 cm),dichteelementen. Vrij sterk beworteld, nogviltig.
18- 38cm Grijze, niet humeuze, slappe, zeer zware klei met vrij veel oranje roest. Structuur:
prisma's (—10 cm) bestaande uit onregelmatige scherphoekige blokken ( ± 2 cm).
Elementen dicht. Matig beworteld langs de vlakken der structuurelementen. Via een
gevlekte zone overgaande in:
38-±60cm Pikzwarte, weinig humeuze, zeer zware en taaie klei. Laklaag. Vrij veel verteerde veenresten en elzenwortels. Structuur: enkele zeergrote prisma's met persstructuur zonder
poriën.Vooral boveninfijne roestvlekjes. Vrijveel,uitsluitend zeerfijneworteltjes.
± 60- ± 100cm Lichtgrijze, vette, slappe,zeerzware klei met enkele roestvlekken om oude wortelkanalen. Geen structuur. Geen wortels meer.
> ± 100cm Overgaande in grijze, zandige, kalkrijke klei. Op ± 90cm totale reductie.
Grondwaterstand 16mei 1952:60cm -m.v.

PHOTO 22. Profile of traverse B, site 111
Profile description:
0- 11 cm Strongly humose, slightly brownish-grey, very heavy clay (± 65-70% panicles < 16 mu).
Slightly rusty. Felty, strongly rooted sod with fairly many dead roots. Structure: strongly
developed; small, regular and irregular, sub-angular and angular blocky, compact elements.
11- 18 cm Grey, fairly rusty, slightly humose, very heavy clay. Structure: irregular, angular blocky,
compact elements (l-l cm). Rooting: fairly dense, still felty.
18- 38 cm Grey, soft, very heavy clay, without humus and withfairly many orange rust stains. Structure:
prismatic (prisms ± 10 cm), irregular, angular blocky, compact elements (±2
cm).
Rooting: moderate along the faces of the structure elements. Grading via a mottled zone
into:
38-± 60 cm Pitch-black, slightly humose, very heavy and stiff clay. „Lak"-layer. Fairly many decomposed peat remnants and other roots. Especially at the top small rust stains. Very many,
exclusively fine roots. Structure: little developed, very large prisms with pressure structure
without pores.
± 60- ± 100 cm Light grey, greasy, soft, very heavy clay with some rust stains around old root channels,
structureless, no roots. Grading into:
> ± 100 cm Grey, sandy, lime-rich clay. Depth of total reduction ± 90 cm below surface.
Groundwater level 60 cm below surface (May 16th, 1952).
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FOTO 23. Profiel raai B, punt I. Diep profiel in veenstroomrug
Onder een dunne, humeuze, donkergekleurde bovengrond een zandige, gehomogeniseerde kleilaag tot een diepte van 90 cm. Daaronder begint geleidelijk de ongestoorde zandondergrond (gelaagd
zand met een enkel slibbandje). Tussen 150en 200 cm bevindt zich een roestband, die de ontkalkingsgrens aangeeft. Beneden ± 175 cm is het zand geheel grijs, gereduceerd en kalkhoudend.
PHOTO 23. Profile of traverse B, site I. Deep profile in peat streamridge
Underlying a thin, humose, dark-coloured topsoil a sandy homogenized clay layer (bottomside 90 cm
below surface) gradually merging into the undisturbed sand subsoil (stratified sand with occasionally
a small clay band). Between 150-200 cm below surface a rust band indicating the limit of decalcification.
Below 175cm grey, totally reduced, calcareous sand.

