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INLEIDING
Gedurende de oorlogsjaren werd door Prof. Dr C. H. EDELMAN (1950) en zijn
medewerkers gewerkt aan een bodemkundigestudie van de Bommelerwaard waarmee
men in Februari 1943 was begonnen. In de loop der jaren werd daar een inzicht
verkregen in de opbouw van een riviërkleigebied. Gewapend met de reeds verkregen
kennis, kon direct na de oorlog, zodra het gebied enigszins toegankelijk geworden
was, begonnen worden met een bodemkartering van de Betuwe. Hoewel alle mijnen
nog niet geruimd waren, was de toestand in het voorjaar van 1946 zodanig, dat met
het veldwerk een aanvang gemaakt kon worden. De tegenwoordige opzichter van de
Stichting voor Bodemkartering, de Heer J. A. HULSHOF, heeft onder leiding van
Ir F. W. G. PIJLS de eerste werkzaamheden verricht. Langzamerhand breidde de staf
assistenten zich uit, tot er in Augustus 1946 een zestal in het veld waren.
Eind Augustus werd de leiding der werkzaamheden van Ir PIJLS, die inmiddels
benoemdwastot Rijkstuinbouwconsulent voorBodemaangelegenheden, overgenomen.
Gedurende de rest van het jaar 1946 en in 1947 werd met het veldwerk doorgegaan,
begin 1948 was dit beëindigd. Dankbaar werd gebruik gemaakt van de ervaringen
inde Bommelerwaard opgedaan,vooral toenhetbleek,dat dedaar gevolgde werkwijze
met succes in de Betuwe toegepast kon worden, zodat in de Betuwe direct met een
overzichtskartering begonnen kon worden, zonder dat eerst een detailkartering noodzakelijk was. Hierdoor werd een inzicht in de geologische opbouw van het gebied
verkregen. Begonnen werd in het meest oostelijke deel, hetwelk bodemkundig nagenoeg geheel overeenkomt met de Bommelerwaard. Voor de overzichtskartering,
een kartering waarbij bodemtypen verenigd tot bodemreeksen op de kaart gebracht
worden, kon worden volstaan met plm. één waarneming per ha. In het algemeen werd
volgens een raaiensysteem gewerkt, met dien verstande dat daar waar de topografie
de nodige aanwijzingen gaf, het raaiensysteem verlaten werd. Aangezien het in de
oorspronkelijke bedoeling lag de bodemkaart te publiceren op een schaal 1 :25.000,
werd de veldopname verricht op kaarten op schaal 1 :10.000.
Bij de kartering in dit fruitteeltgebied bij uitnemendheid werd vanzelfsprekend
veel aandacht besteed aan het verband tussen de bodem en de groei der verschillende
fruitgewassen. Hierbij werd grote steun ondervonden van het Rijkstuinbouwconsulentschap te Resteren. Tenbehoevevan dezedienst werdeen tweetal assistenten
opgeleid, terwijl deze later onder toezicht van de Stichting voor Bodemkartering
het bodemkundig advieswerk ten behoeve van de tuinbouw uitvoerden.
Uit destudie naar het verband tussen debodem en degroei der fruitteeltgewassen
groeide de wens een rassenlijst voor de fruitteelt gebaseerd op de bodemkaart te
bezitten. Door een commissie onder leiding van de voorzitter van de kring Rijn en
Waal van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (N.F.O.) werd een dergelijke
rassenlijst {EersteBetuwse rassenlijst voorfruit, 1948) opgesteld, waarbij van de bij
de kartering verkregen resultaten een nuttig en dankbaar gebruik gemaakt werd.
Teneinde deze rassenlijst volledig te doen zijn, werd de bodemkaart van de Betuwe
hierin opgenomen op schaal 1 :80.000.
Gezien de grote kosten verbonden aan het drukken van bodemkaarten werd uiteindelijk besloten in deze publicatie gebruik te maken van dezelfde kaart, hoewel
dit niet ten volle kon bevredigen. Ten behoeve van verschillende diensten zijn er
echter bij de Stichting voor Bodemkartering bodemkaarten van de afzonderlijke
gemeenten op schaal 1 :10.000 aanwezig.

Gedurende de strenge winter van 1946—1947 toen de veldwerkzaamheden onmogelijk geworden waren, werd veel aandacht besteed aanhet verzamelen derperceelsnamen inhetmerendeel dergemeenten van het onderzochte gebied. In Boor en Spade
I I I behandelen Prof. Dr C. H. EDELMAN en Mej.Dr A. W. VLAM (1949) onder meer
deze perceelsnamen, zodat hierop niet nader zal worden ingegaan.
Mej. Dr A. W. VLAM en Dr P. J. R. MODDERMAN schreven respectievelijk de

hoofdstukken I X , X en V I I I .
Ten behoeve van belangstellenden, die een excursie door het hier beschreven
gebied willen maken, werd een excursieprogramma opgenomen (hoofdstuk X I ) .

I.DEALGEMENEBODEMGESTELDHEID,DELANDBOUW
ENDEBEVOLKING
Het onderzochte gebied, de Over- en Neder-Betuwe, ligt tussen de Rijn en de
Waal. In het westen wordt de zuidgrens gevormd door de Linge. De westgrens wordt
gevormd door de Korne en de weg van Geldermalsen naar Zoelmond (afb. 1).
1.

D E BODEM

Het gehele gebied, behoudens enkele kleine uitzonderingen, bestaat uit afzettingen
van de belangrijkste rivieren de Waal en de Rijn, of beter gezegd van de Rijn.
Zoals uit de bodemkaart (bijlage kaart 1) blijkt, liggen er in de Betuwe een aantal
komgebieden, de zware rivierkleigronden met er tussen de stroomruggrondgebieden, de
meer zandige kleigronden. In deze stroomruggronden liggen de oude stroombeddingen.
Dit zijn plaatsen waar eens een rivier gestroomd heeft.
Langs dijken liggen de hoger gelegen overslaggronden, welke hun ontstaan te
danken hebben aan verschillende dijkdoorbraken. Vooral langs de Waal liggen vele
overslaggronden.
Naast deze gronden vallen nog de o u d e c u l t u u r g r o n d e n op. In het landschap zijn deze oude cultuurgronden het hoogst gelegen. In sommige gevallen
waren ze van nature reeds hoog, in andere gevallen heeft men ze kunstmatig opgehoogd. Deze hogere ligging is waarschijnlijk de oorzaak geweest van het feit,
dat men bijna overal bewoningscentra vindt op deze oude cultuurgronden, omdat men
toch vooral gevrijwaard wilde zijn voor het overstromingswater.
Deze oude cultuurgronden, en daarmede de geconcentreerde bewoning, vindt
men hoofdzakelijk aan de randen der oude stroombeddingen en aan de oevers van de
huidige rivierlopen. In het laatste geval zijn de oude cultuurgronden vaak bedekt
met overslaggrond. De oorspronkelijke bebouwing is bijna geheel op deze oude cultuurgrond geconcentreerd (MODDERMAN, 1949 en hoofdstuk V I I I ) .
In de Over-Betuwe is de richting van de oude s t r o o m b e d d i n g e n hoofdzakelijk zuidoost-noordwest. In deze richting helt het gebied hier dan ook. Meer naar
het westen is de richting meer oost-west. Ten zuiden van Valburg lopen echter vele
oude stroombeddingen naar het zuidwesten, om tenslotte tochweer in noord-westelijke
richting af te buigen.
Een zeer belangrijke oude stroombedding, welke niet alleen evenals alle andere
iets lager in het terrein gelegen is, maar zelfs ten dele nog open is, komt bij Haalderen
uit de Waal, loopt langs Eist en mondt tenslotte bij Driel in de Rijn uit. Over de
gehele lengte is deze stroombedding als een breed dal in het terrein te zien. Bij
Haalderen is ze echter opgevuld met overslaggrond. In de omgeving van Driel ligt
deze stroombedding zeer laag en is grote delen van het jaar met water gevuld of
drassig.
Later heeft men ze, mede omdat het landbouwkundig minderwaardige terreinen
waren, gewoonlijk gebruikt om er een weg in aan te leggen. Dit is een van de oorzaken, dat de verschillende wegen in de Betuwe sterk kronkelen.
De oude stroombeddingen in het oostelijk deel van de Betuwe zijn niet zo bochtig
als die in het westen en meer in het bijzonder als die, welke begint bij IJzendoorn en
verder langs Zoelen, Kerk-Avezaath en Buren loopt. Hierop komen we nog nader
terug.
De stromen van welke de oude stroombeddingen de rudimenten zijn, hebben langs

de oevers de roodbruine zandige rivierkleigronden afgezet. Vooral in het oostelijk
gedeelte en het uiterste zuidwesten is het materiaal van deze afzettingen zeer grof.
De stroomruggrond in de orngeving van Doornenburg en ten zuiden van Angeren is
plaatselijk zo rijk aan grint, dat hier grintgraverijen ten behoeve van de betonfabricage zijn. Meer naar het westen wordt het gehalte aan grover materiaal geringer,
met dien verstande, dat vooral langs de Waalkant grovere afzettingen aanwezig
zijn dan aan de zijde van de Rijn.
De stroomruggronden (Rs) liggen ten opzichte van de komgronden (Rk) hoog
in het terrein. Het hoogteverschil tussen de stroomrug bij Eist en de kom het Hollander broek b.v. bedraagt plm. 75 cm.
Zoals reeds opgemerkt is ligt in het zuidwestelijk deel van het onderzochte gebied
een oude stroombedding (Rb) waarvan de stroomruggronden een afwijkend karakter
dragen. In tegenstelling met de Midden-Betuwe zijn de stroomruggen hier sterker
ontwikkeld. Bedroeg het hoogteverschil tussen de stroomrug bij Eist en de naastliggende kom plm. 75 cm, bij Zoelen is het hoogteverschil tussen stroomrug en naastliggende kom 1.50 m à 1.75 m.
Terwijl in het meest oostelijke gedeelte van de Betuwe vrij veelgrof zand en grinthoudende afzettingen voorkomen, welkein de Midden-Betuwe bijna geheel.ontbreken,
vinden we in het gebied tussen Zoelen en Buren weer zeer sterk grinthoudende afzettingen, zodat hier op grote schaal overgegaan is tot het delven van grint. Dit is
duidelijk te zien aan het golvend en onregelmatig karakter van het terreinoppervlak.
Ook verder in het profiel zijn er verschillen. We moeten hier dan ook denken aan een
' andere afzetting dan die van Rijn of Waal. Uit onderzoekingen ten behoeve van het
Tuinbouwvestigingsplan isgebleken, dat wein Geldermalsen een knooppunt van deze
afzetting vinden. Een rug volgt de Linge naar het westen, terwijl een andere de Korne
volgt en via Buren en Zoelmond mogelijk verbinding heeft met de afzettingen van
de Kromme Rijn in de provincie Utrecht, waar ook de stroomruggen veel sterker
ontwikkeld zijn dan in de Midden- en Over-Betuwe.
Op de hoger gelegen gronden liggen,ook de verkeers- en ontsluitingswegen, daarnaast heeft er vooral in recentere tijden ook bebouwing op plaats gevonden.
Naast de geconcentreerde bebouwing op de oude cultuurgronden vinden we dus
ook bewoning op de stroomruggronden en tevens op de later te noemen hoger gelegen
overslaggronden.
Verder van de oude stroombeddingen zijn de k o m g r o n d e n (Rk) gelegen.
Dit zijn zeer zware rivierkleigronden, welke lager in het terrein liggen dan de stroomruggronden. In het onderzochte gebied komen een aantal komgebieden voor, nl.

«-

het komgebied ten zuiden van Angeren,
het komgebied ten zuidwesten van Huissen,
het komgebied ten oosten van Driel,
het Hollander broek,
het Valburgse Veld,
het Zettense Veld,

het Dodewaardse Veld,
het Ommerense Veld,
het Maurikse Veld,
het Zoelense Veld,
het Rijswijkse Veld,
het Burense Veld,

welke laatste vier eigenlijk één groot komgebied vormen.
De verschillende komgebieden zijn van elkaar gescheiden door stroomruggronden.
Tot voor korte tijd stonden de kommen gedurende grote gedeelten van het jaar
onder water.
Het spreekt vanzelf, dat dergelijke gebieden geen aangename woonoorden
vormden. De komgebieden zijn dan ook gewoonlijk kale vlakten, zonder woningen

en met weinig bomen. Een ander gevolg van de grote overlast aan water is, dat men
er zeer karig is geweest met de wegenaanleg, zodat de ontsluiting van al deze gebieden
slecht te noemen is.
Verder komen nog voor de bodemreeksen:
Stroomruggond op komgrond (Rsk)
Stroomruggrond op komgrond op stroomruggrond (Rsks)
Komgrond op stroomruggrond (Rks)
Komgrond op stroomruggrond op komgrond (Rksk)

Deze reeksen liggen zonder uitzondering aan de randen der komgebieden. Ze zijn
iets hoger gelegen dan de kom, maar liggen toch lager dan de stroomruggronden.
Door verschillende oorzaken, waarop we later terugkomen, treffen we op deze reeksen
de meest verschillende cultures aan, met uitzondering van de zeer intensieve tuinbouw.
Zoals reeds werd medegedeeld liggen de o v e r s l a g e n (Ro) langs de rivieren
en wel hoofdzakelijk langs de Waal. De overslagen dateren van betrekkelijk recente
tijd, nl. van na de bedijking. Als men bedenkt, dat de bedijking van het gebied zeer
waarschijnlijk omstreeks twaalfhonderd voltooid is, moet aangenomen worden, dat
de overslagen na die tijd zijn ontstaan tengevolge van dijkdoorbraken. Aangezien
de ondergrond langs de Waal veelal uit grofzandig materiaal bestaat, was hier de
kans op dijkdoorbraken het grootst. Vooral daar, waar een oude stroombedding uit
de rivier komt, traden veelvuldig dijkdoorbraken op, zodat we thans langs de rivieren
en vooral langs de Waalkant vele kolken, ook wel wielen of waayen genoemd, vinden
met er achter de plakkaten overslaggrond. De wielen of waayen treft men zowel
binnen- als buitendijks aan. Het kunnen gaten zijn met een diepte van meer dan 15 m.
De overslaggronden liggen hoog in het terrein. Ze zijn op het oorspronkelijke land
afgezet. H u n dikte in het midden kan 1 à 1.25 m bedragen.
Aan de randen van de plakkaten overslaggronden werden andere bodemreeksen
gekarteerd, nl.:
Overslaggrond op stroomruggrond (Ros)
Overslaggrond op komgrond (Rok) t
Overslaggrond op stroomruggrond op komgrond (Rosk)

Deze reeksen worden gevormd door de combinatie van de bodemreeksen waaruit
zij zijn samengesteld. Vele overslaggronden vallen op door hun zeer slechte verkaveling. Dit is een gevolg van het bodemgebruik, dat afhangt van hun profielbouw
en van de mechanische samenstelling van het materiaal.
Hoog boven de omgeving uit steken de d i l u v i a l e of p l e i s t o c e n e g r o n d e n
(Rd) zoals ,,de Rijkerswoerd", „het Hoog" te Valburg en de opduiking ten zuiden
v a n Rijswijk. Het zijn zandgronden, zoals we die b.v. in de Gelderse Vallei vinden.
De erosie van de rivieren in voorhistorische tijd is niet sterk genoeg geweest om deze
resten van het laagterras geheel te doen verdwijnen. Het zijn zeer kleine oppervlakten, waarvan ,,het Hoog" te Valburg riog de voornaamste is. Deze zandopduiking
in het rivierkleigebied is vooral aan de noordwestelijke zijde zeer steil.
Tenslotte hebben verschillende steenfabrieken ten behoeve van de steenindustrie binnendijks zowel als buitendijks soms grote gedeelten vergraven. Behalve
voor de steenfabrieken was er ook voor de uitvoering van verschillende openbare
werken, zoals b.v. in de omgeving van Eist veel grond nodig. De hiertoe afgegraven
terreinen en gaten heeft men later weer met verschillend materiaal opgevuld. Op de
bodemkaart zijn deze gronden aangegeven als t o e g e m a a k t e g r o W d e n .
In het gebied vinden we een aantal d i j k e n welke niet langs de rivieren
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liggen. Het aanleggen van noord-zuid verlopende dijken of hindernissen, welke de
natuurlijke waterafvoer naar het westen zouden kunnen verhinderen, heeft tot voor
kort altijd veel tegenstand van de zijde van de 'andgebruikers ontmoet. In de Betuwe
liggen slechts een tweetal van dergelijke dijken waarvan de één, de Nieuwe Dijk,
dateert uit de middeleeuwen. Deze dijk vormt de scheiding tussen de Over- en de
Neder-Betuwe (zie hoofdstuk X ) . Later is er tussen Ochten en Opheusden door
de militaire instanties nog een dijk aangelegd en wel een defensiedijk, „de Batterij"
genoemd. Deze dijk is een voortzetting van de Grebbelinie. In de allerlaatste tijd is
er, eigenlijk zonder slag of stoot, een nieuwe hindernis aangebracht, nl. het kanaal
van Wijk bij Duurstede naar Tiel. Wel is er indertijd in de plaatselijke en vakpers
o.a. door Dr Ir W. A. J. OOSTTNG tegen gewaarschuwd, maar blijkbaar was de schade,
die vroeger in het westen werd veroorzaakt door dijkdoorbraken bovenstrooms,
zodanig in het vergeetboek geraakt, dat er van de zijde van de landgebruikers weinig
aandacht aan het kanaal is besteed.
Naast deze dwarsdijken vinden we tussen Medel (Echteld) en Ochten nog een
overblijfsel van een oude dijk; het is nl. de Broekdijksche weg. Dit is een zeer brede
weg, waar we plaatselijk nog resten van een dijk aantroffen. Momenteel liggen deze
dijkresten plm. 1 m hoger dan de omgeving. Waarvoor deze dijk gediend heeft, is niet
helemaal duidelijk. Men zou kunnen denken, dat hij moest dienen om het water, dat
door eventuele dijkdoorbraken bij Ochten en Echteld naar binnen zou kunnen komen,
te keren, zodat het lager gelegen veld geen last van dit overstromingswater had.
Tussen Ochten en Echteld liggen echter betrekkelijk weinig overslagen. Het is dus
niet aannemelijk, dat de dijk voor het bovengenoemde doel dienst heeft gedaan.
Een meer aannemelijke verklaring is, dat de Broekdijk de bouwlanden beschermde
tegen het water, dat gedurende grote gedeelten van het jaar het Liendense Veld tot
een groot meer maakte.
2.

D E LANDBOUW EN DE BEVOLKING

a. Zou men een s o c i a a l - g e o g r a f i s c h e grens door de Betuwe willen trekken,
dan zou men deze iets ten westen van de lijn Arnhem—Nijmegen moeten leggen.
Deze lijn vormt nl. een vrij scherpe grens wat betreft bedrijfstypen en godsdienst.
Ten eerste is dit de grens tussen het Katholieke en Protestantse deel der bevolking.
Ten oosten van genoemde lijn bestaat de bevolking voor het merendeel uit Katholieken, terwijl het gebied ten westen ervan hoofdzakelijk Protestant is. W a t betreft
het bedrijfstype vormt genoemde lijn een vrij scherpe scheiding en wel zo, dat in
het oostelijk gedeelte het klein-bedrijf sterk overheerst. Hier is het bodemgebruik
bovendien sterk aan het voorkomende bodemtype aangepast. We treffen hier nl. op
de overslaggronden zeer veel tuinbouw in de vorm van groente- en bloementeelt
onder glas naast fruitteelt aan, terwijl de klein-fruitteelt ook van belang geacht
moet worden.
Als groenteteeltcentrum moet hier Huissen worden genoemd, terwijl Lent het
bloemencentrum is. Klein-fruit vinden we o.a. in Huissen, Haalderen en Gent.
In het gedeelte ten westen van de lijn Arnhem—Nijmegen vindt men meer het
groot-bedrijf, met veel fruit. Dit uitgesproken grootbedrijf is ten westen van Lienden
nog sterker ontwikkeld. Aangezien het fruit juist in de oogstmaanden zeer veel werk
vereist, beperkt de teelt van de landbouwgewassen zich tot de meest extensieve
gewassen, nl. de granen. Langzamerhand verdwijnt in de bedrijven zelfs deze teelt
en legt men zich enkel op de fruitteelt toe. Ook het veehouderijbedrijf wordt vaak in

zijn meest extensieve vorm, ni. de vetweiderij, uitgeoefend. Deze vetweiderij vraagt
ni. de minste arbeid, terwijl zij tevens geringe eisen stelt aan het weiland, zodat men
deze vetweiderij met succes kan uitoefenen op de uitgestrekte weiden der „velden",
d.w.z. de komgronden.
Zoals we reeds opmerkten, is vooral in het oosten het bodemgebruik vrij sterk
aangepast aan het er voorkomende bodemtype, met dien verstande echter dat er hier
soms nog lichte grond als weiland in gebruik is. Eensdeels is dit een gevolg van het
feit, dat er te weinig zware grond is voor de noodzakelijke weilanden, terwijl anderzijds op sommige percelen zo'n sterke verdroging optreedt dat de akkerbouwgewassen
er een misoogst geven, terwijl het weiland in het voorjaar en in de herfst nog een
vrij behoorlijke opbrengst kan geven. Dat elders het bodemgebruik slechts ten dele
aan het bodemtype is aangepast, kan eensdeels verklaardworden uit het feit, dat ter
plaatse of gebrek öf overvloed van een bepaalde grond is.
Alsvoorbeeld willen wehier noemen het dorp Driel. Zoalsreedsuitde bodemkaart
(bijlage kaart 1) blijkt, is dit dorp bijna ingesloten door komgronden of varianten
hiervan. Het gevolg is geweest, dat men hier gronden voor fruitteelt en akkerbouw
ingebruik heeft genomen, welke hiervoor eigenlijk ongeschikt waren. Dit komt nog
sterker tot uitdrukking alsmen bedenkt, dat in deze omgeving de ontwatering bovendien zeer slecht in orde was. Een gevolg van dit alles iswaarschijnlijk dat, doordat in
dit dorp niet tot intensivering van de landbouw kon worden overgegaan, er veel
mensen wonen, die buiten de landbouw werkzaam zijn. Dit laatste is trouwens
in de meeste dijkdorpen het geval.
Als ander voorbeeld willen we hier de gemeente Lienden noemen. Verhoudingsgewijs treffen we hier veel uitstekende gronden aan. Hierop ligt veel weiland, terwijl
er nagenoeg geen fruitteelt of akkerbouw op voor deze teelten ongeschikte gronden
voorkomt.
De bewoning in de Betuwe is als vanouds nog geconcentreerd op de oude
cultuurgronden, welke het hoogst gelegen zijn. Het zijn dus de plaatsen, waar men
het veiligste was in geval van watersnood. Hierin ligt de oorzaak van de ongunstige
omstandigheid, dat, en dit in tegenstelling met de zeeklei-gebieden, de boerderijen
weinig verspreid in het terrein gelegen zijn en hoofdzakelijk in de dorpen op de oude
cultuurgronden bij elkaar liggen.
Een ander gevolg van de slechte waterbeheersing is, dat grote gebieden zeer slechtL
ontsloten zijn. Na de verbetering van de waterhuishouding zal men dan ook, wil men
de landbouw onder gunstiger voorwaarden brengen, over moeten gaan tot ontsluiting
van deze gebieden. Hierbij zal men zich eerst een voorstelling dienen te maken van
de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Zo zalmen met het oog op de tuinbouw
in de overslaggebieden meer secundaire ontsluitingswegen moeten maken. Teneinde
een gezond landbouwbedrijf te verkrijgen verdient het aanbeveling, de komgronden
zodanig van wegen te voorzien, dat er gunstige omstandigheden ontstaan voor de
vestiging van gemengde bedrijven van bijv. groter dan 10ha. Deze aanleg zou zodanig
moeten geschieden, dat bij de bedrijfsgebouwen zowel bouwland als weiland gelegen
is. Hierdoor ontvangt het weiland automatisch een betere behandeling en een betere
bemesting dan tot op heden het geval was en zo zijn waarschijnlijk van de slechte
weidegebieden met geringe investeringen ineens behoorlijke weilanden te maken.
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II.HETONTSTAANVANDEGRONDENINDEBETUWE
Alvorens tot een behandeling van de onderscheiden bodemreeksen zal worden
overgegaan, zullen we eerst iets vermelden over het ontstaan van de belangrijkste
bodemseries van de rivierkleigronden.
1.

D E STROOMRUGGRONDEN ( R S )

De stroomruggronden zijn afzettingen van rivieren. I n een onbedijkt landschap
meanderen rivieren sterk. Op en langs de oevers speciaal van de buitenbocht vindt
afzetting van het grofste, het zavelige materiaal, plaats, terwijl verder van de
rivier af het fijnste materiaal tot bezinking komt. De fijnzandige klei-afzetting langs
de oevers zullen we in het vervolg de oeverwal noemen. Bij zeer hoge waterstanden
wordt in deze oeverwal ook enig grof zand en/of grint afgezet. Doordat dicht bij de
rivier het meeste materiaal tot bezinking komt, is de oeverwal direct aan de rivier
het hoogst. Ze vertoont een flauwe helling naar buiten. Ook wordt de afzetting verder
naar buiten steeds zwaarder van samenstelling. Zoals we reeds zagen wordt verder
van de rivier af, dus nadat het stromende water het grove gedeelte van de meegevoerde bestanddelen in de directe nabijheid van de stroom verloren heeft, het allerfijnste
materiaal afgezet. Hierdoor ontstaan zeer zware kleigronden met een percentage
afslibbare bestanddelen van 60 tot 100 %. Deze afzettingen vormen de hierna te
behandelen komgronden (Rk).
De rivier heeft steeds neiging zich naar buiten te verplaatsen. De buitenbocht,,
waarin de stroomsnelheid het grootst is, wordt voortdurend meer uitgeschuurd. De
eigen oeverwal wordt steeds weer afgebroken om iets verder opnieuw opgebouwd te
worden. De nieuwe oeverwal ligt op de door de rivier reeds vroeger gevormde komgrond. Dit proces van opbouw en afbraak van oeverwallen herhaalt zich voortdurend.
Aan de binnenzijde van de rivierbocht worden in het stroombed aân de oever zandbanken gevormd, aangezien de stroomsnelheid hier relatief gering is, zodat het grofste
materiaal tot afzetting komt.
Naarmate de rivier verder naar buiten dringt, komt dit zandbankensysteem
verder van het stromende water verwijderd te liggen en hierop wordt vervolgens ook
zavelachtig materiaal afgezet. Dit zaveldek is dunner dan dat van de oeverwal aan
de buitenbocht en rust in tegenstelling hiermede op zand en grint. Ter plaatse van de:
kleine (secundaire) geultjes tussen de zandbanken wordt het zaveldek op kleihoudend
fijnzand afgezet. Daar de stroomsnelheid in de buitenbocht steeds het grootst is, is
de eigenlijke oeverwal gewoonlijk hoger dan de secundaire oeverwal aan de binnenzijde
van de bocht.
Op het bovenstaande schema zijn veel variaties mogelijk. Wij zullen er enkelenoemen.
Inplaats van zich, door wegschuren van de eigen oeverwal in de buitenbocht,,
regelmatig te verplaatsen is het mogelijk, dat de rivier zich sprongsgewijs verlegt
en zich als het ware vertakt. Tussen de oude en de nieuwe tak ligt dan een terrein
waarop later weer een meer of minder dik pakket fijnzandige klei afgezet kan worden.
Dit pakket is vaak zo dik, dat de oude ondergrond op 1.25 m niet bereikt werd. Op
de splitsing van de twee armen wordt meestal veel zandig materiaal afgezet. Hier
kunnen grote zandbanken, eventueel met grint ontstaan, welke later althans gedeeltelijk weer met een secundaire oeverwal bedekt worden. In de dode arm, welke op deze
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wijze ontstaat, wordt gewoonlijk ook veel zandig materiaal afgezet, ten dele als
onderdeel van de secundaire oeverwal van de actieve rivier.
Een andere complicatie ontstaat, indien de rivier van erosie-richting verandert
en inplaats van de oeverwal van de buitenbocht de secundaire oeverwal van de
binnenbocht aantast. Heeft de stroom zich een behoorlijk eind verplaatst, dan wordt
op de in voorafgaande periode afgezette oeverwal van de oude buitenbocht, welke
rust op komgrond, weer komgrond afgezet. In het profiel krijgen we dus eerst zware
klei, dan fijnzandige klei en tenslotte weer zware klei (Rksk).
Ook kan het voorkomen, dat het oeverwallensysteem van een zwakke rivierarj
bedekt wordt door het systeem van een sterkere stroom. Liggen er twee oeverwal
op elkaar, dan zijn deze in het profiel moeilijk van elkaar te scheiden. Vaker komt
het echter voor dat op het oeverwallensysteem van een zwakkere stroom zware klei,
dus komklei van een andere stroom wordt afgezet. We vinden dan een zeer zware
bovengrond, welke rust op zavelachtig materiaal in de ondergrond (Rks)).
Naast deze natuurlijke veranderingen van het bodemprofiel zijn er na bedijking
enkele wijzigingen in het natuurlijk profiel aangebracht, welke hier vanwege hun diep
ingrijpen in het landschapsbeeld niet ongenoemd mogen blijven.
Na de bedijking heeft men een groot aantal dorpspolders gevormd. Het gebied
van deze polders wordt gescheiden door een kade, een hoger liggende weg of iets
dergelijks. Bij dijkdoorbraken stroomopwaarts kwam slibhoudend water binnen. Dit
stroomde, gezien de algemene helling van het terrein, snel in westelijke richting. Op
de grens van de dorpspolders stagneerde het water tegen de verhoogde polderscheiding
Hierdoor werd, na de bedijking dus, in het uiterste westen van de dorpspolders
zwaarder materiaal afgezet dan in het oosten. Het gevolg is dus, dat de stroomruggronden in het westen van een dorpspolder in het algemeen zwaarder van samenstelling zijn dan die in het oosten.
Een gebeurtenis, welke waarschijnlijk tot de afzetting van dikke pakketten '
zware klei heeft geleid, is de aanleg van de Diefdijk geweest, op de grens van de
provincies Gelderland en Zuid-Holland, dus buiten het hier besproken karteringsgebied. Tegen deze dijk stagneerde het water, dat het gebied binnen kwam bij dijkdoorbraken stroomopwaarts. Vermoedelijk moet men hierin de oorzaak zoeken van
de dikke pakketten zeer zware kleigrond, welke in het uiterste westen van het
Gelderse rivierkleigebied zowel op de komgronden als op de oeverwallen zijn afgezet.
Op het relief heeft dit proces een sterk nivellerende invloed gehad.
2.

D E OVERSLAGGRONDEN ( R O )

De overslagen zijn ontstaan en ontstaan nog door dijkdoorbraken. Het laatst
heeft men de vorming kunnen waarnemen bij de dijkdoorbraak, ontstaan in 1944
bij Eiden (afb. 2) (EDELMAN en P I J L S , 1946). Hier hebben de Duitsers bij hoge
rivierstand de dijk laten springen. Bij hoog water transporteert de rivier veel grof
materiaal. Dit materiaal wordt bij eventuele dijkdoorbraken op het achterland afgezet. We kennen twee vormen van dijkdoorbraak:
a. Het rivierwater komt tot en o v e r d e k r u i n van de dijk. Hierdoor ontstaat
een gat in de dijk en het water stort met geweld naar binnen. Achter deze opening
in de dijk ontstaat een groot gat, wiel of waay genoemd, in de bodem. Het materiaal
uit dit wiel, benevens net door de rivier aangevoerde materiaal dat bij hoog water
meestal tamelijk grof is, wordt op het achterland afgezet.
b. Het rivierwater staat hoog en veroorzaakt een grote druk. Op plaatsen waar

Opname Geallieerde Luchtmacht 14-3-1945,- Luchtfoto-archie, e. ,1. Stichting voor liodemkartering.
Wageningen
Cliché beschikbaar gesteld door het Trjdsc.hr. Kon. Xed. Aardriiksk. Gen.
Arn. 2. Dijkdoorbraak bij Eiden.
I-'IG. i. The blown-iip dike near kilden.

de dijk rust op grofzand of grint, s i j p e l t water naar binnen. De snelheid waarmede
ent gebeurt neemt toe. Hierdoor spoelt de ondergrond waarop de dijk rust weg
Uiteindelijk stort de dijk in en het water kolkt naar binnen (VAX S C I U I K 1946)
Ook hierdoor ontstaat weer een gat achter de dijk en het materiaal uit dit gat verspreidt zich weer over het achterland, benevens het materiaal, dat door het rivierwater aangevoerd wordt. Dit geval van dijkdoorbraak doet zich gewoonlijk in de
nabijheid van de plaats voor waar een oude stroombedding de huidige dijk kruist
Aan de plaatselijke uitbreiding der overslag kan men waarnemen, dat deze een eind
ui deze oude stroombedding gestuwd is. Hij deze dijkdoorbraken wordt gewoonlijk
het gat buitengedijkt en de dijk dus verder landinwaarts gelegd om het gat heen.
De nieuwe dijk wordt daarbij meermalen aangelegd op het grove materiaal dat door
de dijkdoorbraak op het achterland is afgezet. Deze dijk ligt dus op een grove, doorlatende bodem, hetgeen weer een zwakke plaats doet ontstaan. Hierdoor komt het
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zo vaak voor, dat waar eens de dijk doorgebroken is, later opnieuw een breuk ontstaat. Waar we de overslagen vinden is de situatie min of meer verward, doordat er
meermalen enkele overslagen over elkaar liggen.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, ontstaan de overslagen door catastrophes. De
grens tussen de overslag en de oude ondergrond is veelal haarscherp. Soms vindt
men op de overgang nog puinresten. Ook komt het voor, dat gehele oppervlakten
oude cultuurgrond door de overslag bedekt geworden zijn.
Het bij de doorbraak ontstane gat kan soms wel 15 m diep zijn. Het materiaal
uit het gat en het materiaal dat door de rivier aangevoerd is, zet zich achter de dijk
af. Het zal nu duidelijk zijn, dat het materiaal van de overslag zeer verschillend
kan zijn. Breekt de dijk namelijk door op een plaats waar de komgrond aan de dijk
grenst, dan zal het door de rivier aangevoerde materiaal vermengd worden met
komklei; er wordt een zware overslag gevormd. Breekt de dijk op een sterk grinthoudende plaats door, dan ontstaat inhet algemeen een sterk grinthoudende overslag.
Uit de reeds eerder genoemde recente doorbraak bij Eiden heeft men de vorm,
d.w.z. de ruimtelijke uitbreiding van de natuurlijke overslag, goed kunnen bestuderen. Vanuit het wiel lag deze hier waaiervormig naar binnen. Er lagen verschillende „dalen" in. Plaatselijk was grint en plaatselijk grof zand afgezet. De dikte
van het pakket varieerde sterk. Aan de randen wigt de overslag meestal uit, d.w.z.
wordt langzaam dunner, tot hij enkel merkbaar is aan een bijmenging van enig
grofzandig materiaal in de oude bovengrond.
Na een dijkdoorbraak is het achterliggende land dus bedekt met een min of meer
dikke laag grofzand en grint. Het spreekt welhaast vanzelf, dat de landgebruikers
dit niet gaarne zien. Vooral vroeger niet, omdat men in die tijden nog niet de beschikking had over kunstmeststoffen. Het is dan ook wel bekend, dat men die overslagen weer verwijderd heeft. In andere gevallen heeft men waarschijnlijk het land
verlaten en zich elders gevestigd. Dit blijkt o.a. uit het feit, dat we soms in de overslag veenrestjes aantreffen waarnaast grintbaantjes liggen. Later heeft men dit
gebied dan wel weer in cultuur genomen door het terrein waarschijnlijk eenvoudig
te egaliseren. Hierdoor is de toestand min of meer verward geworden, maar bij een
gedetailleerd onderzoek komt de oorspronkelijke gedaante weer te voorschijn.
Na hun afzetting zijn de overslagen, hoewel zemeestal hoog liggen, waarschijnlijk
veelvuldig overstroomd. Hierdoor is het gehalte aan afslibbare delen van de bovengrond te verklaren. De hoogste gedeelten bleven dan echter door hun hoge ligging
droog, zodat we hier het geringste percentage afslibbare delen vinden.
3.

D E KOMGRONDEN

(Rk)

Zoals we bij de behandeling van de stroomruggronden gezien hebben, werd direct
aan de buitenzijde van de stroombedding de oeverwal en aan de binnenzijde een
secundaire oeverwal opgeworpen. Beide bestaan uit min of meer zandige afzettingen.
Verder naar buiten kwam het fijnere materiaal tot bezinking. Dit fijne materiaal
werd afgezet in stilstaand water. Op deze wijze ontstond een dik pakket van kleien
met een percentage afslibbare delen van 60 tot 100 %.
De bewegende rivier kan echter de aldus ontstane kom weer aantasten. Op de
rand van de kom kan b.v. een oeverwal worden afgezet. Deze oeverwal kan weer
worden afgebroken indien de rivier zich in de richting van de : kom verplaatst.
Indien de rivier echter van algemene richting verandert, zich dus van de kom
verwijdert, wordt tenslotte op de laatste oeverwal, welke aan de kom grenst weer
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zwaar materiaal afgezet. Is de rivier tenslotte zeer ver van de kom verwijderd en
ontvangt deze laatste geen slibhoudend water, dan ontwikkelt zich in de kom een
zeer weelderige vegetatie, welke haar sporen in de vorm van veenlenzen achterlaat.
Er komen allerlei overgangen voor. Is de wateraanvoer gering, dan zal er toch nog
slib aangevoerd worden, terwijl plantengroei moglijk blijft. Op deze wijze ontstaat
een klei vermengd met plantenresten. Soms kan men van plantenresten weinig
meer vinden, maar is de kleur van de klei donkerblauw. We noemen dit de laklaag.
D a t deze laklaag ontstaan is uit klei, vermengd met plantaardig materiaal, is zeer
waarschijnlijk, aangezien zij plaatselijk in verticale richting in veen overgaat. P I J L S
(1948) en later HOEKSEMA (in EDELMAN e.a., 1950) hebben een enigszins andere
zienswijze over het ontstaan van een laklaag.
4.

\

D E OUDE CULTUURGRONDEN

(Rp)

De oude cultuurgronden zijn ontstaan, doordat er eeuwenlang bewoning op plaats
gevonden heeft. Dat deze gronden vroeger enkel gediend zouden hebben voor de teelt
van granen of andere gewassen, moet onwaarschijnlijk geacht worden, gezien hun
geringe oppervlakte. Door ophoping van afvalstoffen is in de loop der eeuwen de
.diepzwarte horizont ontstaan, terwijl men daarnaast voor een kunstmatige ophoging
gezorgd heeft.
De meeste oude woonplaatsen treffen we aan in een buitenbocht van oude stroombeddingen. Hieruit kan men afleiden, dat ten tijde van de vestiging de oude beddingen
reeds verlaten moesten zijn, althans dat er geen stromend water meer aanwezig was,
aangezien dit toch de meest gevaarlijke plaatsen waren. Hier was ni. de uitschuring
het sterkst, terwijl bij hoog water de rivier juist hier het eerst buiten zijn oevers trad.
D a t men zich aan de bochten ging vestigen vloeit voort uit de omstandigheid,
dat juist in de buitenbochten de oeverwal het sterkst ontwikkeld was, waardoor men
hier niet zo gauw last van het overstromingswater had. Toen later bleek, dat men
toch nog niet geheel watervrij woonde, heeft men eenvoudig een gat naast de woonplaats gegraven om met deze grond de woonplaats op te hogen.
Tegenwoordig vinden we deze gaten nog in het terrein terug als laagten, soms
dichtgeslibd met zware klei, soms met meer zandig materiaal. Dat deze gaten nog als
laagten in het terrein zichtbaar zijn, kan zijn oorzaak vinden in het feit, dat ze in het
algemeen in een hoog gelegen gebied gemaakt werden, waardoor ze zelden door het
overstromingswater bereikt werden. Mogelijk is ook, dat de ophoging der woonplaatsen pas plaats gevonden heeft toen de bedijking een aanvang nam, want na de bedijking kwam het water bij overstroming hoger dan tevoren; hiertegen moest men
zich bsveiligen. Toen kwamen overstromingen niet zo dikwijls meer voor, zodat de
gaten geen gelegenheid meer kregen dicht te slibben. Liggen deze laagten voldoende
ver uit het grondwater, dan worden ze gewoonlijk gebruikt voor de teelt van peren
en pruimen.
Doordat men rond de woningen afval deponeerde en cadavers begroef is hier een
bodemtype ontstaan, welke naast de donkere kleur en de dikte van deze zwarte laag
een grote rijkdom heeft aan plantenvoedende bestanddelen, o.a. kali en fosfor. Uit
de fosforhoudende stoffen, zoals de beenderen, werd de fosfor opgelost, om elders als
ijzerfosfaat te worden neergeslagen. Waarschijnlijk is dit geschied op de diepte,
waarop de reductieverschijnselen zich beginnen te vertonen. We treffen het ijzerfosfaat nl. gewoonlijk aan op het grensvlak tussen de donkere laag en de eronder
liggende lichter gekleurde horizont.
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Naast het hierboven besproken type komt er nog een ander type voor, hetwelk
er wel overeenkomst mee vertoont, doch op heel andere wijze ontstaan is. Dit zijn
ni. de z.g. „dorpsche gronden". Deze gronden zijn ook diepzwart, terwijl de dikte
van de humeuze laag ook hier meer dan 50 cm kan bedragen. Hier ontbreken echter
de fosfaatconcreties en de scherven. Deze gronden moet men vergelijken met de
esgronden in de zandgebieden. Het zijn de oude bouwlanden op de hoogste zandige
plaatsen.
Vooral de tabakscultuur heeft waarschijnlijk in belangrijke mate bijgedragen tot
het ontstaan van deze gronden. Op de bodemkaart (bijlage kaart 1) zijn deze gronden
niet afzonderlijk aangegeven, maar in het algemeen worden'de randen van de oude
cultuurgronden door dergelijke gronden omzoomd.
Zoals blijkt uit de ouderdom der gevonden scherven (hoofdstuk V I I I ) , waren
de oude cultuurgronden reeds bewoond aan het begin van onze jaartelling.
In die tijd was er nog geen bedijking, zodat deze plaatsen in het begin dikwijls
bloot stonden aan het overstromingswater. Ook na de bedijking is dit, hoewel in
mindere mate, het geval geweest. Door deze invloed is de vorm der oude cultuurgronden veelal gestroomlijnd. Mede door de kunstmatige ophoging liggen ze momenteel
als hoogten in het terrein.
5.

D E STROOMBEDDINGGRONDEN

(Rsb)

Van de stroombeddinggronden is de oppervlakte gering en het profiel verschilt
soms weinig van dat van de eigenlijke stroomruggrond. (In verband met het voorgaande zij hier terloops opgemerkt, dat men beter van stroombedding dan van
„stroomdraad" kan spreken. Een stroomdraad toch is de denkbeeldige lijn, die de
punten met de grootste stroomsnelheid verbindt). Soms is de stroombedding zeer
smal en in dit geval moet men haar beschouwen als een rudiment van de oorspronkelijke stroombedding. E r zijn dan namelijk in het oorspronkelijke bed weer oeverwallen gevormd.
Eerder werd er reeds op gewezen, dat een rivier niet alleen zijn oever kan uitschuren, maar ook zijn bedding kan verleggen. We zagen ook reeds, dat er bij de
splitsing veel zandbanken gevormd kunnen worden, terwijl veelal op het p u n t waar
de nieuwe bedding de oude verlaat een zavelige afzetting in het dichtst bijgelegen
gedeelte van de oude bedding wordt gevonden. Hetzelfde geschiedt daar waar de
nieuwe tak weer met de oude stroom samenkomt, met dien verstande dat hier meestal
fijnzandig materiaal in het oude bed tot afzetting is gekomen. Op deze wijze ontstaat
een dode riviertak.
Door de lage ligging trekt de stroombedding water van de omgeving aan. In dit
vochtige milieu kan zich een weelderige plantengroei ontwikkelen. Hierdoor vinden
we thans in het profiel van de oude stroombedding veelal veen- of plantenresten.
Bij overstromingen vulde de dode riviertak zich met slibhoudend water. Dit water
kon tengevolge van de oeverwallen van de nieuwe rivier niet afgevoerd worden. Het
fijne materiaal, dat met het water werd meegevoerd, kwam hierdoor tot bezinken.
Nadat op deze wijze de oude bedding bijna geheel met zware klei opgevuld was,
werd hierop gewoonlijk weer het materiaal van de normale oeverwal afgezet. Door
de nog steeds iets lagere ligging in het terrein, bleef de oude stroombedding meer
oppervlaktewater aantrekken dan zijn omgeving en wellicht bleef er bij eventuele
overstromingen ook nog enig slibhoudend water staan. Hierdoor is waarschijnlijk
te verklaren, dat de huidige bovengrond van de oude stroombedding gewoonlijk nog

lé
iets zwaarder is dan zijn omgeving, terwijl de structuur gewoonlijk aanmerkelijk
slechter is.
Het profiel van een oude stroombedding, zoals we dat thans vinden, is: onderin
veelal veen, verder naar boven stugge, blauwe klei vermengd met plantenresten,
terwijl de bovengrond gevormd wordt door een fijnzandige klei met een slechte
structuur.
Naast deze wijze van ontstaan zijn er natuurlijk nog vele andere mogelijk. Ligt
de oude stroombedding dicht bij de nieuwe, dan is het denkbaar, dat de oude binnen
het bereik van de oeverwal-afzetting van deze laatste komt te liggen en onderscheidt
het profiel van de oude stroombedding zich op vele plaatsen niet van de omgeving.
Tussen de hier besproken gevallen kunnen zich alle denkbare combinaties voordoen.
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I I I . D E B O D E M K U N D I G E I N D E L I N G D E R GRONDEN
Na hetgeen in beide vorige hoofdstukken in het algemeen reeds werd medegedeeld
volgen hieronder de beschrijvingen van de op de bodemkaart (zie kaart bijlage 1)
onderscheiden eenheden.
1.

STROOMRUGGRONDEN ( R S )

Stroomruggronden soms kortweg wel stroomgrond genoemd zijn de zandige kleigronden. De naam stroomruggronden is een verzamelnaam voor een aantal bodemtypen. De bovengrond van al deze bodemtypen bestaat uit een zandige kleigrond,
welke in gehalte aan afslibbare delen ( < 16 mu) kan variëren van plm. 30 % tot
plm. 60 % . Gedeeltelijk vindt dit verschil zijn oorzaak in de afzetting in verband
met de ligging, gedeeltelijk vloeit het verschil in zwaarte voort uit vermenging van
de bovengrond met lichter materiaal van de ondergrond, onder invloed van fauna en
cultuur.
Enkele van de meest verbreide bodemtypen van deze stroomgronden zijn:
a. een zavelig grofzandhoudend kleidek, ter dikte van 55 cm of minder, hetwelk
rust op grof zand, al of niet vermengd met grint;
b. een zavelig grofzandhoudend kleidek van 55 tot 100 cm dik, rustend op grof
zand of grint;
c. een zavelig, grofzandhoudend kleidek, hetwelk naar beneden steeds fijnzandiger
wordt, maar tot dieper dan 1 m steeds kleihoudend blijft.
De stroomruggronden treft men verspreid door het gehele gebied aan. Zij vormen
aaneengesloten stroken, welke in het oostelijk gedeelte zich veelal zuid-noord uitstrekken, terwijl meer naar het westen hun hoofdrichting oost-west is. Door deze
verspreiding van de stroomruggen omsluiten zij een aantal min of meer langwerpige
kommen, vlakten bestaande uit zeer zware klei. Het systeem der stroomruggronden
ligt bijna overal vrij strak, dus zonder grillige vormen in het terrein, met dien verstande, dat er in het westelijk gedeelte van het onderzochte gebied onregelmatiger
vormen optreden. Langs de tegenwoordige dijken treffen we nagenoeg overal een
strook stroomruggrond aan.
In hoofdstuk I I is het ontstaan van de stroomruggronden uiteengezet. Hieruit
komt duidelijk naar voren, dat een gedeelte rust op grofzand en grint, namelijk dat
gedeelte, dat door de secundaire oeverwal bedekt is. Een ander gedeelte, de eigenlijke
oeverwal rust op zeer zware kleigronden, de komgronden. De dikte van deze oeverwal
kan sterk variëren om uiteindelijk slechts een vermenging te zijn van de bovengrond
der kom met zandig materiaal.
Doordat in de binnenbocht van de stroombedding eerst zand- en grintafzettingen
hebben plaatsgevonden, waarop later de secundaire oeverwal is afgezet, treffen we
hier profielen aan met een zeer uiteenlopende landbouwkundige waarde. Daar waar
de zand- en grintafzettingen hét sterkst zijn geweest, is het vochthoudende zaveldek
van de secundaire oeverwal gewoonlijk het dunst. Mede doordat de bodemfauna,
in het bijzonder de regenwormen, deondergrond met de bovengrond heeft vermengd, is
de bovengrond hier gewoonlijk zeer licht van samenstlling, hetgeen het vochthoudend
vermogen van de toch al dunne zavellaag niet in de hand werkt. Daar waar dit dek
dunner is dan 55 cm en rust op los grofzand, treedt bij de meeste van onze land- en
tuinbouwgewassen regelmatig verdroging op. De productiviteit van deze gedeelten

vir

IN -^

Opname Geallieerde Luchtmacht 12-9-1944; Luchtfoto-archief v. d. Stichting voor Kodemkartering,
Wageningen.
AFB. 3. Omgeving van Herveld. Stroomruggrond met veel boomgaarden en bouwland. De
onregelmatige stand van de boomgaarden wordt mede veroorzaakt doordat in de
Betuwe in het algemeen de oude aigeleefdc bomen steeds door nieuwe vervangen
worden (inboeten). In de linker bovenhoek is nog juist het begin van de kom
zichtbaar.
FIG. 3. Environments of Herveld.Natural leveesoil with many orchards and much arable land.
The irregularities in the,size oftreesofthe orchardsarcpartly due toincidental replacement
of old worn out freesby planting of young ones. The fringe of the basin begins to shozv on
the upper left liaud corner of the photograph.

zijn gewoonlijk elk jaar aanzienlijk lager clan van deandere bodemtypen derstroomruggronden
Wordt het zavelige kleidek dikker, dus aan de randen der zandbanken, dan
treedt slechts bij uitzondering verdroging v a nde gewassen op. Of zich verdrogings-
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verschijnselen voordoen is mede afhankelijk van de mate van grofheid van het eronder
liggende materiaal. Deze plaatsen zijn meestal niet groot en liggen gerangschikt in
een bepaalde lijn langs de oude stroombedding.
Daar waar de zand- en grintafzettingen niet een dergelijke omvang hebben aangenomen, zijn ze gewoonlijk fijner van korrelgrootte en is het kleidek dikker. Dit zijn
gronden welke van boven naar beneden steeds lichter van samenstelling worden.
Het zijn mooie doorlatende, open en kalkhoudende gronden. De bovengrond bestaat
meestal uit een fijnzandige klei van ongeveer 40 % afslibbaar, welke naar beneden
steeds lichter wordt en die op een diepte van 1 m nog steeds kleihoudend is. Door
deze profielbouw lenen deze gronden zich uitstekend voor de fruitteelt en de teelt
van vele land- en tuinbouwgewassen. Het enige bezwaar is gelegen in de vaak moeilijke bewerkbaarheid, die mogelijk veroorzaakt wordt door de granulaire samenstelling van de bovengrond. Voor de meer intensieve tuinbouw is de snelheid van
de opstijging van het water te gering en is de bewerkbaarheid gewoonlijk te moeilijk.
Bovendien zijn ze in het voorjaar te koud.
2.

O U D E STROOMBEDDINGGRONDEN

(Rb)

Oude stroombeddinggronden zijn de thans iets lager gelegen gronden, welke eens
de eigenlijke rivierbeddingen vormden.
De bovengrond van dit bodemtype is in vele gevallen gelijk aan die van de
stroomruggronden, met dien verstande, dat er als gevolg van de lagere ligging dikwijls
gleyverschijnselen tot in de zode optreden. De ondergrond wordt gewoonlijk door
zware ondoorlatende klei gevormd.
De oude stroombeddingen liggen als iets lager gelegen smalle stroken in het
terrein; zij beslaan slechts een gering gedeelte van het oppervlak van de stroomruggronden. Gewoonlijk vertonen zij het volgende profiel: bovengrond iets zwaarder
dan normale stroomruggen, vervolgens een pakket zware blauwe klei, al dan niet
afgewisseld met veenlenzen, terwijl geheel onderin gewoonlijk ook een veenlaag
voorkomt. Tengevolge van dit profiel en mede door de iets lagere ligging zijn de
stroombeddinggronden ondoorlatende gronden, welke bovendien vrij veel water van
de omgeving aantrekken. Verreweg het grootste gedeelte van de oude stroombeddingen is als grasland in exploitatie. W a t de kalkrijkdom betreft zij hier opgemerkt, dat deze in tegenstelling met de te bespreken komgronden gewoonlijk vrij
behoorlijk is. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat in deze stroombedding ten tijde
van de dichtslibbing vele schelpdieren geleefd hebben.
3.

O U D E CULTUURGRONDEN

(Rp)

Oude cultuurgronden zijn hoger in het terrein gelegen diepzwarte gronden, welke
èn hun hogere ligging èn hun zwarte kleur aan het ingrijpen van de mens te danken
hebben. Veelal vindt men ijzerfosfaat-concreties van een geelgroene kleur in de
ondergrond. De dikte van de zwarte laag kan meer dan 1.50 m zijn. Naast deze
kenmerken treft men in de oude cultuurgronden altijd een groter of kleiner aantal
scherven aan. Deze scherven zijn een zeer goed hulpmiddel bij de ouderdomsbepaling
der oude cultuurgronden (hoofdstuk V I I I ) . Soms is de samenstelling van de zwarte
horizont van dien aard, dat ze pikkerig en min of meer ondoorlatend is. Elders
komen er droge ondoorlatende horizonten van organisch materiaal in voor. Over
het algemeen zijn de oude cultuurgronden echter mede door hun gehalte aan organisch

-TsjtfV—

ft 9 —

- s : jt
•4tj

^

****»-<'!&

Opname

Geallieerde

Luchtmacht

1 :>-!)-1SI44; Luchtjoto-archiei
W ageningen

v. tl. Stichting

voor 1but,

mharlering

.\i--ii. 4.

O m g e v i n g v a n Driel. S t r o o m b e d d i n g c n , welke in h e t m i d d e n der loto en l i n k s d a a r v a n
te h e r k e n n e n zijn a a n de kleine p c r c e l e r i n g e n . S o m s ziet m e n er w o n i n g b o u w , b . v . bij
h e t Vlot (links b o v e n ) . R e c h t s zijn n o g j u i s t de u i t e r w a a r d e n en de Rijn te zien.

F I G . 4.

Environments
of Driel. The small parcels at the centre o/ the photograph ami at the left ni
it denote the former riverbeds. Sometimes lioiiscs are built on llicin, as at the upper leit hand
side o/ the picture. At the right the forelands o/ the Rhine anil the river Use/1 arc just visible.

materiaal goed vochthoudend. Van zeer groot belang was altijd de grote rijkdom
aan plantenvoedende bestanddelen zoals fosfor en kali.
De oude cultuurgronden treffen we in het algemeen verspreid langs de stroombeddingen aan. Ze hebben meestal een oppervlak van niet meer dan enkele hectaren.
Ze zijn door de grote dikte van de zwarte laag gewoonlijk zeer goed vochthoudend.
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Vooral als ze opgehoogd zijn met zandig materiaal zijn ze uitstekend geschikt voor de
teelt van tuinbouwgewassen in de volle grond. Voor de intensieve tuinbouw is de
waterhuishouding onvoldoende,teneerstedoordat dezegronden gewoonlijk aanzienlijk
uit het grondwater liggen, ten tweede door het voorkomen van ophopingen van slecht
verteerd organisch materiaal. Overigens zijn dezeplaatsen mede door degrote rijkdom
aan plantenvoedende bestanddelen uitstekend geschikt voor de teelt van allerlei
landbouwgewassen, voor de klein-fruitteelt en fruitteelt.
Aan het einde van de vorige eeuw waren de oudecultuurgronden landbouwkundig
veel belangrijker dan thans. Hiervoor zijn een tweetal oorzaken aan te wijzen en wel:
Ie. Door een betere ontwatering zijn grote gedeelten van de stroomgronden zodanig
verbeterd, dat deze ook voor de fruitteelt in aanmerking kwamen.
2e. De komst van de kunstmest.
De oude cultuurgronden waren juist uitermate geschikt voor de fruitteelt, doordat
hun bemestingstoestand zodanig was, dat er vergeleken met andere gronden,
buitengewoon hoge opbrengsten verkregen konden worden. Ook was de goede bemestingstoestand van deze cultuurgronden waarschijnlijk oorzaak van een betere
smaak en een grovere vrucht. De „Woerdse" kersen waren in die tijd zeer in trek
en werden geroemd om hun goede smaak. Ook tegenwoordig nog zijn de opbrengsten
van goed onderhouden boomgaarden op de oude cultuurgrond gewoonlijk hoger dan
elders. Vooral de allerlaatste tijd dringt het echter tot de telers door, dat bij een
betere, zwaardere bemesting niet alleen de opbrengst sterk verhoogd kan worden,
maar dat men mede hierdoor ook grotere en mooiere vruchten verkrijgt, zodat de
netto opbrengst aanzienlijk hoger is. Ook nu is het nog een bekend verschijnsel, dat
de kersen geteeld op de woerden groter en smakelijker zijn dan de elders geteelde.
4.

KOMGRONDEN ( R k )

De komgronden zijn grote, vlakke, laaggelegen weilandcomplexen, waarvan de
bodem bestaat uit zeer zware grijze klei, met veelal gleyverschijnselen tot in de zode.
De komkleien bestaan uit een meer dan 1.25 m dik kleipakket, al of niet afgewisseld met veenlaagjes. De klei heeft een samenstelling, welke varieert van 60 tot
100 % afslibbaar. Door de geregelde wateroverlast komen er oxydatie-reductieverschijnselen in de zode voor. De structuur is boven nootjesachtig en naar onderen
wordt hij steeds grover. Soms is hij min of meer prismatisch, terwijl het profiel,
indien de grond verzadigd is met water, uit één structuurloze massa bestaat. Zoals
we reeds zagen, kunnen in de komkleien laklagen voorkomen. Dit zijn donker gekleurde horizonten in het profiel, welke bij indroging een sterk prismatische splijting
te zien geven. Deze laklagen zijn zeer ondoorlatend.
De komgronden zijn afgezet op enige afstand van de eigenlijke rivieren. Aan
weerskanten van de rivier of van oude stroombeddingen liggen de kommen. Het zijn
als het ware zeer grote bassins, waterreservoirs, waarin de rivieren hun overtollig
water konden bergen. Ze liggen als grote vlakten, gescheiden door stroken stroomruggrond inhet landschap.Doordat dezekommen het laagst gelegen waren, ontvingen
ze bij overstroming een grote hoeveelheid water. Hierdoor heeft er geen bewoning
in plaats kunnen vinden; dit is ook de oorzaak van de slechte ontsluiting van deze
komgebieden.
De komgronden hebben niet alleen wateroverlast door hun lage ligging, maar
vooral ook door hun grote ondoorlatendheid. Uit een onderzoek bleek, dat weinig
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P o l d e r Rijswijk. K o m g r o n d m e t p l e i s t o c e n e o p d u i k i n g . I n t e g e n s t e l l i n g m e t de s t r o o m n igg r o n d en o v e r ^ l a g g r o n d v i n d t m e n hier g r o t e , l a n g e percelen, g e s c h e i d e n d o o r b r e d e
k a v e l s l o t e n . Alle w e i l a n d e n zijn s t e r k b e g r e p p e l d . L i n k s b e n e d e n niet een a f w i j k e n d e
A e r k a v e l i n g ligt de p l e i s t o c e n e o p d n i k i n g . Links b o v e n is n o g j u i s t een g e d e e l t e v a n
liet A m s t e r d a m — . R i j n k a n a a l te zien, nabij de sluis. O p v a l l e n d is de geringe b e w o n i n g
in d i t gebied.

L u ; . 5.

Polder Piiswiik. Basin clay with pleistocene outcrop at the lower left hand corner. The big
long parcels separated bv broad, ditches stand in contrast to the tvpe of allotment
found
on, natural levee and crevasse deposit soils. All pastures hare been narrowly trenched. At
the upper left hand comer a section of the Amsterdam—Rhine
canal near the lock.

of geen komgronden gedraineerd waren. Slechts een enkel perceel gelegen op komgrond was gedraineerd. Volgens mededeling was deze gedraineerde koragrond ongeschikt voor de teelt van suikerbieten en minder geschikt voor aardappelen. Granen

2L
AFB. 6. Profiel in heel zware komgrond in de Betuwe.

Cliche beschikbaar gesteld door de Fruitteelt.
FIG. (i. 6'oï7 profue m very heavy river clay (basin soil).

werden er met succes geteeld. Bij nader onderzoek bleek, dat de bouwvoor hier een
kruimelstructuur had, terwijl de massa direct onder deze bouwvoor zeer vast en grijs
was en een prismatische splijting vertoonde. Het water stagneerde op deze laag en
werd over deze laag afgevoerd naar de drainsleuven om vervolgens via de drains af
te vloeien naar de sloten. Als we hier opmerken, dat het dus mogelijk is op de komgronden met succes granen te verbouwen, moet men wel rekening houden met hun
lage ligging, waardoor ze soms grote gedeelten van het jaar onder water komen te
liggen, zodat de graanteelt eigenlijk beperkt wordt tot de teelt van zomergranen.
Ook moet men bij dit alles niet uit het oog verliezen, dat de grondbewerking en het
oogsten bijzondere kosten met zich meebrengen.
Bovengenoemde factoren zijn ook de oorzaak, dat de teelt van fruit slechts zeer
sporadisch in de kommen wordt aangetroffen. De groei laat zeer veel te wensen over,
terwijl dientengevolge ook de opbrengsten in geen verhouding staan tot die van de
stroomgronden. De groei van de fruitbomen is gewoonlijk steil en gedrongen, terwijl
de bladstand ijl is. Vooral de teelt van appels heeft ongunstige resultaten. Gewoonlijk
worden nogmaar, vooral aan deranden der kommen, met enig succes peren en pruimen
geteeld. De teelt van kersen is op komgronden nagenoeg geheel onrendabel. De fruitteelt heeft nog het meeste succes aan de randen der kommen en daar waar men het
land opzeer bollesmalle akkers heeft gelegd, zodat debovengrondse afwatering groot is.
De komgronden worden dan ook met uitzondering van enkele verspreid liggende
percelen alleen voor wei- en hooiland gebruikt. De toestand waarin deze weiden ver-
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d. Stichting rooi' Bodemh
Luchtfoto-archief
Wapeningen.
O m g e v i n g Hui.ssen. O v e r s l a g g r o n d , bijna geheel in g e b r u i k v o o r d e g r o e n t e t e e l t . D u i d e lijk zijn de k a s s e n en w a r e n h u i z e n t e o n d e r s c h e i d e n . K e n m e r k e n d is de v e r s p r e i d e b e w o n i n g en de m o z a i e k v e r k a v e l i n g . H o t geringe a a n t a l s l o t e n v a l t o p . In de l i n k e r
b o v e n h o e k is de b a n d i j k m e t een g e d e e l t e v a n een o u d e s t r o o m b e d d i n g nog juist te zien.

Geallieerde

Luchtmacht

12-9-1944;

Lnvironments
of I[nissen. Crevasse deposit soil, nearly exclusively used loi- market gardenina, the picture clearly showing the hot houses. The sea.tte.rcd habitation and mosaic type
o/ allotment arc typical for this reetion as well as the near absence of ditches. In the upper
left hand corner the river embankment
and a part of a form river bed arc just visible.

keren, is in het algemeen zeer slecht. Dit vindt mede zijn oorzaak in de grote ondoorlatendheid van deze zware kleien. Eensdeels komt dit tot uitdrukking in de grote
wateroverlast in de herfst, winter en het voorjaar, welke veroorzaakt wordt door de
grote ondoorlatendheid van het profiel, terwijl anderdeels door dezelfde oorzaak in
perioden met weinig regenval de aanvoer van water uit de ondergrond onvoldoende
is voor het gewas, waardoor de uitgestrekte weilanden er in droge zomers als een
dorre vlakte uitzien. Naast deze voor weiland al zeer ongunstige bodemtoestand is
de slechte verpleging van het weiland ook een factor van belang.
Mede door de slechte verkaveling en ontsluiting en de grote afstand tot het
bedrijf is de verzorging van het weiland zeer slecht.
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Naast debovengenoemde waterhuishouding isnatuurlijk dehoeveelheid aanwezige
plantenvoedende stoffen zeer belangrijk. Uit analyses van het Bedrijfslaboratorium
voor Grondonderzoek blijkt, dat ook vruchtbaarheid gewoonlijk zeer gering is. Van
„vette, vruchtbare gronden" is geen sprake. Daarbij komt nog, dat door het grote
gehalte aan ijzer defosfaatvastlegging groot is,terwijl ook dekalifixatie aanzienlijk is.
Waarschijnlijk, doordat deze gronden gevormd zijn in water met een behoorlijke
plantengroei, zijn ze,en dit in tegenstelling met de stroomgronden, kalkarm. Ook dit
feit oefent natuurlijk grote invloed uit op het productievermogen en de bewerkbaarheid. Enkele gedeelten van de komgronden kunnen kalkhoudend zijn, ni. de
laagst gelegen gedeelten, waar zich in een moeras een afwijkende fauna kon ontwikkelen.
5.

OVERSLAGGRONDEN ( R o )

Overslaggronden zijn grofzandige lichte rivierkleigronden. Verspreid langs de
dijken liggen deze gronden op de er onder liggende stroomruggrond of komgrond.
Het profiel van de overslaggrond isaan deoppervlakte zandig eniets slibhoudend,
gewoonlijk minder dan 30 % afslibbaar. Verder naar beneden neemt het gehalte
aan afslibbare bestanddelen af, zodat we op ongeveer 80 cm gewoonlijk los grofzand
hebben. Dit pakket rust op de vroegere ondergrond. Deze ondergrond zal meestal
bestaan uit stroomruggrond, dus een normale kleigrond. Soms is hierop de vegetatiezone nog duidelijk te herkennen. Ook kan de ondergrond bestaan uit komgronden,
hetgeen echter zelden voorkomt. De dikte van het grofzandige pakket kan van 0 tot
ongeveer 150 cm variëren. Wordt het pakket erg dik, b.v. dikker dan 1 m, dan is
de gehele afzetting meestal zandiger en treden er meermalen verdrogingsverschijnselen op. Landinwaarts wigt de overslag uit om uiteindelijk slechts merkbaar te zijn
aan de bijmenging van grofzand in de oorspronkelijke bovengrond.
Daar waar de overslag dikker dan 1 m is,isde vochthoudende bovenlaag 's zomers
te dun en wordt zeer waarschijnlijk het capillaire verband met de vochthoudende
ondergrond verbroken. Deze gronden zijn in het voorjaar wel erg vroeg, maar in de
zomer is hier meestal een tekort aan water, zodat er verdroging optreedt. Een bijkomstigheid is nog, dat juist deze dikke overslag vaak min of meer grinthoudend
is. Er kunnen .zelfs grintlagen in voorkomen, welke natuurlijk de verdroging sterk
bevorderen, zoals b.v. bij de Lawick te Lent.
De overslagen dikker dan 50 cm maar dunner dan 1 m zijn eigenlijk ideaal.
Welisderijkdom aanplantenvoedende bestanddelen zeergering, maar hun physische
toestand is buitengewoon gunstig.
Door de laag los grofzand draineren deze gronden zich als het ware zelf, terwijl
naar de ervaring geleerd heeft dezegronden in de zomer steeds debeschikking hebben
over voldoende vocht. Het is mogelijk dat de er onder gelegen oude zwaardere
bovengrond stagnerend werkt en dat hierdoor de bovengrond voldoende vocht heeft.
In het voorjaar zijn deze gronden tijdig droog en mede door hun mechanische samenstelling zeer vroeg en gemakkelijk te bewerken. Dit in tegenstelling tot de stroomruggronden.
Vele van deze gronden zijn in gebruik als tuinbouwgronden. Zowel de grove als
de fijne tuinbouw treft men hierop aan. Ook worden grote oppervlakten van deze
overslag gebruikt voor deteelt van kleinfruit. Het grote voordeel van dit bodemtype
voor de teelt van tuinbouwgewassen is dat de gronden door hun goede ontwatering
zowel vroeg te bewerken zijn als vroeg de goede temperatuur hebben. Naast de
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voordelen van een goede temperatuur en een goede waterhuishouding hebben de
overslaggronden nog het voordeel, dat ze tengevolge'van hun mechanische samenstelling gemakkelijk te bewerken zijn.
Daar waar de overslag rust op stroomruggrond en waar hij bij voorkeur de
dikte van 1m nadert, is dit bodemtype ook veel in gebruik voor de fruitteelt en gewoonlijk met uitstekende resultaten.
Aan de randen van de overslag en daar waar de overslag ontstaan is tengevolge
van een kleine dijkdoorbraak bedraagt de dikte minder dan 60 cm. Ook deze
gronden hebben het voordeel dat ze veel gemakkelijker te bewerken zijn dan de
stroomruggronden. Het overslagdek is hier echter dun en mede doordat de grofzandlaag ontbreekt, is dit type gewoonlijk niet zo vroeg te bewerken en is de temperatuur
in het voorjaar laag. Door hun gemakkelijke bewerkbaarheid zijn deze gronden veel
in gebruik voor de grove tuinbouw, terwijl ze voor het overige als landbouwgronden
in gebruik zijn.
In den beginne zagen we, dat men soms bij een dijkdoorbraak de nieuwe dijk op
de overslaggelegdheeft. Dezeoverslagiszeer doorlatend, zodat bij hoge rivierstanden
veel water binnenkomt. In dit geval is de drainerende grove zandlaag, welke in het
voorgaande gunstig was, door zijn' grote doorlatendheid zeer ongunstig. Het terrein
blijft tot ver in het voorjaar te nat, is moeilijk en laat te bewerken en heeft zeer laat
de goede temperatuur. Dergelijke terreinen zijn dan gewoonlijk ook als grasland in
gebruik.
Naast de overslagen welke aan de randen van het gebied langs de tegenwoordige
rivierdijken voorkomen, vindt men dit bodemtype, zij het in veel geringere omvang
ook nog verspreid langs andere waterkeringen van enige afmeting.
6. STROOMRUGGROND OP KOMGROND (Risk)
Zoals we bij de behandeling van de stroomruggronden gezien hebben, wierp de
rivier aan de buitenzijde zijn eigenlijke oeverwal op. Daar waar de rivier de kom
aantast, wordt dezeoeverwal afgezet op de komgrond. Indien dezeoeverwal een dikte
heeft van minder dan 1.25 m is het aldus ontstane bodemtype stroomruggrond op
komgrond genoemd.
Dit type onderscheidt zich van de stroomruggronden door twee eigenschappen.
Ie. de dikte van de zandige afzetting is geringer dan 1.25 m.
2e. inplaats van de grofzand- en grintondergrond treffen we hier een ondergrond van zeer zware blauwe klei aan. Ook is in verband met het ontstaan van dit
type de zavelige bovengrond gewoonlijk gelijkmatiger van samenstelling. Wel kan
het voorkomen, dat er grofzandiger lenzen in voorkomen, maar hun invloed op de
plantengroei isveelgeringer dan die van de heibanen in de stroomruggronden, omdat
deze grofzandlenzen gewoonlijk dun zijn. Uit het voorgaande volgt, dat het voorkomen van het bodemtype stroomrug op kom gebonden is aan de kommen. We
treffen dit type dan gewoonlijk ook aan, aan de randen van de kommen en wel vooral
aan de oostzijde, aangezien aan de westzijde van die kommen in vele gevallen door
secundaire invloeden een ander type is ontstaan. Op enkele plaatsen treffen we een
geringe zelfstandige oppervlakte stroomrug op kom aan. Dit moet waarschijnlijk
beschouwd worden als de rest van een grotere kom, welke kom geheel door de rivier
weggeërodeerd is.
Door de zeer zware ondergrond is de waterhuishouding matig met als gevolg
een meestal niet erg gunstige structuur van dit bodemtype. Mede doordat de gronden
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van dit type gelegen zijn aan de randen der kommen, dus betrekkelijk laag, heeft dit
type vaak vrij veel wateroverlast. Hierdoor komen in vele gevallen in de bovengrond
reeds reductieverschijnselen voor. Het spreekt vanzelf dat, aangezien de zavelige
laag, dus de oeverwal, in dikte kan variëren van 25 cm tot 125 cm, er groot verschil
is in landbouwkundige waarde van dit type. Dit komt dan ook duidelijk tot uiting
in het gebruik dat de praktijk van dit bodemtype maakt. We zien namelijk een zeer
verschillend gebruik en wel van grasland, bouwland, klein-fruitteelt en fruitteelt.
Naast andere oorzaken is vooral het verschil in dikte van de zavelige laag de aanleiding voor dit verschillend gebruik. De diepte waarop de komgrond in het profiel
voorkomt is veelal ook bepalend voor de zwaarte. Komt de komgrond ondiep voor,
dan is ook de bovengrond gewoonlijk zwaar. Hoe dunner de oeverwal, hoe verder
we van de eigenlijke rivier verwijderd zijn, dus hoe zwaarder in het algemeen het
materiaal dat tot bezinking gekomen is. Vandaar dat men er in het laatste geval
vaak grasland op aantreft. Wordt de zavelige laag dikker, dan ligt de komgrond
dieper en zien we er bouwland en eventueel plaatselijk de klein-fruitteelt op.
Nadert de dikte van de zavelige laag één meter of meer, dan kan men er met
succes de fruitteelt op uitoefenen mits men zorgt voor behoorlijke drainage. De wijze
van gebruik van dit bodemtype is echter ook afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare stroomruggrond. Is deze groot, dan is de stroom op kom goeddeels in gebruik
als weiland. In het andere geval heeft men er veel bouwland en boomgaarden op
aangelegd.
>
7.

KOMGROND OP STROOMRUGGROND

(Rks)

Het profiel van dit bodemtype bestaat uit een komgrond welke rust op stroomruggrond. Een laag zware klei dikker dan 25 cm, maar dunner dan 1 m à 1.25 m
rust op een zavelige ondergrond.
Uit bovenstaande volgt, dat dit type ontstaan moet zijn doordat de kom, na
de afzetting van de er aan grenzende stroomruggrond, nogmaals een uitbreiding heeft
verkregen. We treffen dit type dan.ook altijd nabij de kommen aan. Soms ligt er
rond de kom een strook kom op stroomrug. Hier heeft dus de gehele kom een uitbreiding ondergaan. Vaak treffen we dit type juist aan de westzijde van de kommen
aan. De algemene helling van het terrein is namelijk van oost naar west. De uitbreiding van de kommen in het westen met een stuk kom op stroomrug moet toegeschreven worden aan het feit,%at de afzetting uit het oosten is gekomen, dus dat
er aan de oostzijde van de kom een rivier liep, of, en dit is zeer waarschijnlijk, doordat
deze strook kom op stroomrug zijn ontstaan te danken heeft aan het latere overstromingswater. De laag zware klei, welke op de stroomruggrond rust, wigt in verband
hiermede naar het westen uit.
Doordat bij dit type de zware kleigrond boven ligt, zijn deze gronden zeer slecht
te bewerken. Gewoonlijk liggen ze dan ook in grasland. Aangezien deze zware klei
op stroomruggrond rust, dus een zandige ondergrond heeft, zijn deze gronden in
tegenstelling met de zuivere komgronden goed te draineren. Dit is waarschijnlijk ook
de oorzaak, dat men er plaatselijk wel bouwland op aantreft.
Het grensvlak tussen de zware klei en de er onder liggende stroomruggrond is
gewoonlijk vrij scherp. Hierdoor wordt de capillaire opstijging'bemoeilijkt. Van deze
gronden hoort men dan ook in het algemeen zeggen, dat ze te vochtig zijn in het
voorjaar en te droog in de zomer. Op gronden van dit type kan soms met succes de
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fruitteelt beoefend worden, vooral als de laag zware klei niet te dik is. Over het
algemeen is de aanslag moeilijk en moet men de eerste jaren zeer veel zorg aan de
bomen besteden. Zijn de wortels eenmaal door de komklei heen gegroeid dan is de
groei uitstekend.
8.

ANDERE ONDERSCHEIDINGEN

Naast de besproken bodemreeksen komen er nog een aantal voor, welke gezien
hun oppervlakte van weinig of geen belang zijn, nl.:
a. Komgrond op stroomruggrondop komgrond (Rksk)
Deze bodemreeks bestaat uit een zeer zware bovengrond van komgrond van
wisselende dikte, rustend op meer zandige stroomruggrond, terwijl op een diepte
van plm. 1 m weer een komafzetting, dus de zware grijsblauwe klei, aanwezig is.
Deze reeks heeft veel overeenkomst met de komgronden, echter met dien verstande,,
dat de door de komkleilagen ingesloten zandige laag goed te ontwateren is en hier
gewoonlijk een voor de plantenwortels aantrekkelijker waterluchtverhouding is,
waardoorwreindezestroomruglaag eengroteconcentratievan deboomwortels vinden.
In sommige gevallen is er in deze grond diep gewerkt, zodat vooral daar waar de
bovenste komkleilaag betrekkelijk dun is een vermenging van de komklei met de
•.onderliggende stroomruggrond ontstaan is. Het bodemtype vertoont dan zeer veel
gelijkenis met de zware variant van de bodemreeks stroomruggrond op komgrond
(Rsk). Dit laatste is het geval ten zuiden van Opheusden, waar de boomkwekerij
en met name de teelt van vruchtgoed tot ontwikkeling isgekomen. Over het algemeen
kan echter gezegd worden, dat de gronden van dezereeks zich vanwege hun moeilijke
bewerkbaarheid en hun moeilijke „detail" ontwatering niet lenen voor de teelt van
land- en tuinbouwgewassen, maar dat ze bruikbaar zijn als weiland, hoewel de
gewassen er in perioden van grote droogte ook verdrogingsverschijnselen vertonen.
Deze bodemreeks is ontstaan doordat een bestaand komgebied tijdelijk onder invloed
van een stroom is komen te staan. Bij een terugtrekken van de stroom heeft de komafzetting weer de overhand gekregen.
b. Stroomruggrond op komgrond op stroomruggrond (Rsks)
Het profiel bestaat uit een zandige stroomruggrond welke een zware kleilaag
(een komafzetting) insluit. Gewoonlijk heeft deze zware grijze kleilaag een dikte
van 10 à 20 cm en komt voor op een diepte van 60 cm. Deze kleilaag werkt zeer
stagnerend op de waterhuishouding met als gevolg dat dit type spoedig wateroverlast
heeft en er in de zomer spoedig verdroging optreedt.
De gronden van deze reeks gelijken in hun oorspronkelijke staat dan ook veel op
die van de stroomruggronden op komgronden, met het verschil dat men b.v. door
drainage dit type zodanig kan -^rbeteren, dat, mits men de drains niet te wijd legt,
veel overeenkomst met de gewólkë, zware stroomruggronden verkregen wordt. Deze
bodemreeks komt op de bodemkaart alleen voor pal ten noorden van het dorp
Ochten. Zij iseenuitloper van degrotekomen ontstaan dooreen tijdelijke uitbreiding
van deze laatste. Behalve op deze plaats komen er in het gebied nog enkele andere
plaatsen voor, waar een komafzetting in de stroomruggrond wordt aangetroffen.
Hier is deze komafzetting echter veelvuldig onderbroken, waardoor deze gebieden
een andere waterhuishouding hebben. We zullen op dit type, hetwelk we een stroomruggrond met kniklaag noemen, bij de beschrijving van de kaart (hoofdstuk IV)
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nader terugkomen. De gronden van deze reeks zijn, mits de ontwatering in orde is,
te vergelijken met de stroomruggronden, met dien verstande dat de komkleilaag
altijd eenstorende invloedblijft uitoefenen opdewaterhuishouding. Voor landbouwdoeleinden kan mede door de slechte ontwatering de bewerkbaarheid moeilijk zijn.
Voor de fruitteelt oefent de komkleilaag zeker een storende invloed uit.
c. Overslagof kom (Rok) en overslagop stroomrug (Ros)
Waar dus een overslag dunner dan 50 cm rust op komgrond, is het type overslag
op kom (Rok) genoemd. Gewoonlijk isdit aan de randen van de overslagen het geval,
terwijl het een enkele maal voor kan komen dat bij de dijkdoorbraak zo weinig
materiaal naar binnen gekomen is, dat nergens een grofzandig pakket dikker dan
50 cm tot afzetting is gekomen. Uit het ontstaan van de overslagen kan men opmaken, dat juist de randen van het pakket fijner, dus zwaarder zijn dan het centrm
Door hun groter gehalte aan grofzand onderscheiden zij zich echter van stroomruggronden. Naar de aard van de ondergrond onderscheiden we nog 2 typen:
Rok Overslaggrond op komgrond
Het bodemtype bestaat dus uit een grofzandige laag dunner dan 50 cm, welke
rust op zware komklei. Door de grofzandige bovengrond wordt het komkarakter
van de ondergrond op de achtergrond gedrongen. De bewerkbaarheid van deze
gronden is dan ook aanzienlijk beter dan die van de komgronden.
Door de zware klei in de ondergrond heeft dit type echter spoedig overlast van
water, terwijl de zware ondergrond in de zomer de wateropstijging uit de ondergrond
ten zeerste belemmert, waardoor spoedig verdroging optreedt. Een gevolg hiervan
is dan ook, dat dergelijke gronden gewoonlijk als grasland in gebruik zijn, terwijl er
bij uitzondering de akkerbouw op uitgeoefend wordt. Wanneer er door hogere ligging
dan de kom in de omgeving goede afwatering is, vindt men veel bouwland en klein
fruit.
Ros Overslaggrond op stroomruggrond
De ondergrond bestaat hierbij uit stroomruggrond. Daar we bijna overal langs
de dijken stroomruggrond aantreffen, treft men dit bodemtype veel langs de randen
der overslaggronden aan. Soms komt de samenstelling van de overslag nagenoeg
overeen met die van de eronder liggende stroomruggrond, zodat de grens niet nauwkeurig is vast te stellen. In dergelijke gevallen grenst op de kaart de overslag direct
aan de stroomruggrond. Waar overslaggrond op stroomruggrond is aangegeven, is
de bovengrond grofzandiger dan de stroomruggrond eronder. Door dit grotere gehalte
aan grofzand is de bewerkbaarheid en de doorlatendheid beter. Op vele plaatsen
treffen we er dan ook de teelt van vollegrondstuinbouwgewassen op aan, terwijl dit
ook deuitverkoren gronden zijn voor deklein-fruitteelt. Het zijn uitstekende gronden,
welke weinig overlast van water en tevens weinig hinder van verdroging hebben.
Het eerste is een gevolg van het feit dat ze topografisch hoger gelegen zijn.
d. Diluviale grond (Rd)
Dit is het minst verspreide bodemtype. Men treft er een drietal plekken van aan,
nl. de Rijkerswoerd, het Hoog van Valburg en een kleine plaats ten zuiden van het
dorp Rijswijk (zie afb. 6). Het zijn kalkarme hoge zandgronden; zowelop Rijkerswoerd als op het Hoog van Valburg heeft bewoning plaats gevonden, zodat we daar
oude cultuurgronden aantreffen en ze grotendeels als zodanig op de kaart staan.
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Deze diluviale gronden liggen hoog ten opzichte van de omgeving. Het zijn resten
van het oude laagterras. Gewoonlijk vinden we aan de achterzijde (gezien van uit
de richting der nabij gelegen oude stroombedding) zandafzetting in of op de komafzetting. Door hun hoge ligging en hun ongestoord profiel lenen deze gronden zich
uitstekend voor intensieve fruitteelt en de landbouw. Gezien hun geringe oppervlakte zijn ze echter zeer onbelangrijk.
e. Toegemaaktegronden
Dit zijn zeer kleine oppervlakten, ontstaan doordat men vergraven gedeelten
weer geschikt heeft gemaakt door de gaten op te vullen met materiaal dat voorradig
was. Hierdoor is de geschiktheid van deze bodemreeks zeer verschillend.
/. De uiterwaarden
Hoewel het onderzoek zich niet tot de uiterwaarden uitstrekte kan hierover naar
aanleiding van enkele buitendijkse waarnemingen en van de kartering van de polder
Malburgen in opdracht van het gemeentebestuur van Huissen wel het een en ander
medegedeeld worden.
In principe komt het ontstaan van de bodem van de uiterwaarden overeen met
het ontstaan der stroomruggronden, echter met dien verstande dat door de aanwezigheid van dijken de differentiatie in stroomsnelheid veel geringer is. In de uiterwaarden treffen we dan ook geen kommen aan. Het zijn over het algemeen zeer
gelijkmatige afzettingen met enkel langs de bedding of oude bedding een iets meer
zandhoudende oeverwal.Deoude beddingen (strängen) zijn zelf gewoonlijk opgevuld
met zware klei, waarin zich plaatselijk veen ontwikkeld heeft. Verder van deze
beddingen bestaat het profiel uit een fijnzandige kleigrond, welke veel overeenkomst
vertoont met de stroomruggrond, met dien verstande dat ze kalkrijker zijn en dat
de hinderlijke heibanen van de stroomruggronden hier ontbreken. Vooral daar, waar
de uiterwaarden breed zijn, komt het wel voor dat de recente uiterwaardafzettingen
op de oudere stroomrug- of komafzettingen rusten. De grens tussen de recente en
de oudere afzettingen isdan gewoonlijk messcherp. Deuiterwaarden zijn inhun geheel
als weiland in gebruik. Als zodanig genieten ze een uitstekende reputatie.
Deze reputatie danken ze aan het feit, dat men op de uiterwaarden, en dit in
tegenstelling met de rijk aan Equisetum zijnde binnenweiden, uitstekend melkvee
kan weiden. Niettegenstaande deze reputatie zien ze er in het algemeen weinig verzorgd uit.
Naast dit landbouwkundig gebruik zijn veel uiterwaarden bestemd om ten behoeve van de baksteenindustrie afgegraven te worden. Het duurt dan vele jaren
voordat deze afgegraven gronden weer behoorlijke weilanden zijn geworden.
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IV. B E S C H R I J V I N G B I J D E BODEMKAART
1.

OVERSLAG LANGS DE W A A L VAN DOORNENBURG TOT S L I J K - E W I J K

Vanaf de splitsing van Rijn en Waal bij Doornenburg ligt langs de Waal een bijna
aaneengesloten strook overslaggrond van Doornenburg tot Slijk-Ewijk. Ten zuiden
van het dorp Doornenburg is deze overslaggrond sterk grofzandig. Waarschijnlijk
ontleent het profiel dit karakter aan het feit, dat het dicht bij de splitsing van Waal
en Rijn ligt. Het grofzandige pakket is hier meer dan 130 cm dik, terwijl er verspreid
in het gehele profiel zeer veel grint wordt aangetroffen. De samenstelling is kleihoudend
grofzand tot los grofzand. Het eigenaardige feit doet zich hier voor, dat op deze
gronden vrij veel weiland voorkomt. Mogelijk is dit een gevolg van het feit, dat deze
gronden 's-zomers veel hinder van verdroging ondervinden. Een akkerbouwgewas
zal bij'sterke verdroging een totale misoogst geven, terwijl grasland in het voorjaar,
de voorzomer en herfst op dergelijke gronden nog een behoorlijke opbrengst kan
geven. Naast dit weiland komen er nog bouwlanden en goed onderhouden boomgaarden voor, terwijl er verspreid nog enige groente- en klein fruitteelt plaats vindt.
Juist ten zuiden van het dorp Doornenburg treft men overwegend boomgaarden aan.
I n het zuidwesten wordt de grens tussen overslaggrond en stroomruggrond gevormd
door een smalle strook overslag op stroomruggrond. De overslag heeft hier een dikte
van minder dan 50 cm. Ten oosten van het dorp is de grens tussen overslag en
stroomruggrond scherp, zodat hier geen strook overslag op stroomruggrond is aangegeven.
Naar het westen langs de dijk zet de overslag zich voort. Plaatselijk bestaat ze
hier uit kleihoudende zandgronden, terwijl elders, vooral in de omgeving van de
buurtschap Kommerdijk, meer zandhoudende kleigronden voorkomen. De dikte van
de overslag bedraagt ongeveer 1 m. Soms echter is hij dikker en bestaat uit bijna
los grofzand. Dit laatste is onder meer het geval in de omgeving van Hulhuizen.
Behalve plaatsen met een groot gehalte aan grofzand komen er in de overslaggronden
van de gemeente Gent ook plaatsen voor met een groot gehalte aan grint. Dit is
o.a. het geval in de nabijheid van het dorp Haalderen en ten zuidwesten van de buurtschap Hulhuizen.
In het overslaggebied komen enkele plaatsen voor met veel kwel, vooral in de
omgeving van Kommerdijk en ten oosten van Hulhuizen langs de Waaldijk. Op deze
laatste plaats komen roodbruine gronden voor, welke men hier „grutgronden"
noemt.
Het overslaggebied aan de Waalkant heeft een grotere kwel dan het gebied langs
de Rijn. Dit is zeer waarschijnlijk een gevolg van het feit, dat alle stroombeddingen
hun oorsprong hebben aan de Waalkant. Hier hebben we dus een aantal splitsingen
gehad. Zoals we in het hoofdstuk „stroomruggronden" gezien hebben ontstaan er
vooral bij de splitsingen grofzand- en grintophopingen. Aan de Rijnkant daarentegen
wordt de ondergrond bijna overal gevormd door zware, ondoorlatende klei. Op de
plaatsen, waar hier dijkkwel optreedt, kan verwacht worden, dat het dijklichaam
op oversjag rust. Omtrent het gebruik van dit gedeelte van de overslag zij medegedeeld, dat er in de omgeving van Haalderen en Gent enige groenteteelt en kleinfruitteelt plaats vindt. In het tussenliggende gebied vinden we het normale Betuwse
landbouwbedrijf met veel fruit. In het gebied ten noordoosten van Kommerdijk liggen
een aantal kleiputten. Deze hebben een diepte van 4 tot 6 m, ze zijn door de steen-
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fabriek Terwindt afgegraven. In deze putten kan men zien, dat het zandige kleidek
rust op de blauwe klei, welke op een diepte van 1.50 tot 2 m voorkomt. Dit was voor
de betrokken steenfabrikant gunstig, want door de zandige bovengrond te mengen
met de zware blauwe klei, welke eronder ligt, kreeg hij een voor de steenbakkerij
gunstig mengsel. Op de overslaggronden in de gemeente Gent vinden we verder een
zevental oude cultuurgronden, o.a. de Munnikshof te Hulhuizen, de Woerd te Gent,
Huis te Gent en Poelwijk, terwijl er in de nabijheid van het dorp Haalderen nog een
kleine plek aangeboord is onder de overslag.
Zowel binnen- als buitendijks liggen zeer weinig wielen. Dit moet men verklaren
door aan te nemen, dat de rivier in historische tijd telkens meer terrein genomen heeft.
De naam van de buurtschap Kommerdijk wijst ook reeds op de moeilijkheden deze
dijk te behouden. Als een verdere aanwijzing zou kunnen dienen de kleine oppervlakte
v a n de gemeente Gent. In tegenstelling met de andere gebieden waar men overslag
aantreft, vinden we in de gemeente Gent vrij veel oude cultuurgronden. In dit
verband moet er op gewezen worden, dat een overslaggrond door dijkdoorbraken
ontstaan is, zodat de eventuele woonplaatsen der Romeinen onder deze overslag
gevonden zouden moeten worden. Mogelijk zijn deze gronden dus zeer oud.
In de omgeving van Haalderen en Ressen-Bemmel heeft de overslag een dikte
van meer dan 1.25 m. We treffen ook hier weer zowel kleihoudend zand als zandhoudende klei aan, terwijl er enkele plaatsen voorkomen met een zeer zandig profiel.
Dit laatste is onder meer het geval in de kom van het dorp Bemmel en iets ten noorden
hiervan. Een groot gedeelte van de oppervlakte wordt ingenomen door boomgaarden.
Hiernaast komt zowel bouwland als weiland voor. Langs de dijk liggen hier buitendijks
enkele wielen, terwijl er maar één binnendijks gelegen is. Het valt op dat we in deze
omgeving bijna geen oude cultuurgronden aantreffen, dit in tegenstelling met het
gedeelte vanaf Doornenburg tot Haalderen. Enkel in Haalderen werd een „moorgrond"
aangeboord en wel op een diepte van 1 m.
Daar waar de overslag ligt tegen de komgrond, vindt men een strook overslaggrond
o p komgrond aangegeven. Hier is het overslagpakket ongeveer 0.50 m dik. Door de
lichte bovengrond is dit profiel geschikt voor bouwland. Men vindt er echter ook vrij
veel fruit en wel in hoofdzaak pruimen en peren. Deze beide fruitsoorten hebben
betrekkelijk weinig last van de kleilaag, welke er onder ligt. Dit gebied is gelegen
t e n noorden van het dorp Haalderen.
Meer naar het westen grenst de overslag direct aan de stroomruggrond. Hier is
bet dunne pakket overslag moeilijk te vinden. Vooral als men ook nog in de nabijheid
van een stroombedding komt. Daar kan ni. de stroomruggrond zo licht zijn, dat het
profiel vrijwel gelijk wordt aan dat van de overslag. Tussen Bemmel en Lent wordt de
grens tussen stroomruggrond en overslaggrond gevormd door een strook overslag
op stroomrug. De laag overslag is hier weer plm. 50 cm dik. Hierdoor wordt de
bewerkbaarheid beter. In dit gebied treffen we enkele zeer goede fruitteeltbedrij ven
aan. Langs de dijk bij Lent ligt overal een strook overslaggrond van gemiddeld 1 km
breedte. Deze overslag is vermoedelijk ontstaan door dijkdoorbraken, welke de grote
wielen in de nabijheid hebben doen ontstaan. Zowel buiten- als binnendijks liggen
verscheidene wielen. De overslag bestaat hier voor een klein deel uit bijna zuiver zand,
nl. het Lentse zand. Het overige bestaat uit kleihoudend zand, benevens een gedeelte
zandige klei. Deze zware variant treft men aan op de rand van de stroomruggrond
e n de overslaggrond. Plaatselijk komen grintbanken voor, b.v. bij de Lawick. Deze
grintbanken bevinden zich op een diepte van 0.50 m tot 1 m beneden maaiveld. De
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dikte van het pakket overslag bedraagt 1.25 m en meer. In het centrum van Lent
rondom Witte Huis werd een vrij grote moorplek aangeboord, verborgen onder een
1 m dikke laag overslag.
De teelten welke op deze overslaggronden uitgeoefend worden zijn: bloemen-,
groente-en fruitteelt zowelin devollegrond alsonder glas.Debloementeelt vindt men
meestal op de lichtste variant van de overslag, terwijl fruitteelt en groenteteelt gemengd voorkomen. Vooral de fruitteelt maakt hier een uitstekende indruk.
De overslag in de gemeente Valburg sluit aan bij het overslaggebied van Lent,
met dien verstande dat rondom het Huis te Oosterhout een aparte strook voorkomt,
waarschijnlijk ontstaan door een dijkdoorbraak, waarvan de Wielen, het Grote Wiel
en het Wolfgat nog buitendijks gelegen zijn. Om dit plakkaat dikke overslag ligt een
ring dunne overslaggrond op stroomruggrond. De dikte van deze overslaggrond op
stroomruggrond bedraagt ongeveer 40cm. Degrillige vormen, welke men in dit gebied
aantreft, vinden hun oorzaak in het feit dat er vroeger veel in gegraven is. Waarschijnlijk heeft men getracht een gedeelte van de grove zanden te verwijderen. Het
profiel van de dunne overslag bestaat uit een laag kleihoudend grofzand ter dikte
van 40 cm, welke met scherpe overgang overgaat in de stroomruggrond, dus in een
meer fijnzandige kleigrond. De overslaggrond op stroomruggrond is gedeeltelijk als
boomgaard, gedeeltelijk als wei- en bouwland in gebruik. Het profiel van de dikke
overslag rondom het Huis te Oosterhout vertoont een laag kleihoudend grofzand,
ter dikte van ongeveer 1m, welke overgaat in scherp zand. Ook hier weer een scherpe
overgang naar de eronder liggende stroomruggrond. Vooral langs de dijk heeft de
grofzandigheid de overhand en bestaat ook de bovengrond uit bijna los grofzand.
Zoals we reeds opmerkten, staat op dit gebied het Huis te Oosterhout. De entourage
hiervan wordt gevormd door bossen. In de bossen is het profiel in zoverre veranderd,
dat men daar een sterk humeuze bovenlaag aantreft ter dikte van ongeveer 30 cm.
Ook zijn hier veel boomgaarden, welke een uitstekende stand vertonen.
Verder naar het westen ligt weer een strook dikke overslag,welke waarschijnlijk
ontstaan isdoor een doorbraak vanuit het wiel, dat buitendijks gelegen is.Deze strook
is ongeveer 700m breed en loopt tot deDorpsstraat van Slijk-Ewijk. Een eigenaardigheid van de vorm van deze overslag is,dat hij bij deDorpsstaat van Oosterhout in een
oude stroombedding dringt en er zelfs overheen gegaan is. Deze overslag wordt getypeerd door het feit, dat hij bij het dorp Oosterhout een zeer grofzandig profiel
heeft; dit neemt echter naar het westen toe af, zodat daar bijna geen verschil is
tussen stroomruggrond en overslaggrond. De dikte van de overslag bedraagt in het
oosten meer dan 1 m, terwijl deze naar het noorden en westen afneemt.
In dit gebied bevinden zich groente- en bloementeelt zowel onder glas als in de
koude grond en fruitteelt. Verder ligt er bouwland en weiland. De geschiktheid van
een gedeelte van deze gronden voor de verschillende teelten wordt echter beperkt
door de omstandigheid, dat er vrij veel kwel optreedt. Dit is vooral het geval tussen
de Groenestraat en de Dorpsstraat langs de dijk. Het gevolg van deze kwel is vaak,
dat de bodem in het voorjaar niet vroeg genoeg droog en dus minder warm is. Dit
vormt een belemmering voor de teelt van die gewassen, waarvan de primeurs het
kostbaarste zijn. Aan de noordzijde van deze overslag ligt een strook overslaggrond
op stroomruggrond ter breedte van ongeveer 100 m. Hier rust een laag middelgrofzandhoudende klei op fijnzandige kleigrond. Er staan vrij veel boomgaarden op.

2.

OVERSLAG LANGS DE R I J N VAN DOORNENBURG TOT E L D E X

Waarschijnlijk is de overslag in de omgeving van Angeren, welke een vrij gelijkmatig profiel vertoont, althans gedeeltelijk, ontstaan uit de Krabbedel. De dikte van
het pakket bedraagt meer dan 1.30 m. In de omgeving van de Krabbedelsestraat is
de overslag lichter. Hier zijn deze lichte gronden veelal als weiland in gebruik. Op
de overslag ten oosten van het dorp komen een tweetal moorplekken voor, waarvan
het Meer er één is. De overslag is grotendeels in gebruik als boomgaard, terwijl hiernaast weer bouwland en weiland voorkomen. Langs de Kampschestraat treffen we
vrij veel klein fruit aan, en wel bessen en aardbeien.
De grens tussen de overslaggrond en stroomruggrond naar het zuiden wordt weer
gevormd door een smalle strook overslaggrond op stroomruggrond. Het overslagpakket is hier plm. 50 cm dik. In dit gebied treffen we boomgaard, weiland en bouwland aan.
Naar het westen verbreedt de overslag zich aanmerkelijk. Op dit grote plakkaat
ligt het groentecentrum Huissen. D a t deze overslag een latere vorming is, blijkt uit
liet feit, dat er in de benaming der percelen de naam woerd voorkomt, terwijl er in
het bodemtype niets van tot uitdrukking komt. Waarschijnlijk is de woerd hier door
een dikke overslag bedekt. Ook het feit, dat in deze gemeente in het geheel geen
moorgronden worden aangetroffen, zou hiervoor een aanwijzing kunnen zijn. De
overslag bestaat voor het merendeel uit kleihoudend zand tot bijna zuiver zand.
Hieraan heeft het Huissense Zand zijn naam te danken. De dikte van dit pakket
varieert van 0.50 m tot meer dan 1.50 m.
Het centrum van deze lichte gronden ligt rondom de kerk van het Huissense
Zand. Naast deze lichtere vormen van overslaggronden komen er ook zwaardere
voor, welke dan bestaan uit grofzandige klei. Deze gronden liggen rondom het
centrum in de richting van de dijk zowel als ten westen van de Breedestraat in de
richting van Rijkerswoerd. Hoewel er dus nog een vrij groot verschil is tussen de
overslaggronden, worden dezelfde teelten erop beoefend. Echter is men met de
gewassen op de lichtere overslag steeds vroeger, met als keerzijde, dat men er in
perioden van grote droogte spoedig last van verdroging heeft, wat in de tuinbouw
dus neerkomt op het veelvuldiger moeten gieten. De zwaardere overslaggronden zijn
in de regel in het voorjaar iets later dan de lichtere variant, doch zij hebben in de
perioden van droogte minder last. In dit verband zij opgemerkt, dat men de zwaardere
overslaggronden iets hoger waardeert. De zwaarste variant van de overslaggrond is
overwegend in gebruik voor de fruitteelt en wel meer in het bijzonder voor kersen.
Naast de genoemde cultures wordt een groot gedeelte van de oppervlakte in beslag
genomen door klein-fruitteelt. Hieronder moet men verstaan de teelt van aardbeien
(Madame Lefèbre) en bessen. Deze beide teelten komen verspreid voor over de overslaggronden, met dien verstande dat de teelt van aardbeien meer plaats vindt op
de lichtere en van de bessen meer op de zwaardere variant.
H e t overslaggebied tussen de Loostraat en de Bergendensestraat ten westen van
de Breedestraat laat zich moeilijk van stroomruggrond onderscheiden, daar de grond
hier ongeveer dezelfde samenstelling heeft als stroomruggrond. Op grond van de
ligging is aangenomen, dat we ook hier met overslag te doen hebben. De strook vlak
langs de Breedestraat is voor de intensieve tuinbouw in gebruik, terwijl verder het
veld in meer grove groente- en fruitteelt voorkomt; langs de Loostraat treft men ook
overwegend fruit aan.
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Ook tussen de Loostraat en de dijk bevindt zich een overslaggebied. Hier liggen
zowel binnen- als buitendijks nog tal van wielen. Het profiel van deze overslag komt
ongeveer overeen met het profiel van de lichtere variant van het centrum, met dien
verstande dat er echter geen zuiver zand voorkomt. Dit gebied is grotendeels in
gebruik door een tweetal landbouwers, met uitzondering van een strook langs de
Loostraat, waar men weer de bekende tuinbouw aantreft.
Aan de zuidkant van het centrale overslaggebied komt een strook van ongeveer
300 m overslaggrond op komgrond voor. De dikte van de overslag bedraagt 30 tot
50 cm. Deze grond moet ongeschikt geacht worden voor de groenteteelt, terwijl hij
minder geschikt is voor de fruitteelt. Groenteteelt treft men er niet, fruitteelt zeer
weinig aan en de laatste geeft nog zeer matige resultaten. Het grootste gedeelte van
de oppervlakte is dan ook als bouwland in gebruik. Dit is nl. nog mogelijk, doordat
de overslag het gebied opgehoogd heeft, zodat men er minder wateroverlast heeft,
terwijl de zandigheid van de overslag een gunstige invloed heeft op de bewerkbaarheid
van de bodem.
3.

STROOMRUGGROND TUSSEN DE OVERSLAGEN LANGS DE R I J N EN W A A L B I J

DOORNENBURG

Door de stroomruggrond ten noorden van het dorp Doornenburg loopt de Linge,
welke bij het Pannerdense veer als een slootje begint. Bij het eerste moerasje, de
Moesdel, begint de Linge echter in een breed dal te lopen tot even voorbij het laatste
moerasje. Hier buigt de laagte naar het zuiden af, terwijl de Linge recht door gaat
en dan niet meer in een dal ligt. Ten noorden van de moerasjes komt een strook voor,
waarvan het profiel zeer sterk aan een overslag doet denken en als zodanig op de kaart
is aangebracht. Waarschijnlijk is deze overslag ontstaan, doordat de Linge, welke ter
plaatse vrij sterk ontwikkelde oeverwallen heeft, deze oeverwallen op een catastrophale manier heeft doorbroken. Deze overslaggrond ligt grotendeels in boomgaard.
In de hoek tussen de Kabbedelsestraat en de Duisterestraat k o m t het zgn. Zand
voor, waar plaatselijk veel grint aanwezig is. Ter illustratie van de hoeveelheid grint
kan dienen, dat dit de vestigingsplaats van een betonfabrikant is. Rondom het
kasteel Doornenburg is de stroomruggrond in vergelijking met de omgeving vrij zwaar,
nl. plm. 40 % afslibbaar. In het uiterste noordoosten treffen w7e nog een moorplek
aan. De stroomruggrond is in gebruik als boomgaard, bouwland en weiland, terwijl
er verspreid enige groenteteelt en klein-fruitteelt plaats vindt.
Ten noorden van het stroomruggrondgebied treffen we langs de Rijn het reeds
genoemde overslaggebied aan. De overslag en de stroomruggrond gaan hier in elkaar
over, wat ook tot uitdrukking komt in het bodemgebruik. Aan de zuidrand van dit
complex is de overgang zelfs zo geleidelijk, dat hier op de kaart geen overslaggrond
op stroomruggrond is aangegeven. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat de stroomruggrond in de meest oostelijke p u n t van de Betuwe in het algemeen vrij grofzandig
is, zodat een vermenging met stroomruggrond en overslaggrond lastig is uit te zoeken.
Daar waar overslaggrond op komgrond ligt, is dit wel uit te zoeken. Dit is o.a. het
geval ten westen van Gent op de Loodakker. Het grootste gedeelte van deze stroomruggronden is waarschijnlijk afgezet door een stroom, welke bij de Woerd uit de overslag komt en vervolgens langs de Waldemeer loopt, om bij de Kommerdijk weer in
de overslag te verdwijnen. Tussen de Waldemeer en de Woerd is de stroombedding
goed te onderscheiden. Ten noorden van de Langestraat is hij echter minder duidelijk.
Tussen de Waldemeer en de Woerd worden de oevers gevormd door zeer zandige
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plaatsen, de zgn. heischenen. Het karakter van de stroomruggrond kan weer sterk
verschillen. Afgezien van de verschillende heibanen kunnen we zeggen, dat de stroomruggrond langs de overslaggrond zwaar is, het middengedeelte licht en het gedeelte
tegen de noordgrens weer zwaar. Naast de reeds genoemde heibanen komen deze nog
voor in de omgeving van Haalderen en in de Lingebocht bij Flieren.
In de omgeving van Haalderen—Zandvoort komt naast het normale bedrijf nog
enig klein-fruit voor, evenals in de omgeving van Flieren. De rest van de stroomruggronden is hoofdzakelijk in gebruik als bouwland en als boomgaard, met dien
verstande dat er langs de noordzijde vrij veel gras voorkomt. Waarschijnlijk vindt
dit zijn oorzaak in het feit, dat de ontwatering hier slecht in orde is. In het gebied
van de stroomruggronden komen nog een aantal moorplekken voor, waarvan de
belangrijkste zijn: De Waldemeer, Klisterhof, 't Kempke en de Loohof, welke drie
laatste een aaneengesloten geheel vormen. In de stroomruggrond, op de rand van de
overslag, juist ten westen van Gendt, vinden we een kleine plaats stroomruggrond
op komgrond en gedeeltelijk overslaggrond op komgrond. Dit stuk heet de Loodakker. De ondergrond hiervan bestaat uit zeer zware grijze tot blauwe klei. De
dikte van de stroomruggrond is ongeveer 1m. Dit terrein is nagenoeg geheel in gebruik
als bouw- en weiland. De hoge ligging van dit gebied heeft tot gevolg, dat men er
eerder last van droogte dan van wateroverlast heeft, hoewel verdrogings-verschijnselen
slechts sporadisch optreden.
4.

KOMGROND BIJ KAMERVOORT TUSSEN H A A L D E R E N EN A N G E R E N

Tussen de overslagen bij Angeren en Haalderen treffen we een kleine kom aan,
welke omgeven is door een brede strook stroomrug op kom. Dwars door dit kommetje
loopt de Linge. Hoewel deze komgrond niet uitermate zwaar is en er geen veenlenzen
voorkomen, is ze wel blauwgrijs van kleur. Nagenoeg de gehele kom is dan ook als
weiland in gebruik. De overgang naar de stroomruggrond wordt ook hier gevormd
door een strook stroomruggrond op komgrond. De vrij gelijkmatige stroomruggrond
ter dikte van plm. 70 cm rust hier op zware blauwe klei.De overgang tussen de stroomruggrond en de komgrond is gewoonlijk zeer scherp. H e t gebied stroomruggrond op
komgrond is bijna in zijn geheel in gebruik als bouwland, terwijl er verspreid nog
enige boomgaarden met vrij veel klein fruit voorkomen. Daar waar het komgebied
grenst aan de overslag treffen we een strook stroomruggrond op komgrond aan,
waarvan de bovengrond vermengd is met grofzandig materiaal van de overslag.
Hierdoor is de bewerkbaarheid beter. We zien hier dan ook weer meer de grove
groenteteelt verschijnen. Ook verschillende boomgaarden vertonen nog een goede
stand, met uitzondering van de kersen.
5.

STROOMRUGGROND LANGS DE KARSTRAAT TE H U I S S E N

Ten westen van de kom bij Kamervoort ligt aan weerszijden van de Karstraat
een gebied, hetwelk, hoewel als stroomruggrond aangegeven, vrij zwaar is. Vooral
de bovengrond is zwaar en kalkarm; naar beneden wordt het percentage fijnzand
groter, terwijl we op 80 cm tot 1 m overal het zand aantreffen. Waarschijnlijk heeft
hier vroeger een stroom gelopen, welke slechts zwak ontwikkelde oeverwallen heeft
afgezet, die later weer door zware stroomruggrond bedekt zijn geworden, nl. toen de
rivier zich verwijderde. Ook is de kleur bruingrijs, hetgeen zeer waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de slechte ontwatering. Naast een enkele boomgaard treffen
we in dit gebied zowel weiland als bouwland aan.
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6.

H E T KOMGEBIED TUSSEN H U I S S E N EN D R I E L LANGS DE R I J N K A N T

Hier kan men twee zuivere komgebieden onderscheiden, ni. a) de kom in de
omgeving van de Rijkerswoerd en b) de kom ter weerszijde van de spoorlijn ArnhemNijmegen, ten n.w. van a.
Beide kommen worden van elkaar gescheiden door en zijn grotendeels omgeven
met een strook stroomruggrond op komgrond.
a. De kom in de omgeving van de Rijkerswoerd.
Het profiel hiervan bestaat uit een zeer zware grijze tot blauwe klei, welke plaatselijk veenlenzen bevat. Ten noordwesten van de Rijkerswoerd tussen de Eldense
Zeeg en de Rijkerswoerd, komen in dit profiel meer zandhoudende lagen voor, welke
waarschijnlijk ontstaan zijn door de erosie van de Rijkerswoerd.
Het is evenals de meeste andere kommen een slecht ontwaterd gebied. Door dit
gebied lopen de watergangen de Huissense Zeeg en de Bergse Zeeg, terwijl het westelijke gedeelte door de Eldense Zeeg ontwaterd wordt. Het gehele gebied is als weiland
in gebruik.
Langs de zuid- en oostzijde van de kom vinden we een strook stroomruggrond op
komgrond. Het profiel bestaat hier uit een grijsbruine, iets zandhoudende bovengrond ter dikte van 50 tot 100 cm, welke rust op zware komklei.
Daar waar de bovengrond betrekkelijk licht is, treffen we er nog enige grove
groenteteelt op aan, vooral in de nabijheid van Huissen. De stroomruggrond op komgrond, welke ten zuiden van de hierboven besproken kom ligt, is tamelijk zwaar en
uit dien hoofde waarschijnlijk practisch geheel als weiland in gebruik. De noordgrens
van de kom wordt gevormd door een strook overslaggrond op komgrond. Deze overslag heeft een vrij zandige bovengrond, welke op diepten van 0 tot 50 cm rust op
zware komklei. Het gebied is als bouwland en voor de fruitteelt in gebruik. De fruitteelt ondervindt hier echter hinder van de ondiep voorkomende zware kleigrond.
Wel heeft het gebruik zich enigszins aan het profiel aangepast, met dien verstande
dat men daar, waar de zandige bovengrond dun is, veelal pruimen heeft geplant.
b. De kom ter weerszijde van de spoorlijn
Arnhem—Nijmegen.
Het profiel hiervan bestaat uit een zware grijsblauwe klei, met een venige ondergrond. We kunnen hier veenlenzen aantreffen van meer dan 50 cm dikte.
Het geheel is laag gelegen en overwegend in gebruik als weiland. In het noordelijke gedeelte vinden we een stroombedding, welke gedeeltelijk nog open en gedeeltelijk dichtgegroeid is met riet en passen. Dit zijn bosjes, gewoonlijk met els en
wilg. De ontwatering geschiedt via de Eldense Zeeg. Het gedeelte komgrond, d a t
gelegen is langs de stroombedding de Oude Rijn en tussen de Drielse en de Eldense
Zeeg, wijkt in verschillende opzichten van het hierboven genoemde af. De komgrond
is hier wel zwaar en grijsblauw van kleur, maar de veenlenzen ontbreken, terwijl het
zand hier algemeen op een diepte van ongeveer 1 m voorkomt. Het gebied is als
bouw- en weiland in gebruik, terwijl er een enkele boomgaard wordt aangetroffen.
Langs de randen van deze kom treffen we een grote oppervlakte stroomrug op kom
aan, welke bij de spoorbrug tot aan de dijk doorloopt. Het profiel bestaat hier uit
een bruingrijze zandige bovengrond ter dikte van ongeveer 80 cm, welke rust op
zware klei.
Het gebied is overwegend als grasland in gebruik met uitzondering van het gebied
direct ten oosten van het dorp Driel langs de dijk, waar nog vrij veel fruit wordt
aangetroffen.
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7.

STROOMRUGGRONDEN, GELEGEN LANGS DE STROOMBEDDING VAN H A A L D E R E N
T O T

U R I E L

De stroombedding, welke deze stroomruggronden heeft afgezet, komt bij Haalderen uit de overslag. Hierin is ze niet verder te vervolgen, maar naar alle waarschijnlijkheid kwam ze bij de twee wielen ten z.w. van Haalderen uit de Waal.
Deze stroombedding, die in het noorden de naam van Oude Rijn heeft, loopt langs
Baal, de Heuvel, Aam en Eist naar Driel. Juist ten zuiden van het dorp Eist splitst
zich een tak af, welke in westelijke richting loopt.
Gezien de vorm van deze stroombedding moeten we concluderen, dat deze vooral
voorbij Eist zijn loop veelvuldig verlegd heeft. Waarschijnlijk heeft deze oude rivier
bij Eist een scherpe bocht naar het noordoosten gemaakt, langs Rijkerswoerd en de
Laar gestroomd door de kom aan weerszijden van de spoorlijn Arnhem—Nijmegen,
om tenslotte bij Driel in de Rijn uit te monden. D a t er een sterke waterverplaatsing
in noordelijke richting geweest is, getuigen de zandlenzen, welke in de komgrond
ten noordwesten van de Rijkerswoerd ingespoeld zijn. Zeer waarschijnlijk zijn dit
erosie-resten van de vroeger sterk ontwikkelde woerd. Ook het smalle strookje
stroomruggrond, hetwelk van de Laar zich in noordelijke richting uitstrekt, getuigt
hiervan. Hierin worden plaatselijk nog sporen van een bedding gevonden. In de kom
zelve ontspringt nog een met riet begroeide geul, mogelijk is dit ook nog een overblijfsel van de vroegere rivier. Thans doet hij dienst voor de ontwatering van de kom.
Oppervlakkig is deze stroombedding te herkennen aan het feit, dat zeiets lager in het
landschap ligt, aan de smalle perceelsvorm en de sterkere begreppeling. Ligt ze
echter in een bouwlandgebied, dan is ze oppervlakkig moeilijker te herkennen, aangezien men hier het terrein gewoonlijk geëgaliseerd heeft. Daar waar een weg door de
stroombedding ligt, is deze gewoonlijk laag gelegen. Aangezien de weg de bedding
nauwkeurig volgt, is het tracée gewoonlijk vrij bochtig. In de nabijheid van de uitmonding in de Rijn is deze stroombedding, die hier de naam van Oude Rijn draagt,
als een moerassige laagte in het terrein te zien. Dit is o.a. duidelijk te zien bij het Vlot
onder Driel.
Overal langs de oevers van deze stroombedding treffen we een brede strook
stroomruggrond aan. Deze stroomruggrond is verschillend van samenstelling, met
dien verstande dat het gedeelte ten zuiden van het dorp Eist in het algemeen lichter
is dan de ten noorden van dit dorp gelegen stroomruggronden. Ook is de stroomruggrond in het zuiden minder gelijkmatig. Hier komen vrij veel heibanen voor, o.a.
bij Reet. Deze grotere ongelijkmatigheid vindt zijn oorzaak in het feit, dat we in het
zuiden veel splitsingen gehad hebben. Op de splitsingen kan men altijd grofzand
en grint aantreffen. In het noorden daarentegen wordt de stroomruggrond gelijkmatiger en tevens zwaarder. Hier ligt de stroomruggrond ook vrij nauw tussen de twee
kommen in. Even ten noorden van Eist heeft de stroom in een vroeger stadium, zoals
we reeds zagen, een scherpe bocht naar het noordoosten gemaakt, langs de Rijkerswoerd en de Laar en heeft hier normale stroomruggrond afgezet. Later is op deze
«normale stroomruggrond een zwaardere variant afgezet, aangezien dit gebied verder
| van de stroom kwam te liggen. In de richting loodrecht op de stroombedding genomen
'iverandert het profiel vrij sterk. Direct langs de bedding treffen we de zandigste
plaatsen aan, terwijl er verder van verwijderd de grond geleidelijk zwaarder wordt,
om uiteindelijk in komgrond over te gaan. De strook stroomruggrond is bijna geheel
als bouwland en fruitteeltgrond in gebruik. Een uitzondering hierop vormen de meer
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zandige plaatsen in de nabijheid van het dorp Eist, waar men verspreid enige groenteteelt aantreft. In overeenstemming met de bodem treffen we ten zuiden van Eist
veel uitstekende kersenboomgaarden aan, terwijl de stroomruggrond ten noorden van
Eist hoofdzakelijk in gebruik is voor de teelt van ander fruit, en er tevens vrij
veel bouwland voorkomt.
Op de hoogste plaatsen van deze stroomruggrond liggen een tiental plaatsen
oude cultuurgrond, waarvan die van het dorp Eist de belangrijkste is. Over het
algemeen zijn deze oude cultuurgronden in gebruik als woonplaats. Is dit niet
het geval, dan treft men er veelal boomgaarden op aan.
Bij Driel, langs de Rijn, vinden we weer een meer zandige stroomruggrond. Dit
is zeer waarschijnlijk geen afzetting van de Oude Rijn, maar van de tegenwoordige
Rijn. Het is opvallend, dat er hier nagenoeg geen heibanen voorkomen.
f 8/

STROOMRUGGROND TEN NOORDEN VAN OOSTERHOUT EN S L I J K - E W I J K

Ten noorden van de overslaggrond aan de Waal tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout treffen we een gebied stroomruggrond aan, hetwelk door talrijke oude stroombeddingen doorsneden wordt. Deze stroombeddingen komen alle uit het oosten. Ze
vertakken en verbreden zich, om zich tenslotte in de Polder Slijk-Ewijk weer te
verenigen. Het profiel van deze oude stroombeddingen, welke soms een breedte van
100 m en meer kunnen hebben, bestaat uit een bovengrond, welke iets zwaarder is
dan de omgeving en een naar beneden grijzer en zwaarder wordende ondergrond
met plaatselijk plantenresten. Langs deze stroombeddingen vinden we in dit gebied
een viertal plaatsen oude cultuurgrond en wel de Hooge Hof te Oosterhout, de Woerd
te Slijk-Ewijk, de Hoge. Brug aan de Valburgse weg te Slijk-Ewijk en de Hooge
Esschen bij de Verloren Zeeg. Behalve deze vier ligt er nog één bij de dijk te SlijkEwijk. Vooral de Woerd te Slijk-Ewijk is rijk aan fosfaten. De stroombeddingen
hebben in hun omgeving stroomruggrond afgezet. Deze stroomruggrond wordt van
het zuiden naar het noorden zwaarder. Over het algemeen is ze van zeer goede
kwaliteit. Soms komen er plaatsen in voor, waar het zand dicht aan de oppervlakte
komt, zoals b.v. bij Vrederust te Oosterhout, waar men verdrogingsverschijnselen kan
waarnemen. Dit is ook het geval aan de westzijde van de Valburgseweg. In de buurt
van Hoog Esschen komt een heibaan voor, met plaatselijk veel grint. Ook hierop kan
verdroging plaats vinden. Men treft er akker- en weidebouw en fruitteelt op aan.
Het geheel geeft een uitstekende indruk.
Door dit gebied lopen verschillende weteringen, welke gedeeltelijk in de oude
stroombeddingen gelegen zijn.
9.

H E T HOLLANDER B R O E K TEN ZUIDEN VAN D R I E L

Deze kom bestaat uit zeer zware grijze tot blauwe klei, welke overal rust op
A-een. Het gehele komgebied is als weiland in gebruik, terwijl ook de randen,
waar komgrond op stroomruggrond op komgrond voorkomt, als zodanig in gebruik
zijn. Hierop komt echter nog een enkele boomgaard voor, welke een slechte indruk
maakt. De cultuurwaarde van de komgrond op stroomruggrond op komgrond
verschilt hier zeer weinig van die der echte komgronden. Het is mogelijk, dat door het
door de komlagen ingesloten zandlaagje de ontwatering beter kan geschieden. Ten
westen van de stroombedding van de Oude Rijn tussen de Linge en de weg Eist—
Tiel bevindt zich een kleine kom, welke weer bestaat uit zware grijze tot blauwe klei.

38
Veen werd hier echter niet aangeboord, zodat dit, indien het aanwezig is, dieper zit
dan 1.30 m. Deze kom is weer nagenoeg geheel als weiland in gebruik.
De oost- en zuidrand van deze kom wordt gevormd door een strook stroomruggrond op komgrond. De dikte van de stroomruggrond bedraagt hier 1m tot 1.20 m,
zodat dit profiel sterk de eigenschappen van een stroomruggrond benadert. De zware
klei op deze diepte oefent echter een nadelige invloed uit op de groei der vruchtbomen. Langs de Hollander Broeksestraat is de kom van de stroomruggrond gescheiden door een strook komgrond op stroomruggrond op komgrond (Rksk),
overgaande in stroomruggrond op komgrond (Rsk). De komgrond op stroomruggrond op komgrond heeft een zandige horizont van plm. 20 tot 50 cm, die meestal
begint op een diepte van 100 cm. Onder deze zandige horizont, waarschijnlijk ingespoeld vanaf de oeverwallen van de grote stroombedding, komt weer blauwe venige
klei voor. In de richting van de stroomruggrond wordt de bovenste komlaag van
dit komgrond op stroomruggrond op komgrond type steeds dunner, totdat het
overgaat in stroomruggrond op komgrond. Al zeer spoedig wordt de stroomruggrond
dikker dan 125 cm en hij staat dan verder als stroomruggrond op de kaart. Bij een
nauwkeurige diepboring van een raai dwars door de grote stroombedding heen bleek,
dat de kom zich op een diepte van 1.50 m voortzet tot ongeveer onder de stroombedding.
De zuid-, west- en noordgrens van deze kom is van de stroomruggrond gescheiden
enkel door komgrond op stroomruggrond op komgrond. Het randje stroomruggrond op komgrond, dat eventueel tussen dit type en de stroomruggrond in ligt,
is zo gering, dat het voor een overzichtskartering niet meer vermeldenswaard geacht
moet worden.
Het gebied stroomruggrond op komgrond, dat ten zuiden van de stroomruggrond,
ten oosten van de Rode Torensteeg en ten noorden van de Drielse Zeeg ligt, wordt
naar het westen breder en eindigt tegen de Flessenstraat. Het profiel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van ongeveer 1.25 m zware stroomruggrond, welke
in zware grijze klei overgaat. In dit gebied treffen we zowel fruitteelt als bouwland
en weiland aan. Voor wat de fruitteelt betreft zij opgemerkt, dat dit type voor kersen
minder geschikt is, hetgeen blijkt uit de slechte stand van de kerseboomgaarden.
10.

STROOMRUGGROND MET STROOMBEDDING TUSSEN L I E N D E N (O—B) EN DE D I J K
BIJ H E T E R E N

De stroombedding, welke door deze smalle strook stroomruggrond loopt, is in het
terrein aan de oppervlakte niet als zodanig te herkennen. Het profiel bestaat hier
echter in de ondergrond weer uit zeer zware blauwe klei met plantenresten, dit in
tegenstelling met de omgeving. De stroomruggrond langs deze stroombedding" heeft
een zware bovengrond, welke bijna overal op een diepte van plm. 90 cm overgaat
in sterk grofzandig materiaal. Soms echter treffen we op een diepte van plm. 40 cm
reeds grof zand aan. Dat de bovengrond hier zwaar is moet waarschijnlijk toegeschreven worden aan de lage ligging tussen twee komgebieden, waardoor dit gebied
nog lang heeft blootgestaan aan overstromingen. Ten zuiden van het dorp Heteren
ligt een gedeelte stroomruggrond, dat aansluit bij dit gebied, met dien verstande
dat er hier minder zwaar materiaal door overstroming is afgezet. Daarentegen is hier
enige invloed van de Rijn merkbaar, in zoverre dat van de dijk af naar binnen het
materiaal geleidelijk zwaarder wordt. Mogelijk is dit gebied zeer kwelrijk geweest,
aangezien men er zeer veel ijzerafzettingen in de bodem aantreft.
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Op bovengenoemde stroomruggrond vinden we op een vijftal plaatsen oude
cultuurgrond, welke grotendeels als vestigingsplaats in gebruik zijn. Die waarop het
dorp Heteren gelegen is, heeft de grootste oppervlakte, terwijl hiervan reeds een
gedeelte weggeslagen is, gezien de plaats van de toren, welke direct aan de dijk is
gelegen. Deze grote oppervlakte „dorpse grond" moet ten dele toegeschreven worden
aan de vroegere tabakscultuur.
Omtrent het gebruik van deze stroomruggrond kan opgemerkt worden, dat ze
grotendeels als boomgaard in gebruik is met afwisseling van bouwland en weiland.
11.

H E T KOMGEBIED TEN WESTEN E N NOORDEN VAN VALBURG

Dit komgebied doorsnijdt de Betuwe bijna van zuid naar noord van Loenen tot
Heteren en omsluit grotendeels de pleistocene opduiking (Rd), waarop het dorp
Valburg ligt. De eigenlijke kom is een laag gelegen terrein met een slechte ontwatering.
Bij Muskushouw komen een aantal weteringen samen, o.a. de Linge, de Eldense Zeeg
en de Drielse Zeeg, terwijl de Verloren Zeeg over grote afstand door de kom loopt.
Vooral de omgeving van Muskushouw heeft dan ook veel wateroverlast.
Het profiel van de kom bestaat uit een blauwgrijze bovengrond, welke op een
diepte v a n 1.10 m en dieper overgaat in veen. Dit veen kan hier plaatselijk dikker
zijn dan 1 m. Op een diepte van 40 à 50 cm komen er veelvuldig blauwzwarte laklagen in voor ter dikte van 20 cm en meer. Het gehele gebied isin gebruik als grasland.
In de directe omgeving van het „Hoog van Valburg" vinden we enige afwijkingen,
welke moeten worden toegeschreven aan erosie van laatstgenoemd Hoog. Deze afwijkingen bestaan uit:
a. een bijmenging van zand in de bovengrond van de zware komklei in het noorden
en gedeeltelijk in het zuiden;
b. tussen twee pakketten zware klei op een diepte van 60 tot 90 cm komt een
zandige horizont voor pal ten zuiden van het dorp Valburg. Deze zandige horizont
heeft, gezien de stand van de vruchtbomen, een gunstige invloed.
Langs de oost- en zuidzijde van deze kom vinden we een smalle strook stroomruggrond op komgrond. Deze strook is een overgang tussen de zuivere komgrond en
de zuivere stroomruggrond. Direct langs de kom vindt men enkel een menging van
de zware komgrond met stroomruggrond. Tegen de zware stroomruggrond daarentegen overheerst deze laatste en treffen we de komgrond aan op een diepte van
plm. 1 m.
Bij den H a m en in het noorden liggen komgronden op stroomruggronden. Het
profiel bestaat hier uit een zware grijze komklei, welke rust op zandige klei, in tegenstelling met het eigenlijke komgebied, waar de ondergrond vrijwel geheel bestaat uit
veen. Deze zandige klei komt hier op een diepte van 50 tot 110 cm voor.
Het bodemgebruik in dit gebied past zich aan het bodemtype aan, met dien
verstande dat daar waar de zandige klei het minst diep zit bouwland voorkomt;
elders is het gebied als weiland in gebruik.
12.

H E T OVERSLAGGEBIED BIJ L O E N E N

Onder Loenen ligt langs de Waaldijk weer een brede strook overslaggronden.
Deze overslag heeft hier een dikte van plm. 1.20 m. In het algemeen is het profiel
er grofzandig, iets grinthoudend. Dit gebied is gedeeltelijk in gebruik als bos,
terwijl men hiernaast enkele boomgaarden aantreft, welke tot de allerbeste van de
Over-Betuwe gerekend moeten worden.
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De noordgrens van deze overslag wordt gevormd door een grofzandige stroomruggrond. Hierdoor was het niet mogelijk de dunne overslag juist aan te geven. In
dit randgebied bevinden zich bijna uitsluitend bouwbedrijven.
13.

STROOMRUGGROND LANGS DE STROOMBEDDING VAN LOENEN- NAAR
LAKEMOND

EN

RANDWIJK

Ten oosten van Loenen verenigen zich vele stroomdraden, om als een enkele
verder te gaan. In de omgeving van Herveld is een splitsing. Hier gaat één tak naar
het zuiden en één naar het noorden. De noordelijke tak splitst zich vervolgens even
ten oosten van het station Zetten—Andelst in een tak, welke bij Randwijk in de
Rijn uitmondt en één, welke in de richting van Lakemond loopt. Tussen Hemmen
en Randwijk is er weer een dwarsverbinding. In de omgeving van de Grote en Kleine
Wust (ten w. van Hemmen) verenigt de stroombedding zich met een andere, welke
van Wely afkomt. In het algemeen zijn al deze stroombeddingen in het terrein zichtbaar als een laagte. Juist in deze omgeving heeft men de tochtsloten in deze laagten
geprojecteerd. Dit geldt althans voor het gedeelte, dat ten zuiden van de Linge is
gelegen.
In het profiel treffen we aan een roestige zandige bovengrond, welke gewoonlijk
rust op zware grijsblauwe klei met plantenresten. Deze stroombeddingen zijn gelegen
in een uitgebreid stroomruggrondgebied. Het profiel van deze stroomruggrond komt
in zoverre overeen met dat van de andere stroomruggronden, dat het bestaat uit
een fijnzandige klei, welke naar beneden lichter wordt en uiteindelijk in zand overgaat. In afwijking hiermee echter vinden we langs de dijken en wel vooral langs de
Waaldijk tot de lijn Andelst—Herveld een bovengrond met vrij veel grof zand. Ook
langs de Rijndijk onder Randwijk treffen we een dergelijk profiel aan. Vanaf de
Waaldijk naar het noorden neemt het percentage grofzand af, zo, dat dit grove zand
ten noorden van de spoordijk niet meer waarneembaar is. Direct langs de Rijndijk
is weer enig grofzand in het profiel aanwezig. Waarschijnlijk is deze bijmenging van
grofzand ontstaan door kleinere overstromingen of dijkdoorbraken. Ten noorden van
de spoorlijn en meer in het bijzonder ten noorden van de Linge vinden we een profiel,
dat behalve door zijn fijnzandiger karakter van het meer zuidelijk gelegen gedeelte
afwijkt door het voorkomen van veel roestverschijnselen, terwijl de grijze tinten ook
hoger in het profiel voorkomen. Deze grijze tinten en het veelvuldig voorkomen van
roestverschijnselen, vooral in het noordelijk gedeelte, vinden waarschijnlijk hun oorzaak in het feit, dat dit gedeelte af moet wateren op de in het zuiden gelegen Linge,
terwijl de helling van het terrein, gezien de oude stroombedding, naar het noordwesten gericht is, zodat er vaak wateroverlast is. Een andere mogelijkheid is, dat deze
wateroverlast een gevolg is van kwel uit de Rijn. Hiervoor zijn echter betrekkelijk
weinig aanwijzingen. In elk geval komt er in het noordelijk gedeelte van deze stroomruggronden in het profiel op een diepte van 60 tot 80 cm een grijze, sterk roestige
laag voor.
Omtrent het gebruik van deze stroomruggronden kan opgemerkt worden, dat
het zuidelijk gedeelte in verband met zijn grofzandig open profiel beter ontwateren
kan en door zijn hogere ligging meer geschikt is voor de fruitteelt dan het gedeelte
ten noorden van de spoorlijn. In het zuiden treffen we dan ook overwegend boomgaarden aan, met zo nu en dan een perceel bouwland. In het noorden daarentegen
is het succes, waarmede men de fruitteelt kan beoefenen, veel geringer. De kersen
ondervinden hinder van de slechte ontwatering, terwijl ook de appel in het algemeen
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een minder goede stand vertoont. Hierdoor is er minder fruitteelt, meer bouwland
en vrij veel weiland.
Op deze stroomruggronden liggen ook een aantal oude cultuurgronden. De belangrijkste hiervan zijn Herveld, Andelst, Zetten, Hemmen en Randwijk. Hiervan bestaat
de oude cultuurgrond in het dorp Herveld uit vier afzonderlijke oppervlakten en in
Hemmen uit twee. Naast deze grote oppervlakten komen er nog tal van andere voor,
o.a. Onderstal, St. Walburg, Groot en Klein Wust, Dooyenburg. Het profiel van
deze oude cultuurgronden kan gewoonlijk nogal variëren. In Andelst ligt een grote
en zeer sterk ontwikkelde oude cultuurgrond. De dikte van de zwarte grond bedraagt
hier ongeveer 1 m. Ondanks deze grote dikte vertoonde een daar staande kerseboomgaard tijdens de zomer van 1947 verdrogingsverschijnselen. Evenals elders is
deze oude cultuurgrond hoofdzakelijk in gebruik als vestigingsplaats, terwijl de rest
in gebruik is als boomgaard en moestuin.
14.

H E T ZETTENSE VELD

Dit komgebied ligt ten oosten en zuiden van de dorpen Andelst, Zetten en
Hemmen. In afwijking met de overige komgebieden heeft dit gebied weinig of geen
wateroverlast. Enkel in perioden waarin de Waal hoog staat kan het gebeuren, dat
er een overschot aan water is. Waarschijnlijk was een hoge Waalstand in de zomer
van 1947 ook oorzaak van het feit, dat er geen verdroging optrad in tegenstelling
met andere gebieden.
Dit laatste hangt natuurlijk nauw samen met de profielbouw. Het profiel bestaat
hier uit een bruingrijze, iets zandige bovengrond, ter dikte van plm. 30 cm, welke
daarna overgaat in een grijze, taaie, toch nog iets fijnzandige klei. In het meest zuidelijke deel is dit pakket ongeveer 1.30 m dik, terwijl de dikte in het noorden slechts
1 m bedraagt. Het geheel rust op een sterk roestige, sterk zandige klei. Het grote
gehalte aan ijzerverbindingen wijst hier op kwel.
Door zijn hogere ligging en mede door het zandgehalte van de bovengrond is de
structuur en daarmede de bewerkbaarheid van deze kom beter dan die van de andere
komgebieden. Mede hierdoor is deze kom bijna geheel als bouwland in gebruik. Zelfs
treft men er hier en daar nog enige fruitteelt aan. Het resultaat hiervan is echter van
dien aard, dat dit geen navolging verdient.
De ontwatering van deze kom geschiedt door de Ewijkse- en Andelse Leigraaf,
welke langs de gehele zuidrand van dit gebied loopt. De randen van dit komgebied
worden gevormd door een strook stroomruggrond op komgrond. Het profiel bestaat
hier grotendeels uit een stroomruggrond welke plm. 80 cm dik is. Deze stroomruggrond rust op een laag zware blauwe klei ter dikte van plm. 50 cm, waarna weer
zandige klei komt. Over het algemeen is de ontwatering van deze grond goed te
noemen.
Op dit bodemtype treffen we naast veel bouwland verschillende boomgaarden
aan. Gezien het profiel is de stand behoorlijk te noemen.
15.

H E T OVERSLAGGEBIED BIJ W E L Y

In de omgeving van Wely ligt een overslagpakket ter dikte van 50 tot 70 cm,
bestaande uit grofzandige klei. Deze overslag loopt tot de weg welke zuidelijk van
de Welystraat hieraan evenwijdig loopt. Tussen deze weg en de Welystraat is de
stroomruggrond erg grofzandig, zodat de dunne overslag niet goed aan te geven is.
De overslaggronden zijn hier nagenoeg geheel voor de fruitteelt in gebruik.
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16. STROOMRUGGRONDOPKOMGRONDTENOOSTENVANOPHEUSD:ÏNENTENZUIDEN
VAN L A K E M O N D

Ofschoon men in de Betuwe slechts bij uitzondering afzonderlijke gebieden bestaande uit stroomruggrond op komgrond aantreft, maar dit type nagenoeg alleen
aan de randen der komgebieden vindt, beslaat het hier bedoelde gebied een vrij grote
oppervlakte.
Het profiel bestaat uit een zware stroomruggrond, dus sterk fijnzandig welke op
een diepte van 70 à 80 cm rust op grijsblauwe zware klei. De bovengrond is niet alleen
zwaar ,maar bevat bovendien nog laklagen op zeer verschillende diepte. Soms treft
men reeds direct onder de bouwvoor laklagen aan ter dikte van 20 à 30 cm. Dit is
vooral in het gedeelte ten noorden van de Linge het geval. Dit profiel doet denken
aan een ontstaan in een moerassig milieu. Mogelijk heeft hier de ontwatering in de
richting tegengesteld aan de natuurlijke helling van het terrein invloed gehad, terwijl
in dit verband tevens de aandacht geschonken moet worden aan de waterkerende
werking van de Nieuwe Dijk. Door dit gebied lopen naast de Linge een tweetal
weteringen waarvan de Lakemondse tochtpijp de belangrijkste is. Het gehele gebied
met uitzondering van de zuidelijke punt, welke als bouwland in gebruik is, is als weiland in exploitatie.
17.

STROOMRUGGROND E N STROOMBEDDING TUSSEN H I E N E N O P H E U S D E N

De grond in dit gebied is waarschijnlijk afgezet door een rivier in de stroombedding, die van Wely uit de Waal in de richting van Opheusden naar de Rijn liep.
Deze stroombedding kruist de spoorlijn, meer naar het noorden is er een zijverbinding
met de reeds eerder genoemde stroombedding, welke bij Lakemond in de Rijn komt.
Ten noorden van de Linge is de stroombedding niet goed meer te vervolgen.
Dit heeft de volgende redenen. Een oude stroombedding is in het profiel te herkennen
aan de grijsblauwe klei. In het hierboven bedoelde gebied treffen we verspreid vele
laklagen, dus grijsblauwe lagen van verschillende dikte, aan. Deze laklagen komen
bovendien op zeer variërende diepte voor. Nu eens treft men ze onder de bouwvoor
aan, terwijl zij elders dieper dan 90 cm voorkomen. Door deze profielbouw is alleen
bij een zeer gedetailleerde kartering de juiste ligging van de oude stroombedding
vast te stellen.
In verband met de sterke wisseling in de profielbouw is de stand van de gewassen
van de boomgaarden ook sterk wisselend. Naast uitstekende standen treft men soms
in hetzelfde perceel sterk kwijnende gedeelten aan. Niettegenstaande dit plaatselijk
slechte profiel is dit gebied grotendeels in gebruik voor de boomkwekerij, terwijl er
verspreid nog enig weiland wordt aangetroffen.
Direct langs de Rijndijk verandert het profiel, zodat hier nagenoeg geen laklagen
worden aangetroffen. Plaatselijk is hier bovendien nog een dun overslagdek aanwezig.
Bijna de gehele strook langs de dijk wordt ingenomen door goede boomgaarden.
Aan weerszijden van de spoorlijn tussen de drie komgebieden in, bevindt zich een zeer
zware stroomruggrond, welke reeds op plm. 60 cm grijze tinten vertoont. Het is een
zeer gelijkmatig profiel, dat eerst op een diepte van ongeveer 1.30 m sterker zandig
gaat worden.
De strook stroomruggrond langs de Waaldijk van Wely tot de grens der gemeente
Ochten heeft in zijn geheel een meer grofzandig karakter. Het profiel is hier als
volgt. Een iets grofzandige lichtbruine, goed doorlatende stroomruggrond, welke naar
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beneden lichter van samenstelling wordt. Op een diepte van 70 cm komen veel roestverschijnselen voor, hetgeen in deze omgeving waarschijnlijk veroorzaakt wordt door
wateroverlast gedurende de hoge rivierwaterstanden.
Een uitzondering op het hierboven beschreven profiel wordt gevormd door het
gebied direct ten westen van het dorp Dodewaard. Hier treffen we op geringe diepte
namelijk grint aan, wat in droge zomers aanleiding kan geven tot verdroging der
gewassen. Bijna het gehele gebied is als boomgaard in gebruik. Een enkel perceel
weiland, dat er ligt, zag er zeer goed uit en heeft vergeleken met de weilanden in
de kommen een uitstekende zode.
18.

OVERSLAGGRONDEN BIJ O P H E U S D E N

In de omgeving van Lakemond—Opheusden vinden we langs de dijk een overslaggrond ter dikte van ongeveer 80 cm. Deze overslag rust op stroomruggrond. Ze
bestaat hier uit een grofzandige klei. Waarschijnlijk is ze ontstaan door een dijkdoorbraak, welke in de buurt van de Keizowel binnen- als buitendijks een wiel heeft
gevormd.
Tegen de oude cultuurgrond van het dorp Opheusden, die als een hoogte in het
terrein ligt, iszemin of meer opgestuwd. Dit gebied is grotendeels in gebruik voor de
boomkwekerij, terwijl er hiernaast nog vele boomgaarden worden aangetroffen.
Door de vele boomkwekerijen is de bovenste 50 cm gewoonlijk sterk geroerd.
19.

OVERSLAGEN LANGS DE N I E U W E D I J K

Langs de Nieuwe Dijk vindt men plaatsen, waar de zware stroomruggrond een
bijmenging vertoont van grover materiaal. Hoewel dit van zeer weinig betekenis is,
is dit volledigheidshalve op de kaart aangegeven, temeer daar langs de Nieuwe Dijk
nog enkele wielen voorkomen, welke een overslag in de nabijheid doen vermoeden.
In dit gebied liggen vrij veel boomgaarden.
20.

STROOMRUGGROND T E N NOORDEN VAN DODEWAARD

Deze stroomruggrond is vooral langs de dijk zeer grofzandig en iets grinthoudend.
Verder naar het noorden wordt het profiel steeds zwaarder. Bijna het gehele
gebied is voor fruitteelt in gebruik. Vooral direct langs de dijk liggen talrijke boomgaarden, welke door het veelvuldig voorkomen v a ngrofzand en grintlagen een slechte
stand vertonen en zeer spoedig last van verdroging hebben.
21.

H E T OVERSLAGGEBIED B I J I J Z E N D O O R N

In dit gebied is de overslag plm. 90 cm dik. H e t profiel bestaat uit grofzandig
materiaal, terwijl er plaatselijk grint wordt aangetroffen. E r liggen talrijke boomgaarden welke echter nogal eens verdrogingsverschijnselen vertonen.
22.

H E T KOMGEBIED TUSSEN O P H E U S D E N E N O C H T E N

Dit komgebied bestaat in feite uit een tweetal kleinere kommen, nl. één ten
noorden van het dorp Dodewaard en één ten noorden van de Eldikse Hoek onder
Ochten. Deze twee kommen worden in het midden van elkaar gescheiden door een
strook komgrond op stroomruggrond, terwijl de zuid- en noordrand van dit gebied
gevormd worden door een strook komgrond op stroomruggrond op komgrond.
Rondom het geheel treffen we een strook stroomruggrond op komgrond aan, terwijl
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de uiterste westpunt van dit gebied wordt gevormd door een strook stroomruggrond
op komgrond op stroomruggrond. In de kom ten noorden van het dorp Dodewaard
bestaat het profiel uit een grijze zeer zware bovengrond met roest, welke zeer spoedig
overgaat in een grijsblauwe tot blauwe, zeer zware, venige klei. Op een diepte van
plm. 1.30 m wordt het profiel ietszandhoudender, waarschijnlijk rust deze kom dus
op een diepte van plm. 1.50 m op zand.
Verreweg het grootste gedeelte van deze kom wordt ingenomen door weiland,
waarvan een enkel perceel gescheurd is. De toestand van de zode van het weiland is
slecht. De zode is hol, terwijl er veel biezen e.d. voorkomen. Waarschijnlijk is dit te
wijten aan de slechte ontwatering. Naar het westen wordt deze kom namelijk afgesloten door de in het terrein hoger liggende komgrond op stroomruggrond. Het profiel van dat gedeelte bestaat uit een kleilaag, welke rust op meer zandig materiaal.
Binnen deze grenzen kan het profiel sterk wisselen. Op sommige plaatsen is het kleidek slechts 60cm dik, terwijl elders deze dikte 100cmbedraagt. Het spreekt welhaast
vanzelf, dat met deze sterk wisselende dikte van de bovenlaag ook de mechanische
samenstelling van deze laag sterk kan variëren. Daar waar we slechts een betrekkelijk dun kleidek aantreffen, is de aard hiervan gewoonlijk ook niet zo slecht.
Zoalswezagen, treffen welangs denoord-enzuidrand van dit gebied de komgrond
op stroomruggrond op komgrond aan. Dit zijn slechts geringe oppervlakten en ze
verschillen in zoverre van het eerst genoemde profiel, dat we hier onder de meer
zandige afzetting weer zware klei aantreffen.
In dit gehele gebied treffen we hier en daar sporen van oude stroombeddingen
aan, welke te herkennen zijn o.a. aan de iets lagere ligging ten opzichte van de omgeving en het voorkomen van plantenresten in het profiel. Aan de randen van deze
oude stroombeddingen vinden we ook een dun kleidek, hetwelk rust op zand.
Het gebied is nagenoeg geheel voor de boomkwekerij in gebruik. De stand van
het plantgoed is vrij onregelmatig. Bij die boomsoorten welke een penwortel hebben
kan men waarnemen, dat deze nagenoeg zonder zij-wortels door de zware klei boort,
terwijl dan op zekere diepte in het meer zandige materiaal de eigenlijke wortelpruik
gevormd wordt.
Het komgebied ten noorden van de EldikseHoek onder Ochten komt wat profiel
betreft vrijwel overeen met het gedeelte, dat ten noorden van Dodewaard ligt. Het
is echter veel groter. Ook hier treft men weer een slechte zode aan tengevolge van
de slechte ontwatering. Om de komgebieden ligt een rand stroomruggrond op komgrond, terwijl in de omgeving van Ochten dekomgrond zelfs gedeeltelijk met overslag
is bedekt.
De stroomruggrond opkomgrond ishier alseen overgang tebeschouwen, met dien
verstande dat we op de grens met de stroomruggrond een vrij dikke laag zandige
afzetting op de blauwe klei aantreffen, terwijl de dikte hiervan op de grens met de
kom slechts zeer gering is.
Het gedeelte van dit komgebied, hetwelk grenst aan de Batterij, is op de kaart
aangegeven alsstroomruggrond opkomgrond opstroomruggrond. Het profiel hiervan
is een stroomruggrond ter dikte van plm. 60 tot 80 cm, welke rust op een zeer zware
blauwe kleilaag ter dikte van 20 à 30 cm, terwijl men hieronder een meer zandige
afzetting aantreft. Het is dus eigenlijk een stroomruggrond met een kniklaag. Dit
gebied is zowel als weiland als bouwland in gebruik.
De ontwatering van het gehele komgebied is slecht. Het wordt door talrijke
weteringen doorsneden, van welke er verschillende in of na perioden van hoge rivier-
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waterstand, veel kwelwater afvoeren. Bovendien loopt de Lingejuist buiten dit komgebied door een overslaggebied, waardoor de kans op inkalven der zandige taluds
zeer groot is.
23.

H E T OVERSLAGGEBIED TUSSEN OCHTEN EN DE ELDIKSE HOEK

In deze overslag kan men gezien het profiel twee gedeelten onderscheiden, nl.
de Eldikse Hoek en westelijk daarvan het Zand en omgeving.
Het profiel van het Zand en omgeving is een iets kleihoudend dek ter dikte van
20 cm, hetwelk rust op grof los zand. In de Eldikse Hoek treffen we een ander profiel
aan. Hier wisselen lichtere en zwaardere grofzandhoudende lagen elkaar af, naar de
noordrand wordt de overslag zwaarder, terwijl hij uiteindelijk uitwigt tegen de aangrenzende stroomrug- en komgebieden.
Deze overslagdankt zijn ontstaan aan de veledijkdoorbraken, welkein dit gebied
plaats vonden. Naar allewaarschijnlijkheid vonden deze doorbraken juist hier plaats,
omdat hier een stroombedding uit de overslag komt. Langs een ten dele vergraven en ten dele als kwelkade dienstdoende binnendijk liggen een aantal grote
wielen. Het gehele gebied, maar vooral de westelijke hoek, heeft veel hinder van
kwel. Vooral bij hoge rivierwaterstanden komt veel water binnen.
Het gebied is geheel voor de fruitteelt en de klein-fruitteelt in gebruik.
Ten zuidwesten van deze overslag vinden we langs de Waaldijk, welke hier
recht is,eensmallestrook stroomruggrond. Het profiel hiervan bestaat uit een bruine,
vrij zware bovengrond, welke naar beneden geleidelijk lichter wordt. Dit profiel
komt vrijwel overeen met dat van de uiterwaarden.
Het gebruik van de stroomruggrond sluit zich aan bij dat van de overslag.
24.

STROOMRUGGROND, GELEGEN TUSSEN OPHEUSDEN—KESTEREN EN
OCHTEN—IJZENDOORN

Langs dedijk tussenOpheusdenenKesterenbestaathet profiel uit een betrekkelijk
zware stroomruggrond, welke tenslotte rust op zand. Op een diepte van 1m en meer
komt zelfs grofzand voor, wat aanleiding is geweest tot het stichten van een zandzuigbedrijf, dat zijn werkterrein gevonden heeft indehoek tussen deBatterij (defensielinie) en de Rijndijk. Op de overgang van klei naar zand komt vrij veel roest voor.
In dit gebied treffen we vrij veel fruit aan, terwijl tevens de boomkwekerij sterk
vertegenwoordigd is.
Ten zuiden van de spoorlijn en ten oosten van de Batterij wordt het profiel
langzaam zwaarder, vooral dicht tegen het komgebied kunnen we met een zware
stroomruggrond te maken hebben. De bovenste 60 cm bestaan hier weer uit een
bruine zandige klei, maar daaronder ligt een fijnzandige, grijze vaste laag, waardoor
dit gebied vrij veel wateroverlast heeft. Dit wordt mede veroorzaakt door de lagere
ligging. Beide factoren hebben er toe meegewerkt, dat in dit gebied de fruitteelt niet
of slechts in geringe mate tot ontwikkeling is gekomen. Ten westen van de Batterij
en ten zuiden van de spoorlijn bestaat het profiel uit een zware stroomruggrond,
terwijl men er plaatselijk nog stugge, grijze fijnzandige lagen in aantreft.
Aan de oude stroombedding, welke vanuit de overslaggrond bij Ochten in n.w.
richting stroomt, ligt de oude cultuurgrond de Hoge Woerd. Het profiel hier is tot
op een diepte van plm. 1 m sterk humeus, terwijl de fosfaatvlekken juist aan de
randen aanwezig zijn.
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Zowel de dorpskommen van Opheusden en Resteren als van Ochten en IJzendoorn zijn weer gelegen op normale oude cultuurgrond. In de oude cultuurgrond van
IJzendoorn komen veelvuldig grofzand en grintbanen vrij dicht aan de oppervlakte
voor, waardoor er pleksgewijze sterke verdroging kan optreden.
Tussen de dorpskommen van Ochten en IJzendoorn ligt weer stroomruggrond
met een weinig dunne overslag. Deze stroomruggrond vertoont vooral ten zuiden
van de Heuningstraat een uitstekend profiel, nl. een bovengrond van plm. 50 %
afslibbaar, naar beneden steeds lichter wordend, om tenslotte opeen diepte van plm.
1 m over te gaan in fijnzand. Het is een zeer goed vochthoudend profiel, waarop de
fruitteelt met succes wordt beoefend.
Ten noorden van de Heuningstraat is de profielbouw echter geheel anders. Hier
komt het grovezand plaatselijk reeds opeen diepte van 0.50m voor, terwijl er bovendien veelgrintinhet profiel aanwezigis.Voorallangsbovengenoemde straat kan men
dan ook veelvuldig verdrogingsverschijnselen waarnemen. Verder in de richting van
de Linge wordt het profiel weer zwaarder en komen vooral kniklagen voor, waardoor
het profiel ook.minder geschikt is voor de fruitteelt. We treffen er naast bouwland
dan ook veel weiland aan.
25.

STROOMRUGGROND MET OVERSLAG LANGS DE RIJNDIJK TUSSEN
KESTEREN EN LIENDEN

Deze overslaggrond heeft langs de dijk een dikte van plm. 90 cm en bestaat uit
grofzandige klei en kleihoudend zand. Zerust opfijnzandige sterk roestige klei. Het
is echter een zeer geleidelijke overgang, zodat van de onderliggende stroomruggrond
geen storende invloed uitgaat.
Plaatselijk komen in deze overslag grofzandige lagen voor, waarop zich zeer
sterke verdrogingsverschijnselen voor kunnen doen. Dit is o.a. het geval in het dorp
Lienden tussen het kerkhof en het gemeentehuis, waar, ondanks het feit dat de
bovengrond gevormd wordt door een zeer humeuze oude cultuurgrond, zeer sterke
verdroging kan optreden.
Verder van de dijk af wigt de overslag uit an is tenslotte weinig anders dan een
nauw merkbare vermenging met de stroomruggrond. Deze stroomruggrond heeft
vooral aan de rand van het stroomrug op komgebied een zeer zwaar karakter.
De eigenlijke overslaggrond leent zich bij uitstek voor de fruitteelt en is ook
grotendeels als zodanig in gebruik. We treffen er uitstekende boomgaarden op aan,
mededoorde goede eigenschappen van de onderliggende stroomruggrond. Vooral
de teelt van meikersen wordt er met veel succes uitgeoefend.
Tegen het Liendense Veld aan wordt het profiel zwaarder, bovendien komen hier
plaatselijk kniklagen voor, waardoor dezegronden minder geschikt zijn voor de fruitteelt. We zien deze gronden dan ook hoofdzakelijk in gebruik als weiland.
In het boven beschreven overslaggebied komt op een tweetal plaatsen oude
cultuurgrond voor, nl. ter plaatse van de dorpskernen van Aalst en Lienden. De
oude cultuurgrond van Aalst heeft een sterk zandig diep humeus profiel. Gemiddeld
is plm. 1m humeuze grond aanwezig. Verspreid in de ondergrond treffen we fosfaatvlekken aan, terwijl deze bovendien in de omgeving aan de randen van de oude
cultuurgrond nog voorkomen. Ook het dorp Lienden is op een oude cultuurgrond
gelegen. Hier springt een tweetal kernen naar voren, ni. de Aschheuvel en de
Burchtheuvel.
Waarschijnlijk loopt door de oude cultuurgrond een oude stroombedding, nl. ter

47
plaatse waar thans de Achterstraat ligt. Deze straat ligt nl. laag ten opzichte van de
omgeving, maar in het profiel wordt geen zware klei aangetroffen. Dit is misschien
een gevolg van het feit dat deze bedding ten tijde van de bedijking nog geregeld
stromend water had, terwijl hij later door de overslaggrond, welke in deze bedding
is gedrongen, verstopt is geraakt.
26.

H E T OVERSLAGGEBIED NOORDWESTELIJK VAN L I E N D E N

Het profiel van deze overslag bestaat uit een grofzandige bruine klei ter dikte
van 70 à 100 cm, welke plaatselijk op grofzand, plaatselijk op fijnzandige klei rust.
In een smalle strook direct langs de dijk bevindt zich veel roest in het profiel,in
sommige gevallen reeds in de bovengrond. Waarschijnlijk komt hier vrij veel kwel
voor. Verder van d e dijk af treft men geen roest meer aan. De overgang tussen de
overslaggrond en stroomruggrond is niet scherp, aangezien deze aangrenzende stroomruggrond een grofzandig karakter heeft.
27.

H E T LIENDENSE VELD

Ten zuidan van het dorp Lienden ligt een gebied, dat op het eerste gezicht de
indruk vestigt een komgebied te zijn. Bij nader onderzoek blijkt echter, dat de
bovengrond hoewel grijs van kleur, sterk fijnzandig is. Op de kaart is dit Liendense
Veld dan ook aangegeven als'stroomruggrond op komgrond. De grijze kleur van deze
bovengrond ter dikte van plm. 60 cm wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de zeer
slechte waterhuishouding van dit gebied.
Tijdens hoogwater-perioden staan grote"'gedeelten van het Liendense Veld blank.
Dit is waarschijnlijk ook mede de oorzaak van de slechte bewerkbaarheid. Geheel
het gebied is als weiland in gebruik.
Door dit gebied loopt een oude stroombedding, welke bij Ochten uit de W a a l
komt. In het westen van het Liendense Veld volgt de Linge deze oude bedding,
waardoor de meer bochtige loop van de Linge in dit gebied verklaard moet worden.
Waarschijnlijk is het overstromingswater van het Liendense Veld in zuidwestelijke richting afgevloeid, waarbij het fn de uiterste hoek lange tijd bleef staan.
Hier vinden we nl. een veel zwaardere bovengrond dan in de rest van het gebied.
28.

STROOMRUGGROND VAN H E T OMMERENSE V E L D

Deze stroomruggrond is gelegen tussen het dorp Ommeren en de Linge. In het
westen wordt ze begrensd door het komgebied van het Ommerense Veld en in het
oosten door het Liendense Veld.
Ten zuiden van het dorp Ommeren, aan weerszijden van de Ommerenveldsestraat
ligt een bruine, plaatselijk grofzandige kleigrond, welke naar beneden steeds lichter
wordt en op een diepte van ongeveer 1m rust op fijnzand. E r bevinden zich zeer goede
boomgaarden.
Op de Echteldse K a m p en de stroomruggrond ten noorden hiervan is het profiel
minder goed. In de eerste plaats ligt hier een meer grijze bovengrond, terwijl er
bovendien zwaardere kniklagen in het profiel voorkomen.
De waterhuishouding van dit gebied is slecht. Mede daarom zijn er waarschijnlijk
weinig boomgaarden en is er zeer veel weiland.
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29.
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H E T KOMGEBIED OMMERENSE V E L D EN HET STROOMRUGGEBIED TEN
WESTEN ER VAN

In dit uitgestrekte komgebied bestaat het gehele profiel uit grijze tot blauwe
zeer zware klei, welke in het midden van het terrein rust op veen. Hier bestaat de
bovengrond reeds uit grijsblauwe klei, terwijl hij hier spoedig overgaat in blauwe
venige klei. De randen van dit gebied zijn hoger gelegen, waardoor daar de ontwatering beter is, terwijl bovendien de bovengrond iets zand bevat. De klei wordt
n a a r beneden niet veenachtig, maar er komt op een diepte van plm. 1.30 m meer
zand in het profiel.
Nagenoeg het gehele gebied is als weiland in gebruik met uitzondering van enkele
stukken, welke tengevolge van de tijdsomstandigheden gescheurd zijn. In het uiterste
noordwesten van deze kom' loopt een oude stroombedding in westelijke richting,
waarin nu de Maurikse wetering of Leewetering stroomt. Deze bedding is als een
duidelijke laagte in het terrein zichtbaar, terwijl er in het profiel zeer zware veenachtige klei voorkomt. Waarschijnlijk is door deze bedding het overstromingswater
van het Ommerense Veld naar het westen afgevoerd.
Ten zuiden van deze stroombedding ligt zuidwaarts tot aan de Linge, verder
ingesloten door het Zoelense Veld en het Ommerense Veld, nog een stroomruggebied,
hetwelk doorsneden wordt door een oude stroombedding, welke bij de Blauwekamp
uit de Linge komt en die in de buurt van het Haogje in het Zoelense Veld verdwijnt.
Plaatselijk, vooral bij het Hoogje, is deze bedding zeer mooi in het terrein te zien.
H e t profiel bestaat hoofdzakelijk uit een zware grijsbruine kleigrond, welke naar
beneden steeds lichter wordt en op een diepte van plm. 1 m overgaat in fijnzand.
Plaatselijk komen zwaardere lagen in het profiel voor. Gleyverschijnselen ziet men
soms reeds in de zode.
Langs de oude stroombedding is het profiel meer zandig en er komt op een
diepte van 70 cm reeds fijnzand voor. Waarschijnlijk ten gevolge van de slechte waterhuishouding is dit gebied nagenoeg geheel als weiland in gebruik.
30.

STROOMRUGGROND TUSSEN L I E N D E N E N M A U R I K

Direct ten westen van het dorp Lienden ten noorden van de Abdijhof liggen een
aantal korte brede stroombeddingen, welke duidelijk lager in het terrein liggen. Daar
waar enkele tezamen komen, geven deze de indruk van een kleine kom.
In het profiel zijn deze stroombeddingen soms opgevuld met zware klei, soms
met fijnzandig materiaal. Ook in de omgeving van de Abdijhof en ten zuiden ervan,
komen smalle beddingen voor, welke echter niet lager in het terrein gelegen zijn.
In het profiel komt echter plaatselijk een iets zwaardere laag voor. De stroomruggrond
er omheen is van het grofzandige tpye. De bovengrond wordt gevormd door een grofzandige bruine klei met plm. 40 % afslibbare delen, welke naar beneden steeds
lichter van samenstelling wordt en die op een diepte van plm. 100 cm overgaat in
iets kleihoudend grofzand. Ook de stroomruggrond noordelijk van het dorp Ingen is
sterk zandig, maar deze wordt naar beneden tevens snel lichter van samenstelling.
Soms komen er betrekkelijk dicht aan de oppervlakte grove zandlagen voor.
In de omgeving van het Essenbroek zijn de bovengronden gewoonlijk iets zwaarder, doch naar beneden gaan ze ook geleidelijk meer over in kleihoudend zand.
Langs de Veerweg in Ingen ligt een strook grond, welke op een diepte van 1 m sterk
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roestbruin gekleurd is. Waarschijnlijk is dit een kwelbaan, waar doorheen water van
het aangrenzende Utrechtse heuvellandschap naar binnen komt. In het hierboven
beschreven gebied vindt men naast fruitteelt veel bouwland en verspreid ook nog
enig weiland.
Ten noorden van het Ommerense Veld is de stroomruggrond aanmerkelijk
zwaarder. Het profiel wordt hier gevormd door een grijsbruine bovengrond ter dikte
van plm. 40 cm, welke rust op een grijze roestige klei. Het profiel is hier minder
geschikt voor de fruitteelt.
De stroomruggrond tussen Eek en Wiel en Maurik bestaat uit een bruine zandige
klei, die naar beneden grijzer wordt en geleidelijk overgaat in grof kleihoudend zand.
Het gehele gebied tussen Maurik en Eek en Wiel en ten noorden van de Leewetering
heeft een dergelijk profiel. Men treft er dan ook veel fruitteelt op aan.
In het hierboven besproken gebied liggen een aantal oude cultuurgronden,
waarvan die, waarop de dorpskernen van Ommeren, Ingen, Eck en Wiel en Maurik
zijn gelegen, de belangrijkste zijn. De dikte van de humeuze laag bedraagt hier steeds
40 tot 120 cm, terwijl er verspreid fosfaatvlekken in voorkomen.
In de oude cultuurgrond van Ingen komen laagten voor, welke doen denken aan
een oude stroombedding. Waarschijnlijk echter zijn het laagten ontstaan door vergraving, ten einde de oude cultuurgrond op te hogen.
De oude cultuurgrond van Eek en Wiel iszeer zandig, dit in tegenstelling met die
van de dorpskom van Maurik, die zwaar is. Hier is de dikte van de humeuze laag
1.50 à 2 m.
Bovengenoemde oude cultuurgronden zijn alle in gebruik als woonplaats, terwijl
er hiernaast veel fruit voorkomt.
31.

H E T GEBIED TEN ZUIDEN VAN DE LINGE TUSSEN IJZENDOORN EN
HET RIJN—WAALKANAAL

Dit is een bodemkundig zeer gevarieerd gebied. Een sterk meanderende oude
stroombedding, welke bij IJzendoorn uit de Waal komt, kronkelt er dwars doorheen.
In het noordelijke gedeelte, ongeveer ten zuiden van de Echteldse Kamp ligt een
grillig gevormde strook stroomruggrond op komgrond. Uit de vorm en ligging ervan
zou men kunnen concluderen dat hier een soort oude stroombedding ligt. De laag
zware stroomruggrond heeft hier een dikte van ongeveer 80 cm. Op deze diepte komt
dan de zware, blauwe, grijze komafzetting.
Rondom en ten noorden van de Ooy ligt ook een complex stroomruggrond op
komgrond. De bovengrond bestaat uit een grijsbruine zandige klei, welke op 70 cm
weer rust op de komafzetting. Deze beide gebieden zijn hoofdzakelijk in gebruik
als grasland.
Ter weerszijde van de spoorlijn bevindt zich een gebied met sroomruggrond. Het
profiel hiervan bestaat uit een bruine fijnzandige kleigrond, die naar berieden iets
grijzer en lichter van samenstelling wordt.
Langs de eerder genoemde sterk meanderende oude stroombedding liggen gedeelten, waar het kleidek ter dikte van 80 à 90 cm rust op zeer grof zand. In de
uiterste westhoek van dit gebied is de stroomruggrond zwaar en komen er op een
diepte van 50to 90cm kniklagen inhetprofiel voor.Tenzuidenvan deVogelenzangse
brug is de stroomruggrond vrij zwaar, althans de bovengrond, maar naar beneden
wordt het materiaal lichter, terwijl op een diepte van plm. 1 m zand voorkomt.
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Er liggen hier vrij weinig boomgaarden, waarschijnlijk een gevolg van de slechte
ontwateringstoestand.
In de kern van het dorp Echteld bestaat de bodem weer uit oude cultuurgrond.
De dikte van de humeuze laag loopt uiteen van 40 tot 120 cm. Het dikst is deze laag
op de Hogenhof en de Mussentient, waar ook de meeste fosfaatvlekken voorkomen.
32.

STROOMRUGGROND TUSSEN M A U R I K EN H E T KANAAL

Ten zuiden van de Perksestraat heeft deze stroomruggrond een vrij zware, grijsbruine bovengrond, veelal met veel roest, op een diepte van 50 à 60 cm overgaand
in grijze zandige klei en beneden 100 cm in kleihoudend zand. Dit gebied vormt een
overgang naar het ten zuiden ervan gelegen komgebied. Het heeft vrij veel overlast
van water. Toch treft men er overwegend bouwland en fruitteelt op aan, waarschijnlijk
omdat men in het uitgestrekte Maurikse Veld over ruim voldoende weiland beschikt,
terwijl er gebrek aan bouwland is.
De stroomruggrond ten noorden van de Perksestraat tussen Maurik en Rijswijk
is veel lichter. Vooral in de omgeving van Maurik is het profiel zandiger. Op een diepte
van plm. 100 cm gaat de vrij zware bovengrond over in kleihoudend zand. In het
profiel treffen we slechts zelden los grofzand aan. Wel komen er plaatselijk op een
diepte van plm. 120 cm grijze vrij zware lagen voor.
Het gebied is afwisselend in gebruik als bouwland en weiland, terwijl er verspreid
enkele boomgaarden voorkomen. In de omgeving van de dorpskernen van Rijswijk
en Maurik liggen meer boomgaarden.
Door het hierboven besproken gebied lopen een tweetal stroombeddingen, die
beide h u n oorsprong vinden in het brede dal van de Leewetering. Ten zuiden v a n
Maurik splitst deze zich. De zuidelijke volgt de Broekstraat en komt bij Rijswijk
in de Rijn. De noordelijke loopt ongeveer evenwijdig aan de Perksestraat, om bij
Rijnzicht in de Rijn uit te komen. Beide stroombeddingen zijn in het terrein als
laagten zichtbaar.
De dorpskom van Rijswijk wordt weer gevormd door een oude cultuurgrond.
De dikte van de zandige humeuze laag is hier plm. 50 cm. E r komen slechts weinig
fosfaatvlekken in voor.
33.

H E T KOMGEBIED, HETWELK GEVORMD WORDT DOOR H E T MAURIKSE,
ZOELENSE, BURENSE EN RLJSWIJKSE VELD

Dit is eigenlijk een aaneengesloten komgebied, hetwelk doorsneden wordt door
een aantal kleine stroomruggen, welke plaatselijk weer bedekt zijn met zware komklei.
De randen, vooral aan de oostzijde van dit gebied, worden gevormd door komgrond op stroomruggrond, hetgeen waarschijnlijk een gevolg is van het feit, dat er
hier vaak overstromingswater bleef staan, doordat de Diefdijk op de grens met ZuidHolland de overstroming in westelijke richting verhinderde.
Op deze randen treffen we zowel bouwland als grasland en fruitteelt aan. De
komgrond, welke de bovenlaag van het profiel vormt, is plaatselijk zeer zwaar en
donkerblauw van kleur. De eigenlijke komgebieden hebben een profiel van 120 tot
150 cm grijze tot blauwe, zeer zware klei, hetwelk rust op zand. De dikte van deze
kleilaag kan nog iets variëren. De indruk wordt gewekt, dat het gehele komgebied
afgezet is op een systeem stroomruggetjes. De onderliggende zandige afzetting is
kalkhoudend. Door deze profielbouw is het gebied bodemkundig gezien beter dan de
komgebieden, welke rusten op veen.
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Waarschijnlijk doordat het komgebied doorsneden is door enkele duidelijke
ruggen en mede doordat de afwatering van een groot gebied, ni. van de omgeving
van Maurik, door dit laag gelegen gebied moet geschieden, heeft dit grote wateroverlast. Zelfs de aangrenzende stroomruggrond, b.v. ten oosten van de Ravenswaayse steeg ondervindt hierdoor veel wateroverlast.
De belangrijkste stroomrug door dit gebied loopt van Zoelen in de richting van
Zoelmond. Er moet aan gedacht worden, dat dit de vroegere Zoel is, de scheepvaartverbinding tussen Tiel en de Rijn. Gezien de brede bedding en de geringe hoeveelheid
stroomruggrond, die is afgezet, moet worden gedacht aan een stroombedding die
slechts korte tijd heeft dienst gedaan.
In de hoek tussen de Maurikse Wetering en de Grasbroeksestraat komsn echter
hoogteverschillen voor, welke moeilijk als natuurlijk te beschouwen zijn.
Nagenoeg het gehele gebied is als weiland in gebruik; mede door de slechte waterhuishouding en de slechte ontsluiting is dit grasland grotendeels van slechte kwaliteit.
Ten zuiden van Rijswijk steekt als een heuvel uit dit komgebied een diluviale opduiking omhoog ter grootte van plm. 1 ha, welke in gebruik is als vestigingsplaats.
34.

H E T STROOMRUGGRONDGEBIED ROND ZOELMOND EN DE OVERSLAGGROND BIJ
RAVENSWAAY E N ZOELMOND

Dit gebied valt in twee gedeelten uiteen, nl. in dat ten oosten van de Aalsdijk.
en dat ten westen van de Aalsdijk. De ontwatering van het gebied is ten westen van
de Aalsdijk goed, ten oosten van de Aalsdijk laat zij veel te wensen over. Vanaf
Veldzicht loopt langs de Aalsdijk de oude stroombedding, welke van Zoelen n a a r
Zoelmond loopt en die reeds eerder beschreven is. De belangrijkste stroomrugafzetting ten westen van de Aalsdijk heeft waarschijnlijk plaats gevonden door een
pude stroombedding, welke bij Geldermalsen uit de Linge komt. Vervolgens loopt
ze door de tegenwoordige Korne langs Buren en de weg Geldermalsen—Zoelmond
en mondt uit in de Rijn, om tenslotte in de bedding van de Kromme Rijn te komen.
De stroomruggrond ten westen van de Aalsdijk is betrekkelijk licht van samenstelling en gedeeltelijk voor de fruitteelt in gebruik.
Ten oosten van de Aalsdijk zijn de profielen in het algemeen zwaar en grijsbruin
van kleur, soms met kniklagen. Op een diepte van plm. 1 m komt bijna overal fijnzand voor. Langs de Ravenswaaysesteeg in de omgeving van de Middelweg ontbreken de kniklagen en is het profiel ook iets lichter van samenstelling, waardoor
men er direct weer meer fruitteelt aantreft. H e t overslaggebied bij Ravenswaay is
plaatselijk zeer grof, zodat hier veel verdroging optreedt.
In de stroomruggrond ten oosten van de Aalsdijk ligt nog een klein kommetje.
Het profiel bestaat hier uit een zware grijze klei, maar uiteindelijk rust ze weer op
zand. Dit kommetje is geheel als weiland in gebruik.
35.

H E T STROOMRUGGRONDGEBIED TUSSEN H E T B U R E N S E V E L D E N D E L I N G E

Dit is een zeer groot gebied stroomruggrond, welke bovendien zeer hoog is gelegen. Langs Kerk-Avezaath en Erichem loopt een sterk meanderende oude stroom^
bedding, die zeer duidelijk in het terrein zichtbaar is. In de binnenbochten van deze
stroombedding is soms zeer veel grofzand en grint afgezet, zoveel, dat men dit op
grote schaal vergraven heeft. Het sterkst is deze grintafzetting bij Kerk-Avezaath
en in de meander iets ten oosten van de Erichemsestraat onder Buren.
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Direct langs de bedding vinden we gewoonlijk zandig grinthoudend materiaal.
Daar waar het percentage grofzand of grint niet te groot is, komen zeer mooie
profielen voor.
De gronden hier hebben over het algemeen een meer rode kleur dan in het oostelijk gedeelte van de Betuwe. De rode kleur blijft soms tot op een diepte van 1m.
Het gehele gebied is als bouwland en als boomgaard in gebruik, met dien verstande dat men op de drogere plaatsen dus op die plaatsen waar veel grofzand of
grint in het profiel aangetroffen wordt, meestal weiland aantreft. Tussen de Linge
en bovengenoemde oude stroombedding ligt een gebied, dat eigenlijk in drieën uiteen valt:
Ie De hoge stroomruggrond langs de stroombedding, welke reeds beschreven is.
2e De hoge stroomruggrond langs de Linge. Het profiel bestaat hier uit een grofzandige roodbruine kleigrond ter dikte van 70 à 100 cm, welke rust op meer
fijnzandig materiaal. Direct langs de Linge is de stroomruggrond het lichtst,
om meer naar het midden over te gaan in een normale stroomruggrond.
3e Een laaggelegen gebied tussen Ie en 2e in. Het wordt eigenlijk gevormd door de
randen van de beide eerstgenoemde stroomruggen. Hierdoor is het materiaal
reeds zwaar. Door de lage ligging komt hier nog de slechte waterhuishouding
bij. Het profiel bestaat uit eengrijsbruine zware stroomruggrond, waarin op afwisselende diepte kniklagen voorkomen. In tegenstelling met de twee eerstgenoemde
stroomruggen, waarop veel boomgaarden naast bouwland worden aangetroffen,
is het lager gelegen gebied geheel als weiland in gebruik.
In het bovenomschreven gebied treffen we weer een aantal oude cultuurgronden
aan, waarvan de dorpskernen van Zoelen, Buren, Erichem en Kerk-Avezaath de
belangrijkste zijn.
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Y. H E T G R O N D O N D E R Z O E K
Het is bij onderzoekingen, zoals in de Betuwe verricht werden, gebruikelijk,
dat er een aantal profielkuilen worden gegraven, teneinde een beschrijving van de
profielen te kunnen geven. Gelijktijdig kan van elke horizont een monster genomen
worden. Aangezien de Betuwe in zijn opbouw geheel overeenkomt m e t de Bommelerwaard en er daar verscheidene profielkuilen werden gegraven ter identificatie van de
bodemtypen, die de bodemreeksen vormden en deze bodemreeksen overeenkomen
met die in de Betuwe, wordt hier volstaan met verwijzing naar deze onderzoekingen
(EDELMAN e.a., 1950). Ondanks het feit dat de Betuwe dus geheel te vergelijken is
m e t de Bommelerwaard, werd toch behoefte gevoeld aan enige exacte cijfers omtrent
het kalkgehalte en het gehalte aan afslibbare delen.
Het onderzoek naar de eigenlijke vruchtbaarheidstoestand had in het kader van
de onderzoekingen van de Betuwe geen zin, aangezien het hier een overziehtskartering
betreft, zodat op de kaart enkel voor de cultuur belangrijke verschillen zijn aangegeven voor zover ze enige oppervlakte beslaan.
Aangezien in de praktijk gebleken is, dat zowel het humusgehalte als het gehalte
aan K 2 0 en P 2 0 5 sterk afhankelijk zijn van de bemesting en behandeling, zijn deze
hier niet nader bestudeerd.
Voor het betrokken gebied mag men aannemen, dat de bouwlanden in de directe
omgeving van de dorpen in een zeer goede bemestingstoestand verkeren. Deze goede
toestand wordt echter slechter, naarmate men verder van het dorp afkomt. We
treffen hier alshet ware dezelfde toestand aan als bij de opstrekkende heerden, waar
de percelen direct achter de bedrijfsgebouwen gelegen gewoonlijk een zeer goede
vruchtbaarheidstoestand vertonen, terwijl deze verder naar achteren sterk afneemt.
In de Betuwe staan de bedrijfsgebouwen in de kern van het dorp.
Opmerkelijk is de slechte onderhouds- en vruchtbaarheidstoestand van de weilanden. Gewoonlijk is het P-citr. cijfer hier plm. 20, terwijl het kaligetal plm. 12
bedraagt. Dit is zeer waarschijnlijk een gevolg van:
l e . de ligging ver van het bedrijf,
2e. de regelmatige inundaties veroorzaakt door de gebrekkige ontwatering, waardoor
de bemesting niet het volledige rendement af kan werpen.
Ter verkrijging van een inzicht in het gehalte aan afslibbare delen en in het
koolzure kalkgehalte van de bodem werd gebruik gemaakt van de reeds bestaande
gegevens, afkomstig van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Groningen. De analyse-verslagen werden bij de verschillende Land- en Tuinbouwconsulenten opgevraagd. De gegevens omtrent het gehalte aan afslibbare delen werden
op de kaart (bijlage kaart 3) aangetekend op de percelen, waarop ze betrekking
hadden. De cijfers van het gehalte aan koolzure kalk werden in verschillende grafieken
verwerkt, welke grafieken hierna nader besproken zullen worden.
In het totaal werden de gegevens van 762 monsters verzameld, uit het gebied
ten oosten van het Waal—Rijnkanaal. Bij de beschouwing van de resultaten van dit
onderzoek moet men bedenken, dat het hier de normale monsters betreft, zoals elke
landbouwer deze kan inzenden. Het zijn dus mengmonsters.
Het merendeel der monsters is genomen op een diepte van 5 tot 20 cm, terwijl
slechts een betrekkelijk gering aantal genomen is op een diepte van 0 tot 5 cm.
Dit is een gevolg van het feit, dat de belangstelling van de landgebruiker in het betrokken gebied uitgaat eensdeels naar de tuinbouw en anderdeels naar de fruitteelt,
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terwijl de weidebouw het stiefkind is. Dit heeft weer tot gevolg gehad, dat er van de
tuinbouw en fruitteeltgronden, dus in het algemeen de lichtere gronden, veel meer
monsters genomen zijn dan van de weilanden, welke hier op de zwaardere gronden
zijn gelegen.
De gegevens omtrent het kalkgehalte werden verwerkt in een aantal grafieken.
Teneinde na te gaan of het koolzure kalkgehalte ook, zoals verwacht werd, correleerde
met het gehalte aan afslibbare delen van het onderzochte monster, werden de monsters
gegroepeerd naar hun zwaarte en werden de volgende groepen gemaakt:
0 tot 15 ° 0
15 tot 30°„
30 tot 45 0/„

afslibbaar

AFB. 8. Frequentie verdeling t.o.v. het kalkgehalte van een aantal bovengrondmonsters (0—5 cm)van de geheleBetuwe, naar hetslibgehalte ineen aantal
groepen ingedeeld.

/

45 tot 60% afslibbaar
60 tot 75 ° 0
75 tot 90 %
AFB. 9. Frequentie verdeling t.o.v. het kalkgehalte vaneen aantal grondmonsters
van de laag 5—20 cm vande gehele
Betuwe, naar het slibgehalte in een
aantal groepen ingedeeld.
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FIG. 8. Frequency distribution with respect tothe
lime content of a number ofsoil samples of
theupper 2inches (0—5cm) from the western,
central and eastern part of the Betuwe
grouped according to their 'content of particles smaller than 16 mu (% afslibbaar).

FIG. 9. Frequency distribution with respect to the
lime content of a number ofsoil samples
of the layer 2—8 inches (5—20 cm) from
the western, central andeastern part of the
Betuwe grouped according to their content
of particles smaller than 16 mu (% afslibbaar).
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Verder werden monsters vergeleken, welke genomen zijn op dezelfde diepte, dus
een groep van 0 tot 5 cm en een van 5 tot 20 cm. In de grafieken, afbeeldingen 8
en 9, werden op de vertikale as afgezet het aantal monsters in % van het totaal
en op de horizontale as het percentage CaC0 3 . Uit deze grafieken blijkt o.a. het
volgende:
Ie bijna alle monsters, die zwaarder zijn dan 60 % afslibbaar, b e v a t t e n 0.5 % CaC0 3
of minder;
2e de monsters, lichter dan 60 % afslibbaar, bevatten een veel geringer percentage
minder dan 0.5 % CaC0 3 , terwijl vooral in de groep van 15 tot 30 % afslibbare
bestanddelen meer monsters voorkomen m e t CaC0 3 gehalten v a n 4 en meer.
AFB. 10. Frequentie verdeling t.o.v. het kalkgehalte vaneen aantal grondmonsters
van het oostelijk gedeelte vande Betuwe. De monsters uit de laag 0—5
cm zijn samengevat, die uit de laag
5—20 cm zijn naar het slibgehalte
in groepen ingedeeld.

AFB. 11. Frequentie verdeling t.o.v. het kalkgehalte van eenaantal grondmonsters
van het midden gedeelte vande Betuwe. De monsters uit de laag 0—5
cm zijn samengevat, die uit de laag
5—20 cm zijn naar het slibgehalte
in groepen ingedeeld.
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F I G . 10. Frequency distribution with respect to
the lime content of a number of soil
samples from theeastern part ofthe Betuwe. The soil samples of the upper 2
inches (0—5 cm) have been combined,
whereas the samples of the layer 2—8
inches (5—20 cm) have been grouped
according to their content of particles
smaller than 16 mu (% afslibbaar).

FIG. 11. Frequency distribution with respect to
the lime content of a number of soil
samples from the central part oftheBetuwe. The soil samples of the upper 2
inches (0—5 cm) have been combined,
whereas the samples of the layer 2—8
inches (5—20 cm) have been grouped
according to their content of particles
smaller than 16 mu (% afslibbaar).
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AFB.

FIG.

12.

Frequentie verdeling t.o.v. het kalkgehalte van een aantal grondmonsters
van het westelijk gedeelte van de Betuwe. De monsters uit de laag 0—5
cm zijn samengevat, die uit de laag
5—20 cm zijn naar het slibgehalte
in groepen ingedeeld.

12.

Frequency distribution with respect to
the lime content of a number of soil
samples from the western part of the Betuwe. The soil samples of the upper 2
inches (0—5 cm) have been combined,
whereas the samples of the layer 2—8
inches (5—20 cm) have been grouped
according to their content of particles
smaller than 16 mu (% afslibbaar).
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In de monsters met meer dan 60 % klei, komen deze grotere gehalten nagenoeg
niet voor.
Teneinde de verschillende gebieden met elkaar te vergelijken, werd het gebied
in drieën gedeeld, nl. in een oostelijk gedeelte (het gedeelte ten oosten van de weg
Arnhem—Nijmegen), een middengedeelte (tussen bovengenoemde weg en de weg
Opheusden—Resteren—Ochten) en het westelijk gedeelte (tussen deze weg en het
Rijn-Waalkanaal). Men zie de grafieken, afbeeldingen 10, 11 en 12.
Bij een vergelijking van deze gebieden valt het op, dat het kalkgehalte van oost
naar west afneemt. Waarschijnlijk hangt dit samen met de granulaire samenstelling
van het materiaal. In het oosten komt nl. meer grover materiaal voor dan in het
westen. Tenslotte worden nog vermeld de grafieken, afbeeldingen 13, 14 en 15,
waarop alle afzonderlijke monsters zijn aangegeven. Hieruit blijkt duidelijk, dat de
kalkhoudende monsters alle liggen tussen 15 en 50 % afslibbaar.
Uit dit onderzoek kunnen we dus de conclusie trekken dat de zware gronden
kalkarm zijn, de lichtere kalkrijk.
Dit is zeer eigenaardig, wanneer men bedenkt, zoals bij de beschrijving van de
legenda uiteen gezet is, dat zowel de zware als lichtere gronden nagenoeg terzelfder
tijd en onder soortgelijke omstandigheden zijn afgezet. De lichtere gronden hebben
tijdens hun afzetting slechts zeer korte tijd onder water gestaan, terwijl de zwaardere
waarschijnlijk in moerassig milieu zijn afgezet.
Volgens Dr W. A. J. OUSTING ZOU de kalkrijkdom der lichtere gronden een gevolg
zijn van het kwelwater. Dit kwelwater zou door deze lichtere gronden kunnen op-
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AFB. 13. Kalkgehalte en percentage afslibbaar van een aantal grondmonsters in het oostelijk
gedeelte van de Betuwe.
90_, 7 . AFSLIBBAAR

% CACO J

FIG. 13. Lime content and percentage of particles smaller than 16 mu of a number of soil samples
in the eastern part of the Betuwe.

stijgen en door het contact met de lucht zou het CaC0 3 neerslaan. Hiermede kan
in elk geval verklaard worden waarom de zwaardere gronden kalkarm zijn. Daar
toch was geen kwel mogelijk!
Een ander feit, dat voor een dergelijke ontstaanswijze pleit, is de wijze van voorkomen van de CaC0 3 in de grond. Vooral in de zeer zandige horizonten treffen we
CaC0 3 aan in concreties, welke grillig van vorm en zo groot als een knikker kunnen
zijn. Hier moet dus in elk geval verplaatsing van de koolzure kalk plaatsgevonden
hebben.
In de zwaardere stroomruggronden, dus gronden met minder dan 60 % afslibbare
delen, treffen we meestal veel koolzure kalk aan in de vorm van schelpresten, nl.
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_AFB. 14. Kalkgehalte en percentage alolibbaar van een aantal grondmonsters in het midden
gedeelte van de Betuwe.
90

% AFSLI6BAAR
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F I G . 14. Lime content and percentage of particles smaller than 16 mu of a number of soil samples
in the central part of the Betuwe.

resten van zoetwaterschelpen. Een enkele maal treffen we deze ook aan in de zeer
zware gronden, zwaarder dan 60 % afslibbaar. We moeten dan met een zuivere
moerasvorming te doen hebben, waarin een aanzienlijke zoetwaterfauna leefde. Dit
blijkt ook reeds uit het voor een zware kleigrond zeer hoge humusgehalte.
Naast de hierboven besproken kalkconcreties zijn de lichtere gronden eveneens
zeer rijk aan mangaanconcreties, dit zijn zwart-violette concreties, gewoonlijk gladovaal van vorm, die in zeer grote massa's kunnen voorkomen.
Uit het onderzoek van het kleigehalte blijkt, dat de overslagen, naast hun grof.zandig karakter, tevens de lichtste gronden zijn. Het gehalte aan afslibbare delen
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A F B . 15. Kalkgehalte en percentage afslibbaai van een aantal grondmonsters in het westelijk
gedeelte van de Betuwe.
90,.%AFSUBBAAR

% CACO J

F I G . 15. Lime content and percentage of particles smaller than 16 mu of a number of soil samples
in the western part of the Betuwe.

bedraagt hier gewoonlijk minder dan 30 %, terwijl dat der stroomruggronden gaat
tot 60à 65 %. De komgronden zijn het zwaarst en bevatten meer dan 65 % klei.
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VI. ENKELE PRODUCTIEGEGEVENS
Teneinde een indruk te verkrijgen van de productiviteit van de bodem is het
noodzakelijk om over enkele opbrengstgegevens te beschikken.
Om deze te verkrijgen kan men proefoogsten verrichten, d.w.z. men kan van
de normale gewassen welke op de verschillende bodemtypen voorkomen, bepaalde
oppervlakten gaan oogsten. In verband met de vele factoren, welke men niet in de
hand heeft en die telkenjare kunnen verschillen, zoals b.v. kwel en regenwater gedurende bepaalde voor de groei van het gewas belangrijke perioden, is het vooral
met betrekking tot de landbouwgewassen en stellig voor bepaalde bodemtypen
noodzakelijk, dat men deze proefoogsten gedurende een groot aantal jaren verricht.
Anders ligt het in de tuinbouw en vooral in de tuinbouw onder glas, waar men de
omstandigheden meer in de hand heeft. Echter is het hier evenals in de vollegrondstuinbouw en de fruitteelt wenselijk om over opbrengstgegevens gedurende meer jaren
te kunnen beschikken. In verband met het feit, dat nagenoeg het gehele gebied behoort tot die streken, welke ten gevolge van de oorlogsomstandigheden onder zeer
abnormale omstandigheden hebben verkeerd en gezien de min of meer primitieve
boekhouding van de diverse bedrijven (zo er tenminste een boekhouding aanwezig
was), was het niet mogelijk over productiegegevens gedurende reeksen van jaren te
beschikken. Zelfs was het reeds moeilijk de beschikking te krijgen over exacte gegevens welke slechts één oogst betroffen.
Er isnaar gestreefd zoveelmogelijk de opbrengsten in kg per oppervlakte-eenheid
uit te drukken. Voor wat betreft de groenteteelt zijn er tegen deze methode heel
wat bedenkingen in te voeren, aangezien het hier niet steeds de kg- of stukopbrengst
is, welke de waarde van het voortgebrachte bepaalt, terwijl het in vele gevallen zeer
moeilijk is om de opbrengsten in kilogrammen of stuks zo te bepalen dat de gegevens
een juiste maat voor de productiviteit van de bodem vormen. We denken hierbij
aan het feit, dat verschillende artikelen, zoalsb.v. sla en bonen, dubbele witte zonder
draad, geoogst worden als de prijs gunstigis. Zo is er b.v.sla, welke per kist 17kg
weegt, maar ook welke 20 à 30 kg per kist weegt. Hier zegt de opbrengst in kilogrammen of stuks weinig. Vermeldt men de aanvoertijden op de veiling erbij, dan
verkrijgt men een betere maatstaf, maar toch is deze als maatstaf voor de productieviteit van betrekkelijk weinig waarde.
In eenplatglasbedrijf, waar deteelt vankomkommersbelangrijk is,treft men bijna
steeds naast warme komkommers half warme en koude komkommers aan, waarvan
de oogstperioden in elkaar overgaan. We kunnen deze noch in de boekhouding, noch
in de veilingbrieven scheiden. Bij de teelt van platglaskomkommers is bovendien
nietbekendwelkeinvloed degebruikte hoeveelheid stal-enbroeimest opde opbrengst
in stuks per raam heeft.
Bijdebeoordelingvan dehiernavolgendeopbrengstgegevensvan groentegewassen,
moet men terdege met bovenstaande rekening houden.
Opbrengstenin een goed geleid Betuws fruitteeltbedrijj, gelegenop een slibhoudende
overslaggrond
Opbrengstcijfers werden uit de veilinggegevens verzameld, terwijl de verdere
gegevens op het bedrijf zelve werden verzameld.
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APPELS

Goudreinette 50 are 15-jarige struiken, 15 are oude hoogstammen, welke gedeeltelijk
versleten zijn. De struiken staan op plantafstanden 9 X 9 m met er tussen Wijker
goudreinette, welke laatste gedeeltelijk gerooid zijn. De oude hoogstam s t a a t
ook op 9 X 9 m.
OPBRENGST
1946
14.280 kg/ha
1947
25.500 kg/ha
Jonathan 27 are struikboom. Plantafstand 5 X 6 m. Leeftijd 14 jaar.
OPBRENGST
1946
16.500 kg/ha
1947
33.100 kg/ha
1948
16.000 kg/ha
Present van Engeland 18 are, waarvan 14 are struikvorm en 4 are hoogstam. De
hoogstambomen zijn oud. Leeftijd struiken: 14 jaar. Plantafstand: 9 are: 5 x 6,
5 are: 4 x 5, 4 are: 8 X 8 m (hoogstam)
OPBRENGST
1946
19.500 kg/ha
1947
25.000 kg/ha
PEREN

Comtesse de Paris Gedeeltelijk hoogstam en gedeeltelijk halfstam met Wijkers.
Gedeeltelijk struikvorm. Oppervlakte: 12 are. Plantafstand: hoog- en halfstam:
7 x 7 m, struikvorm: 4 x 4 m. Leeftijd 15 jaar.
OPBRENGST

1947

27.360 kg ha

Precox de Trévoux Oppervlakte 20 are. Half hoogstam, half struikvorm. Plantafstand: struikvorm 5 X 6 m, hoogstam 7 x 7 m. Leeftijd 15 jaar.
OPBRENGST
1946
6.675 kg/ha
1947
26.500 kg/ha
Claps Favorite Oppervlakte 9 are. Half struik, half hoogstam. Plantafstand: struiken
5 x 6 m, hoogstam 8 x 8 m. Leeftijd 15 jaar.
OPBRENGST
1946
32.000 kg/ha
1947
28.600 kg/ha
Legipont Oppervlakte 9 are. 8 bomen hoogstam, rest struikvorm. Plantafstand
5 x 6 m. Leeftijd 15 jaar.
OPBRENGST
1946
12.900 kg/ha
1947
27.000 kg/ha
Beurré Claugeau Oppervlakte 4.2 are, struikvorm. Leeftijd 40 jaar.
OPBRENGST
1947
33.100 kg/ha
1948
33.600 kg/ha
KERSEN

Oppervlakte 15 are. Hoogstam. 14 jaar.
Variëteiten: Early Rivers, meikers en wijnkers. Enkel de meikersen vertonen een
goede stand.
OPBRENGST
1946
9.320 kg/ha
1947
12.000 kg/ha
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Boomgaard

Wageningen

Verder was het nog mogelijk opbrengstgegevens te verkrijgen van een boomgaard,
welke op een goede rivierkleigrond gelegen was, in de omgeving van Wageningen.
De resultaten geven we hieronder weer:
MEIKERSEN

Oppervlakte 1 ha. Leeftijd 80 jaar.
OPBRENGST
1943
5.500 kg/ha
1944
5.750 kg/ha
1947
9.000 kg/ha
APPELS

Hoogstam. Plantverband 10 x 10 m. Variëteiten: Lemoenappel, Goudreinette,
Bellefleur, Blommee, Keulemans, Koningszuur, Notarisappel. Leeftijd 30 jaar,
oppervlakte 0.85 ha.
OPBRENGST
1943
17.000 kg/ha
1947
41.200 kg/ha
Opmerking. Deze boomgaard was eerst de laatste vijf jaren goed onderhouden.
Voordien was hij „om een deel" en sterk verwaarloosd.
Overslaggronden

Huissen

In Huissen werden in het overslaggebied opbrengsten van verschillende groentegewassen bepaald, benevens enkele opbrengsten van druiven.
1 are vollegrondsandijvie (met voorteelt sla). Leveringsdatum 28/6. Opbrengst
840 kg Ie soort, 40 kg 2e soort.
Komkommers (gele): half warme rijen. Opbrengst 23 st. p. r. Koude rijen: 19 stuks
per raam.
Tomaten Var. Optimus. Koude kas. Opbrengst 1020 kg per are.
Druiven Black Alicante; op eigen onderstam. Koude kas, in volle productie. Opbrengst 425 kg per are.
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VII. ENKELE BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN BETREFFENDE
DE WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND
Zoals wij gezien hebben, bestaat de ondergrond van het gehele gebied uit min
of meer grofzand en grint. Plaatselijk is dit zand afgedekt met een dikke laag zeer
zware klei, plaatselijk met een dunne laag zavel. Deze ondergrond heeft een zeer
belangrijke invloed op de waterhuishouding van het gebied. Doordat het gebied
omgeven wordt door rivieren, welke geen constant peil hebben en doordat er ondergrondse verbindingswegen in de vorm van de oeverwallen van de oude stroombeddingen tussen de rivier en het binnendijkse land bestaan, is het waterbezwaar
van de Betuwe zeer groot.
Momenteel geschiedt de ontwatering hoofdzakelijk door de Linge, welke begint
bij Doornenburg en eindigt bij de Steenenhoek. Hier staat een gemaal, hetwelk het
water op de Merwede uitslaat. De totale lengte van de Linge is 108 km, terwijl het
verval plm. 12 cm per km bedraagt. In een aantal rapporten, o.a. van 1926 en 1941,
worden op voortreffelijke wijze de bezwaren tegen de huidige ontwatering en voordelen van de eventueel aan te brengen verbeteringen naar voren gebracht, zodat
hier volstaan kan worden met verwijzing naar deze rapporten en hier in het bijzonder
aandacht zal worden geschonken aan de waterhuishouding in verband met het
bodemprofiel.
Op 10 en 11 Februari 1947, dus bij hoge rivierstand, werden waarnemingen (zie
bijlage kaart 3) gedaan, waar het land aan de binnenzijde van de dijk dras of blank
stond. Die plaatsen, waar de kwel door de dijk dus het sterkst is, werden op kaart
gebracht. We zien nu direct, dat aan de Waalkant een veel sterkere dijkkwel optreedt
dan aan de Rijnkant. Uit de bodemkaart blijkt, dat juist de oude stroombeddingen
met hun grofzandige oeverwallen, bijna zonder uitzondering hun oorsprong in de
Waal hebben. Hierdoor zijn aan de Waalkant veel overslagen ontstaan, waarop men
de dijk gelegd heeft. Doordat de doorbraken gewoonlijk geschiedden op die plaatsen,
waar men een grintrijke ondergrond had, zijn de overslagen aan de Waalkant in het
algemeen grintrijker dan die aan deRijnkant. Dit heeft tot gevolg, dat juist aan de
Waalkant de kwel groter is. De grootste dijkkwel treedt, zoals uit de kaart blijkt,
op in het dijkgedeelte van Doornenburg tot Loenen. Het kwelwater wordt binnendijks enigszins opgestuwd door de kweldammen. Deze kweldammen bestaan meestal
uit zware klei en hebben een hoogte van plm. 0.50 m. Door deze stuwing wordt er
als het ware een tegendruk gevormd, waardoor de kwel enigszins geremd wordt.
Aangezien de kwelkaden gewoonlijk niet erg diep in de grond liggen, laten deze na
verloop van tijd het water door. Buiten de kwelkaden komt dit water in de kavelsloten en vandaar via pijpen en weteringen in de Linge. Dat dit proces zich in een
tijdsruimte van enkele dagen voltrekt, volgt uit het feit dat er een zekere correlatie
bestaat tussen de stand van de Waal bij Nijmegen en de stand van de Linge bij
Tiel. Vier dagen nadat in Nijmegen de hoogste stand genoteerd wordt, bereikt de
Linge bij Tiel zijn hoogste stand.
Over het algemeen komt in een overslaggebied het water bij hoge rivierwaterstanden in de sloten tevoorschijn, aangezien de bovengrond veelal nog kleihoudend
is, dus minder doorlatend dan het grofzand van de ondergrond. Het water kiest de
weg van de minste weerstand. Door in de overslag nu diepe sloten te graven, vermindert men de druk en komt het water naar boven. Mede met het oog hierop verdient het geen aanbeveling in de overslagen diepe sloten te graven, in het bijzonder
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niet langs de dijken. Hierdoor zal men het waterbezwaar sterk vergroten. Beter is
het de overslagen van vele, goed onderhouden, ondiepe kavelsloten te voorzien,
welke hun water buiten het overslaggebied lozen, op de verzamelkanalen, welke het
direct op de Linge lozen.
Parallel aan deze kwel en ontwatering staat eigenlijk de watervoorziening en de
negatieve kwel. De overslaggebieden hebben nl. èn door hun hogere ligging èn door
b u n grofzandig karakter, vooral in de zomer grote behoefte aan water. In dit gebrek
aan water wil men voorzien door in de overslagen vrij grote watergangen te graven
van waaruit men de omgeving van water wil voorzien. Naast het gevaar van een
veel groter waterbezwaar bij hoge rivierwaterstanden, hebben deze watergangen voor
de watervoorziening het bezwaar, dat ze bij lage rivierwaterstanden, dus gewoonlijk
als de waterbehoefte het grootst is, het water direct weer naar de rivieren afvoeren.
D i t zou men de „negatieve kwel" kunnen noemen.
Naast de hierboven bedoelde dijkkwel doen zich in het rivierkleigebied nog andere
kwelverschijnselen voor. Vooral bij hoge rivierwaterstanden kan het nl. gebeuren,
d a t men in de sloten water ziet opborrelen. Dit ziet men eigenlijk verspreid door het
gehele gebied. Door de meegevoerde ijzerverbindingen is dit water ivoor-achtig
gekleurd, terwijl er bij het droog vallen een roodbruine neerslag achterblijft. Deze
kwel treedt op in de stroomgronden of op de kom- op stroomruggronden. Waarschijnlijk vormen de grofzandige oeverwallen langs de stroombeddingen hier de banen
waar de weerstand het geringst is, zodat het water deze grofzandige lagen volgt.
Daar, waar een dergelijke plaats aangesneden wordt door een sloot of drain, komt
het water gewoonlijk met geweld naar boven.
's Winters, gedurende een vorstperiode bij hoge rivierwaterstanden, kan men
dergelijke plaatsen vinden, doordat hier de sloten gewoonlijk open of dichtgevroren
zijn met roodbruin bros ijs. Echter kan het ook voorkomen, dat bij lage rivierwaterstanden open plaatsen in het ijs voorkomen. Een verklaring hiervoor zou men kunnen
vinden inhet feit, dat bovenbedoelde doorlatende rivierafzettingen rusten op doorlatende lagen van het onderliggende pleistocene materiaal. In dit geval hebben we
dus met diluviale kwel te doen. Dit kwelwater zou dan dus afkomstig moeten zijn
v a n de de Betuwe omringende heuvels, zoals de Veluwe, Montferland, Rijk van Nijmegen en de Brabantse heuvels. Uit het mineralogisch onderzoek kon niet vastgesteld
worden, dat men op deze plaatsen met diluviaal materiaal direct onder de oppervlakte te doen had. Waarschijnlijk zit het diluvium hier even diep als elders, maar
k o m t hier juist de doorlatende bovengrond in contact met de hier eveneens doorlatende ondergrond.
Dit kon prachtig waargenomen worden gedurende de winter 1946—'47. Hoewel
deze winter bijzonder langdurig en streng was, waren op diverse plaatsen in de
Betuwe de sloten nog open, of ze waren dichtgevroren met roodbruin, bros ijs.
We troffen dit vooral aan in de omgeving van Doornenburg, Rijkerswoerd en
Homoet, terwijl verder verspreid nog enkele plaatsen aangegeven zijn, zoals b.v.
bij Oosterhout, Eist, Valburg, Ingen en Maurik. Wil men dit verschijnsel verklaren,
dan komt men tot de conclusie dat, doordat daar ter plaatse een vrij sterke kwel
optrad, deze plaatsen niet dichtvroren. Door deze kwel nl. was het water steeds in
beweging, terwijl bovendien het kwelwater van een hogere temperatuur was, zodat
steeds verwarming van het aanwezige water plaats vond. Hierbij moet opgemerkt
worden dat de waterstand in de rivieren zeer laag was, zodat de kwel onmogelijk
van de rivieren afkomstig kon zijn. Als enige mogelijkheid blijft over kwel vanaf de
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omringende heuvellandschappen, zoals de Veluwe en het Rijk van Nijmegen. Zou dit
de oorzaak zijn, dan moet er dus een ondergrondse verbinding tussen de Betuwe en
b.v. de Veluwe en het Rijk van Nijmegen of iets dergelijks zijn, waardoor het water
zich gemakkelijk verplaatst.
Op de plaatsen, waar zich bovengenoemd verschijnsel voordeed, werd steeds op
een diepte van plm. 1.50 m zand of sterk zandhoudende klei aangetroffen. Van dit
zand zijn monsters genomen en deze monsters zijn vervolgens ophun zware mineralen
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek vindt men in tabel 1, waarvan de
nummers corresponderen met de op de kaart aangegevene.
TABEL 1. De samenstelling van de zware fractie van zanden en zandhoudende kleien ter plaatse
van kwel-plaatsen.
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Uit de samenstelling van de zware fracties, welk onderzoek verricht werd door
Dr CROMMELIN en MAARLEVELD, kan men concluderen dat het onderzochte materiaal
behoort tot de holocene en jong-pleistocene (Laagterras-)afzettingen. Ongetwijfeld
zou, indien monsters van grotere diepte ter beschikking stonden, blijken dat ter
plaatse van de kwel genoemde afzettingen zonder tussenschakeling van afsluitende
kleilagen direct rusten op het ongestuwde Hoogterras dat onder de gehele Betuwe
op betrekkelijk geringe diepte aanwezig is. De ongestoorde overgang van Laagterraszand naar Hoogterraszand kon echter wegens te geringe diepte van de monsters langs
sedimentpetrologische weg niet worden aangetoond.
Het blijkt dus dat dit Hoogterras onder deBetuwe hydrologisch in direct verband
staat met het Hoogterras van de omringende gestuwde praeglaciale heuvels waarvan
hierboven sprake was. Daar het water verreweg de grootste afstand door deze lagen
aflegt en slechts een klein gedeelte door het holocene en jong-pleistocene zand, zou
men het hierboven beschreven kweiverschijnsel „praeglaciale kwel" kunnen noemen
ter onderscheiding van hierna te bespreken kwelverschijnselen, die van localeom-
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standigheden afhangen en die geen verband houden met de geologie van de diepere
ondergrond.
Naast deze kwelverschijnselen treedt er nog een kwel op, welke minder bekend
is, maar die waarschijnlijk in de toekomst van meer belang kan worden zodra men
meer overgaat tot onderbemaling. Door dezandondergrond van de stroomruggronden
stroomt bij het minste drukverschil het water naar de plaatsen met geringere druk.
Dit kwelverschijnsel doet zich daar voor, waar het waterpeil van een watergang hoger
is dan het slootpeil in de omgeving. Het werd zeer duidelijk waargenomen bij een
perceel aan de Linge, bij de Karstraat onder Bemmel. Dit perceel was gedraineerd.
De drains lagen op een diepte van 90 cm, op een onderlinge afstand van 9 m, evenwijdig aan de Linge. Tussen het perceel en de Linge was geen kavelsloot. Het perceel
werd onderbemalen door een windmolen, welke het water direct op de Linge loosde.
Bij een peilverschil van 1 m liep de eerste drain gedurende een droge vorstperiode
zeer sterk, terwijl we een afname zagen, zodat tenslotte de zesde reeks niet meer
stroomde. Ook kreeg men nog toestroming van de andere in de omgeving aanwezig
zijnde kavelsloten. Wil men in de toekomst dus tot onderbemaling van stroomruggronden in de Betuwe overgaan, dan zal men bij de aanschaf van de bemalingswerktuigen er rekening mee moeten houden, dat het waterbezwaar aanmerkelijk
groter is dan men zou opmaken uit de jaarlijkse hoeveelheid neerslag.
VERDROGING

In de extreem droge zomer van 1947 werden waarnemingen gedaan omtrent de
optredende verdroging bij vruchtbomen. Slechts de plaatsen, waar zodanige verdroging optrad dat de vruchtbomen het blad lieten vallen en die tevens een belangrijke oppervlakte besloegen, zijn aangegeven op kaart 3 (zie bijlagen).
De meeste „heibanen" zijn dus niet aangegeven. De grote oppervlakte treffen
we langs de Waalkant aan en wel met name te Ochten, Dodewaard, Wely en Lent.
Verder treffen we verspreid een aantal kleinere plaatsen aan, waarbij het tevens
weer opvalt dat de Neder-Betuwe minder hinder van de verdroging heeft dan de
Over-Betuwe, hetgeen verband houdt met het sterker grofzandig karakter van het
profiel in de Over-Betuwe.
Vooral treedt verdroging vaak op in overslaggronden. Zoals we zagen bij de
beschrijving van de legenda, kan daar plaatselijk grint in afgezet zijn. Deze grintrijke
plaatsen veroorzaken verdroging. Dit iso.a. het geval bij deLawick te Lent. In andere
gevallen treffen we de grote oppervlakten waarop genoemde verschijnselen zich
voordoen aan langs de rivier. Waarschijnlijk hebben we hier met de jongste rivierafzetting temaken, welke,doordat dezegronden binnengedijkt zijn,nog nietvoldoende
afgedekt zijn met kleihoudend materiaal, waardoor het vochthoudende dek te dun
is gebleven.
De kleinere plaatsen, welke op de kaart zijn aangegeven, zijn de heibanen. Veelal
komen dezeplaatsen voor bij een bocht van een oude stroombedding, waar de stroomsnelheid het grootst is en waar het meeste grove materiaal tot bezinking is gekomen.
Door de hoge ligging zijn deze plaatsen eveneens onvoldoende afgedekt met kleihoudend materiaal.
De waterafvoer zowel van de Over-Betuwe als van de Neder-Betuwe geschiedt
door de Linge, welke in bijna rechte lijn loopt van Doornenburg tot de Grote Brug
bij Tiel, terwijl hij verder sterk gaat meanderen. Uit bodemkundig oogpunt zijn hier
een aantal bezwaren aan verbonden.
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Zoals uit de bodemkaart blijkt, kruist de Linge de z.o.—n.w. verlopende stroken
stroomruggrond. Het bezwaar hiervan is, dat de rivier na eerst door een laag gedeeltegestroomd te hebben door de hogere gronden moet om vervolgens weer in een
kom te komen.
Verder kan men in de hoge gronden de kanten moeilijk staande houden, doordat
deze telkens inkalven, terwijl er omgekeerd een sterke kwel naar buiten is. Hierdoor
zijn de aanliggende landerijen te vochtig. Uit de bodemkaart blijkt, dat in de OverBetuwe de helling van het terrein in noord-westelijke richting is, gezien de oude
stroombeddingen welke in die richting lopen.
Een juiste gang van zaken zou zijn, de hoofdwatergangen van de Over-Betuwe
te leggen in zo'n oude stroombedding en het water b.v. bij Randwijk op de Rijn
uit te slaan. De voordelen hiervan zijn:
1. De grote hoeveelheid kwelwater, zowel van de dijkkwel als andere, welke
juist in de Over-Betuwe binnenkomt, kan direct afgevoerd worden.
2. Door de watergangen in de oude stroombeddingen te leggen, krijgen deze een
natuurlijk verloop en
3. komen ze in zware klei te liggen, waardoor de inkalving van de kanten tot
een minimum beperkt wordt. Tevens voorkomt men door de ondoorlatendheid van
deze zware klei de kwel vanuit de watergangen naar het buiten liggende land.
Een ander voordeel is, dat men de Linge in de Neder-Betuwe sterk ontlast,
waardoor hier minder wateroverlast ontstaat.
In de Neder-Betuwe past de loop van de Linge zich vrij goed aan de bodemtoestand aan, zodat zich hierbij weinig problemen van belang voordoen. Een uitzonderinghierop vormt het Maurikse Veld, of betergezegdhet grote komgebied tussen
de dorpen Rijswijk, Zoelen, Buren, Ravenswaay. Dit gebied watert hoofdzakelijk
door de Maurikse Wetering af, welke tenslotte na door zeer hoge gronden ten zuiden
van Buren te zijn gegaan, onder de naam de Korne in de Linge uitmondt.
Hier moet dus het water van een zeer groot gebied dwars door een zeer sterk
ontwikkelde oeverwal, welke plm. 1 % m hoger ligt dan de komgronden.
In verband met de veelvuldig optredende verdrogingsverschijnselen van de verschillende gewassen in de zomermaanden, hoort men veelvuldig spreken over waterinlaat in deze gebieden.
Omtrent deze waterinlaat kan hier het volgende worden opgemerkt. Doordat
de ondergrond van de stroomruggronden uit grofzand bestaat, en dit grofzand
plaatselijk doorloopt tot de rivier, loopt het eventueel aangevoerde water via deze
zandlagen naar de rivier. Dit afvloeien zal men kunnen voorkomen door de rivieren
op een constant peil te houden, gelijk aan het peil binnendijks.
Waterinlaat heeft voor de kommen hoofdzakelijk betekenis als waterkering en
drinkwater voor het vee. De watervoorziening van de planten wordt er slechts in
zeer geringe mate door beïnvloed.
Waarschijnlijk is de doorlatendheid van deze zware kleien te gering, waardoor
hier dezijdelingse indringing zeergeringis.In tegenstelling met de stroomruggronden,
loopt het water hier niet weg via de ondergrond, aangezien de sloten in de kommen
gewoonlijk niet tot in het eronder liggende zand reiken.
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V I I I . D E B E W O N I X G S G E S C H I E D E N I S VAN OVER- EN N E D E R - B E T U W E
Dr P. J. R.

MODDERMAN

Sedert de dagen dat Ds O. G. HELDRING zijn wandelingen ter opsporing van
Bataafse en Romeinse oudheden door de Betuwe maakte, heeft er in dit deel van ons
land heel wat oudheidkundig onderzoek plaats gevonden. Behalve een aantal opgravingen, die ons meer exacte gegevens hebben opgeleverd, is er een uitgebreide
literatuur ontstaan over ,,het eiland van de B a t a v e n " en vooral over de vragen,
waar de noordelijke route van de Peutinger kaart heeft gelopen en waar Castra
Herculis heeft gelegen. Vele gissingen zijn naar voren gebracht, z'onder dat men nu
kan zeggen, dat rekening is gehouden met de verhoudingen in het terrein. H e t is te
danken aan de moderne veldbodemkundige onderzoekingen, dat een juist inzicht
is verkregen in de natuurlijke omstandigheden, waaronder de mens door de eeuwen
heen in dit rivierkleigebied heeft gewoond. Een goed begrip van de ligging der nederzettingen in het landschap is o.i. onmisbaar voor een verder onderzoek naar de oude
wegen en sterkten.
Evenals reeds in de Bommelerwaard kon worden vastgesteld (MODDERMAN
(1949a)), zijn ook in de Betuwe de nederzettingen steeds op de hoge stroomruggronden
gelegen. I n bepaalde gevallen blijken de oude stroombeddingen een belangrijke rol
te hebben gespeeld bij de vestiging van de mens in dit gebied. Het fraaiste voorbeeld
hiervan is wel te vinden in de Over-Betuwe, waar het stroombed van Haalderen over
Eist naar Driel zeker in de Romeinse tijd nog bevaarbaar is geweest. Zeer in het
algemeen kan men zeggen, dat het vestigingsbeeld niet belangrijk is veranderd sedert
het begin van onze jaartelling. De dorpen liggen nu, evenals 2000 jaar geleden, op
de hoogste gronden in de Betuwe, terwijl de belangrijke wegen de lage kommen
absoluut mijden.
Gedurende de werkzaamheden van de bodemkartering zijn geen vondsten gedaan
ouder dan de Bataafse uit de jaren rondom het begin van onze jaartelling. Vroeger
zijn er wel wat voorwerpen uit de bronstijd gevonden in de buurt van Herveld, maar
aangezien iedere verdere aanduiding ontbreekt, staan deze vondsten geheel op zichzelf. Het is in elk geval interessant om even vast te houden, dat juist in dit deel
van de Betuwe de enige sporen van zeer vroege occupatie zijn gevonden. Wij komen
daar straks nog op terug.
Belangrijker zijn de jongste resultaten voor de Bataafs-Romeinse periode. Doord a t de Betuwe thans zeer regelmatig is verkend, hebben wij een overzicht verkregen
van de nederzettingen uit die tijd. Het is onze bedoeling hier enkele algemene gevolgtrekkingen mede te delen uit het rijke materiaal, dat ons thans ter beschikking staat.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving zij men verwezen naar MODDERMAN
(1949).
Bij de bestudering van onze vondsten van de circa 100 nederzettingen uit de
eerste eeuwen na Chr. viel ons op, dat er een belangrijk onderscheid valt te maken
tussen de vindplaatsen uit de Over-Betuwe en de Neder-Betuwe. Het onderscheid,
d a t thans nog wordt gemaakt tussen deze beide delen van de Betuwe, gaat in principe
terug op de situatie zoals deze bestond omstreeks het jaar 0.
Allereerst is dan gebleken, dat in het oostelijk deel, de Over-Betuwe, de inheemse
scherven een veel hoger percentage vormen ten opzichte van de Romeinse vondsten
dan in het westelijk deel. Bij verscheidene vindplaatsen in de Over-Betuwe overheerst
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het inheemse goed beslist, terwijl in de Neder-Betuwe nederzettingen voorkomen
met zeer weinig inheemse scherven.
Behalve de vondsten zelf is ook de verspreiding van de vindplaatsen sterk verschillend. De Over-Betuwe moet dichter bevolkt zijn geweest dan de Neder-Betuwe.
In de oostelijke helft zijn thans 62 nederzettingen bekend tegen 38 in de westelijke
helft.
Beide verschijnselen, dus Ie de verhouding in het schervenmateriaal en 2e de
bevolkingsdichtheid, kan men duidelijk aflezen van de kaarten 4 en 5 (zie bijlagen).
Sprekend over het Insula Batavorum zal men voortaan rekening moeten houden
met hetgeen zojuist is vastgesteld. Het eiland der Bataven moet in grote trekken
samenvallen met de Over-Betuwe.
Bijzonder dicht is de bewoning geweest rondom Eist. Het Gallo-Romeinse heiligdom, dat daar in 1947 werd ontdekt onder de N . H . Kerk, vormt het middelpunt
van een groot aantal nederzettingen. Binnen de afstand van een uur gaans liggen
niet minder dan 28 woonplaatsen uit de eerste eeuwen na Chr. Het heiligdom had
dus wel een bij uitstek gunstige cultureel-strategische ligging.
Een tweede gebied, dat wordt gekenmerkt door een dichte bevolking, is de streek
tussen Hemmen en Herveld. Wij achten het zeer waarschijnlijk, dat één van de daar
gelegen vindplaatsen ,,Castra Herculis" in zich bergt. Eerst voortgezet nauwkeurig
onderzoek zal leren, welke van de talrijke nederzettingen het nu werkelijk is.
Ten aanzien van de route, die de Romeinen hebben gekozen bij de aanleg van hun
wegen, en dan vooral de grote weg naar het westen langs de Rijn, kunnen wij nu
uitgaan van het systeem der stroomgrondruggen door de Betuwe. Men kan trachten
logisch te beredeneren, hoe de Romeinse ingenieurs vanuit Noviomagus de kortste
verbinding met het westen hebben kunnen aanleggen. Voorlopig lijkt dan de rug over
Herveld en Zetten wel de meest geschikte.
Door het bodemkundige onderzoek is duidelijk vastgesteld, dat de Linge boven
Tiel een gegraven wetering is uit de latere middeleeuwen, zodat de hypothese van
HOLWERDA (1921), dat wij hier m e t e e n Romeinse weg te doen hadden, moet worden
verworpen.
Na de bloeiperiode van de Romeinse geschiedenis in ons land, die in de He eeuw
na Chr. valt, is de bewoning vooral in de Neder-Betuwe zeer sterk achteruitgelopen.
Ook de Over-Betuwe telt in de IVe eeuw veel minder nederzettingen dan 150 jaar
tevoren. Van een langdurige breuk in debewoning hebben wij daar echter niets kunnen
bespeuren. In 359 na Chr. doet keizer Julianus Castra Herculis herstellen op het
oude Insula Batavorum.
Gedurende de Merovingische tijd breidt het aantal nederzettingen zich weer uit.
Hoewel ook de Neder-Betuwe dan weer wat meer woonplaatsen gaat tellen, blijft
toch de Over-Betuwe het dichtst bevolkte deel van de gehele Betuwe. Op zichzelf
is de ontdekking van deze Merovingische bewoning volkomen te danken aan het
archaeologisch-bodemkundig onderzoek. Wij vonden nl. op 51 plaatsen Merovingische
scherven, terwijl eerder vondsten uit die tijd maar van enkele plaatsen bekend waren.
Zeer duidelijk is er een verschil waar te nemen tussen de bewoning in de Romeinse
en de Merovingische tijd in de Neder-Betuwe. Slechts in enkele gevallen blijkt er
nl. continuïteit te bestaan in de plaats van de nederzettingen. Vaak vindt men op de
Romeinse woonplaatsen geen middeleeuwse scherven en omgekeerd op de Merovingische vindplaatsen geen sporen van Romeinse occupatie. Des te belangrijker worden
dus de nederzettingen, die een uitzondering vormen en waar wel van continuïteit
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sprake is, zoals bijvoorbeeld in Eek of Medel. Het is in dit verband wellicht interessant
om op te merken, dat Resteren in de huidige dorpskern geen Romeinse vondsten heeft
opgeleverd en dat behalve een Frankische glazen kelk niets wijst op een bewoning
vroeger dan de Xe eeuw. De veronderstelling, dat Resteren analoog zou zijn met
Castra (Herculis?), verliest hierdoor veel aan waarschijnlijkheid. Romeinse woonresten vonden wij wel 800 m ten westen van het dorp.
De Karolingische bewoning van de Betuwe ontwikkelt zich normaal uit de
Merovingische. Het aantal nederzettingen verandert weinig in totaal, alleen wordt
de grondslag gelegd voor enkele dorpen, die thans een zekere rol van betekenis vervullen, zoals Angeren, Doornenburg en Kerk-Avezaath.
Een merkwaardigheid doet zich nog voor in het uiterste westen, waar een bijzondere bloei moet hebben geheerst op bepaalde, kort na de Karolingische tijd verlaten
woonplaatsen. Wellicht is dit te danken aan nauw contact met Dorestad en Tiel.
De belangrijke ontwikkeling van deze beide steden in de IXe en Xe eeuw heeft zich
klaarblijkelijk niet beperkt tot deze handelscentra.
In de latere middeleeuwen begint de strijd tegen het water een zeer belangrijke
rol te spelen.
Bij enkele dorpen in de Betuwe langs Rijn of Waal gelegen, kan men duidelijk
waarnemen, hoe de veranderende meanders de dijken hebben aangetast en de mensen
hebben gedwongen de huizen verder van de rivier af te bouwen. Het fraaiste voorbeeld van deze ontwikkeling geeft Dodewaard te zien. Hier ligt het X l l e eeuwse
kerkje helemaal buiten het eigenlijke dorp. De scherven, die wij in het dorp vonden,
wijzen uitsluitend op een bewoning, die niet ouder is dan de X H I e eeuw. Andere
voorbeelden van deze verplaatsing zijn Heteren en Opheusden.
Zo geeft de bewoningsgeschiedenis van de Betuwe thans een beeld van wisselende
historische en natuurlijke omstandigheden. Het is echter nog niet veel meer dan een
schets, een voorstudie, die wij hebben kunnen geven. E r zijn nog verschillende niet
opgeloste problemen, die bij voortgezet onderzoek ongetwijfeld kleur zullen geven
aan het nu bekende overzicht. Wij willen tenslotte wijzen op de aparte plaats, die de Over-Betuwe steeds heeft
ingenomen naast de Xeder-Betuwe. Behalve de rol als eiland der Bataven is mogelijk
al vroeger het oostelijk deel van de Betuwe meer geschikt geweest voor bewoning
dan het westen. De enkele bronstijd-vondsten hierboven genoemd, zouden daarop
kunnen wijzen. Ook in de Merovingische tijd is dit onderscheid duidelijk gebleven in
de verspreiding van de nederzettingen. Zo blijkt de tegenstelling Over- en NederBetuwe te berusten op historische en zeer waarschijnlijke ook op natuurlijke factoren.
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I X . O V E R D ES C H E I D I N G TUSSEN OVER- E NN E D E R - B E T U W E E N E N I G E
ANDERE OüDE RIVIERBEDDINGEN
Dr A. W. VLAM

Zoals uit het oudheidkundig onderzoek van Dr MODDERMAN (hoofdstuk VIII)
bleek, zijn de Over- en Neder-Betuwe q u a bewoning als verschillende gebieden op
te vatten. Toch wordt in de oudste historische bronnen van de Betuwe steeds gesproken alsv a nééngeheel. Dit veranderde pasomstreeks de 14eeeuw. In de oudst
bekende Landbrief v a n 1327, waarbij o.a. de waterstaatkundige toestand werd geregeld, wordt nl. bepaald d a t er 2 richters zullen zijn
in Bcthue eenboven osenvoren ende eenbeneden. Ende dierichter van Overbethu salsijne heemstede besitten ende houden t o tBemmel ende t o tAndels. Voort die richter vanNederbethu sal siin
hemesteden condichen t o t Resteren ende t o t Solen op dendam.
BAUMANN deelt (BAUMANN, 1913) mede, d a t in een afschrift van genoemde

Landbrief van omstreeks het begin van de 16e eeuw niet staat „osenvoren" maar
,,onsen voren" waaruit hij voorstelt te lezen onze grens of landscheiding. De grens
tussen Over- en Neder-Betuwe isniet alleen bekend uitdeschouw opdeLinge ende
bandijken, maar ook uitdeLingebrief van 1456 (Geld. Placaetb. 1701,dlI, appendix,
kol. 118). Hierin wordt bepaald dat de Lingemeesters rekening doen zullen „Opten
paelsteden ind ' t scheyt tussen den Ampten v a n Aver-Betuwe ind Neder-Betuwe,
dat een jair opten Rijndijck te Laeckmant, ind d a t ander opten Waeldijck baven
Opperden . . . " Lakemond is eenthans nogbestaande plaats op de grens van Overen Neder-Betuwe, Opperden isverdwenen. H e twordt echter in 1621 nog vermeldnl.
11 mergens lands, genoomt dieHorst, gelegen tot Opperden, in den Ampte vanNederbetu, inden
kerspelen van Hyen ende Dodenweert, met 2 roden lantdijeks tot Opperden.

Verder ontving in 1440„ J u t t e van Wely in der maelschap v a n Wely omtrent
22 mergen gheheiten die Horst ende die Laeck" (Leenreg. Gelre, 1924,nos. 170a
en 169c). DeHorst ende Laak zijn thans nog bestaande perceelsnamen onder Welie
in de gemeente Hien Dodewaard (EDELMAN en VLAM, 1949, p . 240—268). I n deze
buurt aan of mogelijk buiten de dijk moeten we dus de verdwenen buurschap
Opperden zoeken en ookhet scheid van Over- en Neder-Betuwe.
Gaan we thans na w a t van deze oude landscheiding nog is terug te vinden.
Uit het bodemkundig onderzoek isgebleken, datvanWelie t o t Lakemond een zuidnoord gerichte oude stroombedding loopt, die ongeveer samenvalt met de tegenwoordige grens van Over- en Neder-Betuwe. Alleen Gesperden vormt een soort
Nederbetuwse enclave opOverbetuws gebied. Mogelijk zou bodemkundig detailonderzoek echter nogeenlusvande stroombedding aanhet licht kunnen brengen ofiser
een historische oorzaak voor aan te wijzen, die ons onbekend is gebleven.
In de namen Laak en Lakemond isde herinnering aan ditwater bewaard gebleven.
Bovendien ligt hier nog een perceel geheten: de Onderwaard. Uit het hierboven
geciteerde perceelsnamenonderzoek (a.w.blz. 240)is komen vast te staan dat de
waardnamen alleen zijn gegeven aan stukken land, die oorspronkelijk langs open
water waren gelegen. H e tis dan ook aannemelijk datdescheiding in Over- en NederBetuwe, hoewel dievoor het eerst in 1327 uit de stukken blijkt, opeenveel oudere
tijd teruggaat. De Laak wasdan één dier grote zuid-noord gerichte dwarsverbindingen tussen Waal en Rijn, diehetoostelijk deel vandeBetuwe doorkruisten en die
het „Insula B a t a v o r u m " zijn eilandkarakter verleenden.
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Andere belangrijke zuid-noord verbindingen waren de bedding langs Eist, waarvan de perceelsnamen „De Oude Rijn" onder Driel is bewaard gebleven en een ongenoemde rivier tussen Herveld en Randwijk. Wel worden onder Herveld in 1366
„Die Schaepswaren in der Taelmont" vermeld. Deze zelfde Schaepswaren worden
nog eens genoemd in 1729 als gelegen in het kerspel van Herveld (Leenreg. Gelre,
1924, nos 105 en 105 § 2). De Tael waarlangs of waarin die Schaepswaar(d)en dus
blijkbaar gelegen waren en wiens monding onder Herveld lag, zal echter niet de zuidnoord rivier zelf zijn geweest, maar eerder de erin uitmondende tak uit de richting
Eist of Lent, die eveneens op de bodemkaart (zie bijlage kaart 1) staat aangegeven.
Deze oude rivierlopen waren langzamerhand verland, zodat het vooral na het tot
stand komen van de bedijkingen noodzakelijk werd een kunstmatig afwateringsstelsel te graven. Nadere beschouwing van de bodemkaart doet vermoeden dat men
deze eerst in de oude zuid-noord verbindingen heeft gelegd; niet alleen volgen ze
deels de beddingen daarvan, maar ook kruisen ze de zg. Linge op verschillende plaatsen
in een rechte lijn. Men moet dan ook aannemen dat in de Over-Betuwe het tegenwoordige oost-west gerichte Lingestelsel van jongere d a t u m is dan het oorspronkelijk
zuid-noord gerichte afwateringssysteem. Overigens is de waterstaatkundige ontwikkeling van dit gebied nog niet voldoende gedetailleerd bestudeerd om daar reeds
thans een volledig beeld van te kunnen ontwerpen.
D a t wij de Linge niet als een Romeins kunstwerk hebben te beschouwen is door
Dr MODDERMAN reeds elders (hoofdstuk VIII) voldoende toegelicht. D a t de Linge
evenmin als een natuurlijk riviertje is te beschouwen blijkt niet alleen uit het feit,
dat over lange afstanden kommen en geen stroomruggronden worden doorlopen,
maar ook dat de Linge hier en daar geen waterschapsgrens vormt, bv. bij Homoet
en Aam en dan de percelering kruist, zodat hij daar jonger moet zijn dan deze percelering. Tenslotte, en dit schijnt mij het belangrijkste argument, sprak men oudtijds
in Over-Betuwe niet van de Linge maar van de Wetering. Zo leest men in de reeds
eerder aangehaalde Lingebrief van 1456: dat o.a. die van de Betuwe, Tiel en Zandwijk
hebben geklaagd over gebreken die zij hebben in hun gemene watergang geheten de
Linge „aengaende t'eynde der grote weteringe boven Zoelen bis tot Gorinchem in
der Merwede." De naam Linge werd dus oorspronkelijk alleen gegeven van Zoelen
naar het westen, daarboven sloot de Grote of Landwetering aan. Ook de Lingeschouw,
zoals die werd bepaald bij de Landbrief van Over- en Neder-Betuwe van 1327
(Gelders Placaetb., kol. 29) spreekt alleen van de Wetering: „Voirt sal men schauwen
die weteringe van beneden op totten nedersten eynde van Hemmenremeer ende
van boven neder door Hemmenremeer ten nedersten eynde toe." D a t wil dus zeggen
dat Neder-Betuwe schouwt van west naar oost tot het nederste, d.i. westeinde van
de Hemmermeer en Over-betuwe van oost naar west tot ditzelfde punt. De schouwgrens tussen Over- en Neder-Betuwe ligt thans bij de Hemmense brug: hier moet
zich dus ongeveer het „Nederste eynde" van de Hemmermeer bevinden. Inderdaad
doorloopt de Linge benoorden Hemmen een natuurlijk bed, waarmee de zg. Hemmermeer bedoeld moet zijn.
Gelijk Ir HOEKSEMA (1947) onlangs aantoonde moet men bij de „meemamen"
in het rivierengebied niet denken aan een werkelijk meer, maar aan een oude, deels
verlande stroombedding. Het blijkt dus dat het Lingebed niet geheel kunstmatig
is. Op sommige plaatsen is gebruik gemaakt van bestaande oude waterlopen. Zo bijv.
onder Doornenburg, waar de Linge waarschijnlijk een oud Rijnbed doorloopt. Op
het natuurlijk karakter wijst niet alleen de bedding zelf doch ook de benamingen, wij

73

vinden hiernamelijk weer,,meer"namen, t.w. de KleineendeGrote Meer.Behalveinde
Hemmenremeer maakt de Linge voorbij Echteld eveneens gebruik van een natuurlijke oude waterloop. Ook hier vinden wij langs de Linge enkele ,,meer"namen, nl.
de Grote en de Kleine Meer.
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X. D W A R S D I J K E N E N B I N N E N D I J K E N IN D E B E T U W E
Dr A. W. VLAM

Van oost naar west doorkuisen een aantal noord-zuid lopende dijken het rivierenland, t.w. de Griftdijk, de Nieuwe Dijk, de c Linie, de Aalsdijk en de Diefdijk. Bovendien loopt bij IJzendoorn landwaarts nog een binnendijk de zg. Broekdijk. Over
enkele van deze dijken valt een en ander op te merken.
De G r i f t d i j k is omstreeks 1600 aangelegd, hetgeen uitvoerig door van SCHEVICHAVEN is beschreven in de Gelderse Volksalmanak van 1903.Reeds in 1310 werd
R E I N O L D graaf van Gelre door Keizer H E N D R I K VII gemachtigd door de Betuwe
tussen Arnhem en Nijmegen, een dijk of weg te maken, met een bevaarbaar kanaal
daarlangs (NIJHOFF, 1830, I, no. 116). Het schijnt echter dat dit project niet tot
uitvoering is gekomen. Op 23 Maart 1580 verleende PHILIPS althans een nieuw
octrooi, als gevolg waarvan men omstreeks 1600van de Waal bij Nijmegen naar de
Rijn bij Arnhem door de dorpen Lent, Eist en Eiden een trekvaart groef met een
dijk erlangs, waarop tol en weggeld geheven werden. Deze dijk had dus een verkeersen geen waterkerende functie. Tot de in gebruik stelling v a n de nieuwe snelweg
Arnhem—Nijmegen in Aug. 1947bleef de oude Griftdijk de voornaamste verbinding
noord-zuid. H e t dijkkarakter is echter nog duidelijk te herkennen; de vaart zal aan
de oostzijde gelegen hebben zoals op sommige percelen nog is waar te nemen.
Over de N i e u w e dijk, die loopt van de Waaldijk bij Hien tot de Rijndijk bij
Opheusden zijn de gegevens minder exact. In de vorige eeuw was hij nog onder de
naam Spanjaardsdijk bij de bevolking b e k e n d 1 ) .
Waarschijnlijk is deze dijk omstreeks 1590onder leiding van D I R K V I J G H (ambtman van Neder-Betuwe) opgeworpen als verdedigingswerk tegen de onder PARMA
bij Nijmegen gelegerde Spanjaarden. Ook dit kunstwerk was van origine dus geen
waterkerende dijk hoewel hij soms wel door de Nederbetuwenaren daarvoor gebruikt
werd. Hij berokkende echter schade aan weerskanten. Over-Betuwe raakte bij overstroming zijn water niet vlot kwijt, terwijl bij doorbraak ervan de gevolgen voor de
Neder-Betuwe door het abrupte karakter ernstiger waren dan van een gewone overstroming; enkele grote wielen getuigen daar nog van (HELDRING, 1839 en SLOET,
1852—1855). Het feit dat de Nieuwe dijk vrij willekeurig diverse dorppolders doorloopt en geen enkele grens volgt, ook niet die tussen Over- en Neder-Betuwe, ism e t
het boven geschetste volkomen in overeenstemming.
Verder naar het westen ligt tussen Ochten en Resteren de zg. L i n i e , die in
1795 als verlenging van de reeds bestaande waterlinie door de Gelderse vallei (de
Grebbelinie) werd aangelegd, doch waarvan de waterkerende werken, t.w. de sluizen
e.d. reeds spoedig zijn afgebroken (SLOET, 1852—1855).
Op de grens van de Neder-Betuwe en het Land van Buren ligt de A a l s d i j k .
Van deze dijk is zonder enige twijfel aan te nemen dat hij een waterkerende functie
bezit, evenals de nog westelijker gelegen Diefdijk, die loopt van de Noorder Lingedijk beoosten Leerdam tot de Lekdijk bij fort Everdingen. In eencharter van 11 April
1284 is nog sprake van de Dief„weg" (SLOET, 1872—1876, no. 1038bis). Volgens
VAN DERAA 2) zou hij echter omstreeks het begin van de 14eeeuw tot eendijk zijn
opgewerkt, om de ten westen er van gelegen gebieden te vrijwaren voor overstromingen van bovenaf.
M De Navorscher, 1897, blz. 149, 179 en 458.
2
) Aardrijkskundig Woordenboek I I I , p . 307, Gorinchem 1841.
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De dijk werkte zeer nadelig voor de bovenstrooms gelegen landen en gaf daardoor
aanleiding tot allerlei geschillen (Archief Culemborg). Het overstromingswater kon
alleen weg via de Linge, hetgeen met grote vertraging gepaard ging, waardoor de
landen ten oosten van de dijk alleng: s t ' r k in waarde achteruitgingen. Historisch
geïllustreerd wordt deze wateroverlast en het verzompen der landerijen door het
verdwijnen van het kerkdorp Paveien. In 1129 wordt het nieuw gestichte klooster
Mariënweerd (bij Beesd aan de Linge) begiftigd o.a. met de tienden van 20 hoeven in
Paveien en Rietveld, terwijl in 1148 het klooster nog eens in haar bezit wordt
bevestigd, o.a. in de parochie Paveien van 3 hoeven en de tienden van 20 hoeven
(SLOET, 1872—1876, nos. 249, 291 en

292).

De resten van de parochiekerk zijn nog in het land terug te vinden, nl. op een iets
hoger perceel in een bocht van een weg, terwijl over het algemeen kaarsrechte wegen
dit gebied kenmerken. Van enig dorp is niets meer te bespeuren, evenmin als trouwens
een paar honderd jaar vroeger op de K a a r t van de Graafschappen Buuren en Culenburg, in 1761 te Amsterdam bij COVENS en MORTIER uitgegeven. De kerk schijnt te
zijn verplaatst naar Langsmeer ten zuiden van Culemborg en werd tenslotte bij de
stad getrokken. Natuurlijke omstandigheden zullen dit hebben veroorzaakt, het land
moet in vele jaren namelijk onbruikbaar zijn geweest wegens de hoge binnenwaterstanden, als gevolg van de aanleg van de Diefdijk. Waarschijnlijk als tegenmaatregel: „die het water deert, die het water keert", werd door Buren, mogelijk
in samenwerking met Culemborgde Aalsdij k aangelegd van de Lekdijk bij Zoelmond
tot de Kornedijk bij Buren. Deze stamt waarschijnlijk eveneens uit de 15e eeuw, doch
zal iets jonger zijn dan de Diefdijk. Daar deze dijk geheel op Bürens grondgebied
ligt, de scheidsloot met de Neder-betuwe ligt iets ten oosten ervan, kan men over
het doel: beveiliging van Buren voor het Betuwse overstromingswater, wel zeker zijn.
Een aantal wegen in het gebied van Buren en Culemborg die eveneens een dijkmatig
karakter dragen zullen met hetzelfde doel als secundaire waterkeringen gefungeerd
hebben.
Rest ons tot slot het bespreken van een eveneens secundaire waterkering, nl. de
Br o e k dij k in de Neder-Betuwe. Deze is niet meer geheel in tact maar aan kenmerken
als perceelsvormen, kolken, hogere ligging, al dan niet gecombineerd, en tenslotte
het voorkomen op oude kaarten nog te reconstrueren. Hij loopt van de Waaldijk
(iets beoosten H P 140) naar het n.n.o. en is als zodanig nog duidelijk op de oude
topografische kaart 1 : 25000, blad 109, Ochten, te herkennen. Ter hoogte van de
driesprong: Broekdijkseweg, Pottemseweg en Henningstraat moet hij de weg hebben
gekruisd. Althans was hij de bevolking bekend dat daar bij Rijnvloed vloedplanken
werden geplaatst 3 ). Van hier loopt de dijk deels naast de Broekdijkseweg, aan lange
perceelsvormen te herkennen, deels als dijk tot even bewesten de Vaalt en buigt
dan in noordelijke richting, om aan te sluiten bij de Zuiderlingedijk. Het laatste stuk
is in deze eeuw tot ongeveer aan de Vaalt afgegraven, hetgeen eveneens bij de bevolking bekend is. De bedoeling schijnt wel geweest te zijn de dorpen IJzendoorn
en Echteld te beschermen voor overstromingen van bovenaf, wanneer ook de Lingedijken niet in staat waren het water te keren. IJzendoorn was gedurende lange tijd
een vrije heerlijkheid en was ook op waterstaatkundig gebied zelfstandig. Het had
bijv. eigen dijkgraaf en heemraden en voerde zelf schouw 4 ). Hiertegen rees allengs
verzet, omdat men zich wel bewust was dat de Neder-Betuwe ook van deze dijken
3

) Deze aantekening vond ik in de nagelaten papieren van Dr W. A. J. OOSTING.
*) J. A. H E U F F ASU: De Nederbetuwe en H a a r Ridderschap. Werken Gelre 3. Arnhem 1902.
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profiteerde. Dit leidde in de 17e eeuw tot een proces tussen ambt en ridderschap
van Neder-Betuwe contra JOOST VIJGH tot Isendoorn.
Het is in deze tijd dat IJzendoorn en Echteld zeer hebben te lijden van doorbraken
en een deel van hun grondgebied moeten opgeven, waarmee tenslotte Ooi ten Zuiden
van Echteld gelegen, nu vlak aan de dijk, als kerspel uit de geschiedenis verdween
( V E E N , 1930).

In elk geval zou uit die zelfstandigheid op waterstaatkundig gebied te verklaren
zijn, dat men zich op eigen gelegenheid aan alle kanten van dijken had omringd om
althans het belangrijkste deel der heerlijkheid te beschermen. De broeklanden liet
men er buiten; daarlangs kon het van boven komende overstromingswater dus vrij
aflopen.
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XI.EXCURSIEPROGRAMMAVOORDEBETUWE
Van Wageningen volgen we de dijk naar het Opheusdense veer. Links van de dijk zien we
een sterk vergraven uiterwaard, vergraven door de steenfabrieken. Het terrein is hier sterk
begreppeld, waarschijnlijk in verband met de lage ligging. Aan de rechterkant passeren we het
Instituut voor Tuinbouwtechniek. Op de stroomruggronden rechts treffen we goede boomgaarden
aan, waarvan het onderhoud in sommige gevallen te wensen overlaat.
Na 4 km wordt het Opheusdense veer, een gierpont, bereikt. Na overgezet te zijn, steken we
de linker Rijnbandijk over, in de richting Resteren. Langs de weg vinden we een intensieve
bewoning, hoewel het eigenlijke dorp Opheusden meer naar het oosten is gelegen. Tussen de
kleine woningen zien we kleine perceeltjes met plantgoed van laan- en vruchtbomen. De bodem
bestaat hier uit een goede zandige stroomrüggrond. Hoofdzakelijk treffen we op deze zandige
stroomruggrond de laanboomkwekerij aan. Voor de teelt van vruchtgoed verkiest men meer de
zwaardere gronden.
Drie km over het veer, vinden we aan de rechter kant van de weg een zijweg, welke leidt
naar een zandzuigbedrijf, waar men vooral bij lage rivierwaterstanden de zandondergrond goed
kan bestuderen (1) 1. Op de hoek van de weg staat een aanduiding van de betrokken firma.
Eén km verder passeren we de spoorwegovergang van de lijn Kesteren—Nijmegen. Direct
over de overweg zien we links van de weg de verdedigingslinie, de Batterij genaamd. Iets verder,
tegenover de woningbouw, is op het bouwland het normale stroomruggrondprofiel te zien (2).
Het profiel bestaat uit een bruine bovengrond, welke naar beneden steeds lichter wordt, zodat
op plm. 1 m diepte fijn zand voorkomt.
Vervolgen wij de tocht in de richting Ochten, dan bereiken we na plm. 2 km links van de weg
het werkkamp Ochten. Onderweg hebben we verschillende goed onderhouden boomgaarden gezien. Volgen we de bijweg, welke langs het werkkamp naar het oosten loopt, een paar honderd
meter, dan vinden we vooral rechts van de weg weilanden, welke in het profiel plaatselijk een
kniklaag bevatten (3). Juist over de Batterij kunnen we het profiel van een komgrond op stroomruggrond op komgrond bestuderen (4). Tevens hebben wc op de Batterij een goed overzicht over
het grote komgebied tussen Opheusden en Ochten-Dodewaard.
Weer terug naar de weg Kesteren—Ochten, passeren we na ongeveer 1 km de Lingebrug.
De Linge heeft hier echt het kronkelende karakter van een rivier. Waarschijnlijk is dit een gevolg
van de zavelige gronden waardoor hij hier loopt (inkalven van de oevers). 100 m naar rechts
vinden we langs een kronkelende weg (waarschijnlijk een oude stroombedding) de Hoge Woerd,
een mooie ronde, iets verhoogde, oude cultuurgrond (5). 1 km voorbij de Lingebrug, na het
gedeeltelijk herbouwde dorp Ochten gepasseerd te zijn, bereiken we de Waaldijk. Direct onder
de dijk in de uiterwaard loopt een „sträng", een oude rivierbedding, welke grote gedeelten van
het jaar onder water staat. Zien we naar het noorden, dan kunnen we vooral bij helder weer
Rhenen en Wageningen uitstekend zien liggen. We zijn ni. de Betuwe tussen Kesteren en Ochten
op het smalste gedeelte in zuidelijke richting doorgetrokken, zodat de afstand betrekkelijk geringis.
We volgen de dijk bij Ochten in oostelijke richting. Nadat we ongeveer 1km afgelegd hebben,
zien we het einde van de hier ten dele vergraven Batterij. Iets verder zien we links van de weg een
hooggelegen witte boerderij. Deze boerderij ligt op het grote overslagplakkaat van Ochten (6).
Ze is grotendeels als boomgaard in gebruik. Voor deze overslag, dus langs de dijk, zien we talrijke
wielen, die door kweldammen zijn omgeven.
Deze kweldammen dienen om bij hoge rivierwaterstanden het kwelwater te keren, om zo de
tegendruk te vergroten, waardoor het gevaar voor dijkdoorbraken geringer wordt.
Langs de dijk aan de buitenkant heeft men een betonnen beschoeiing aangebracht, teneinde
het dijklichaam bij de hier vrij veelvuldig voorkomende ijsgang tegen beschadiging te beschermen.
Aan het einde van de overslag, bij de Eldiksehoek, hebben we vanaf de dijk weer een goed overzicht over de kom tussen Opheusden en Ochten en Dodewaard.
Na 3km juist voorbij de scheepswerf, zien we links van de weg, in de omgeving van de garage,
oude vruchtbomen, welke het uiterlijk hebben van bomen, welke in bepaalde jaren vochtgebrek
hebben. Ze staan hier dan ook op een grofzand en grinthoudend profiel (7).
Na I à 2 km passeren we vervolgens de kerk van Dodewaard, welke als het ware in de uiterwaard uitsteekt. Hier is door de rivier een gedeelte van het dorp verzwolgen; men heeft de kerk
nog juist kunnen behouden.
1
Met de cijfers 1—15 zijn de plaatsen aangegeven, waar men typische bodemprofielen kan
bestuderen (zie routekaart, afbeelding 16).

H

^

79
Bij het café de Engel in Hien verlaten we de dijk, om naar Andelst te gaan. Onderweg zien
we vooral links van de weg groeiverschillen in de boomgaarden, welke voor een gedeelte, het
achterste deel, op komgrond staan.
Na 5 km bereiken we het dorp Andelst, waar tussen de school (even links en vervolgens
rechts) en de straatweg Wageningen—Andelst, een kerseboomgaard (van Olst) gelegen is op
oude cultuurgrond (8). Het proliel is hier minstens 1 m donker gekleurd. In het profiel worden
veel scherven aangetroffen. Van de gelegenheid kan gebruik gemaakt worden om de voor ons land
zeldzame Romaanse muur van de kerk van Andelst te bezichtigen (achterzijde).
Van Andelst gaan we via Herveld naar Valburg. Onderweg zien we rechts van de weg de
bossen van het kasteel te 1,oenen.
5 km voorbij Andelst zijn we bij het begin van het dorp Valburg. Juist voordat we het dorp
binnengaan, zijn in een boomgaard (met groot ijzeren hek) rechts van de weg groeiverschillen
waar te nemen, veroorzaakt doordat er plaatselijk sterk zandige horizonten in het profiel voorkomen (9). In plaats van het dorp door te gaan (de bocht naar rechts te nemen) gaan we rechtuit.
We volgen zo de rand van het Hoog. Bij de boerderij van Willemsen en de Bruin zien we rechts
van de weg, dus voor de boerderijen, het profiel van het Hoog van Valburg (10), een zeer grofzandig, homogeen, roestbruin profiel, met een zwarte bovengrond. 100 m rechts in het weiland
zitten we in de zware komgrond met laklagen (11). De overgang is hier zeer scherp.
3 km buiten het dorp Valburg, even over de spoorwegovergang treffen we rechts een zijweg
aan. Direct achter de appelboomgaard rechts ligt een uitstekende kerseboomgaard, waarin
zeer duidelijk een oude stroombedding is te herkennen (12) (langs de noordzijde). Deze bedding
ligt iets lager in het terrein en het profiel bestaat, in tegenstelling met de rest van de boomgaard,
waar we een prachtige stroomruggrond aantreffen, uit zware blauwe klei met plaatselijk veenresten. De stand der bomen is hier zeer slecht. Gedeeltelijk heeft men hier de kersen door ander
fruit vervangen.
Na 3 km bereiken we het dorp Eist. Onder de bestaande zwaar beschadigde kerk heeft men
resten van een Romeinse Tempel gevonden. Van Eist uit volgen we de Aamsestraat.
3 km voorbij Eist, in de eerste boomgaard, links van de weg na de kruising met de rijksweg
Arnhem—Nijmegen, vinden we groeiverschillen bij appelbomen, veroorzaakt door het voorkomen
van oppervlakkige zand- en grintbanen (ïeldcrakker) (13a). In de er naast gelegen kersepruimeboomgaard kunnen we zeer duidelijk groeiverschillen waarnemen, veroorzaakt door dezelfde oorzaken (13b). Indien het zachte fruit rijp is, is het verschil in smaak en kwaliteit ook
aanzienlijk.
Voor de splitsing van de weg naar Bemmel (wij gaan links af), is op enige afstand rechts van
de weg duidelijk een oude stroombedding als een laagte in het terrein zichtbaar. 3 km voorbij
de Telderakker, op de straatweg Bemmel-Huissen in de richting van Huissen, bereiken we de
Karbrug, een brug over de Linge, welke hier weinig meer dan een sloot is. We zijn hier in een gebied met zeer zware stroomruggronden. 1km verder zienwerechtsvan de weg het eerste glasbedrijf
van Huissen (P. v. Dordt, „Jladoka"). Dit bedrijf ligt op de rand van het overslaggebied (14).
De overslag voor op het bedrijf is zwaar (met er onder een oude cultuurgrond, rechts vooraan).
Achter op het bedrijf doet de onderliggende kom zich gelden, wat we duidelijk aan de groei van
de vruchtbomen kunnen merken.
Ongeveer 1 km verder zitten wc in het centrum van de overslag en zien we talrijke kassen
en warenhuizen op zeer zandige profielen (15). De oude ondergrond treffen we hier aan op een
diepte van plm. 1.25 m. Nu hebben we de in de Betuwe meest voorkomende bodemtypen en de
door hen veroorzaakte groeiverschillen kunnen waarnemen. Terug kunnen we via de Loostraat,
Eiden, Driel, Heteren, Lexkesvecr waarbij wc opmerken, dat juist voorbij de spoorlijn Arnhem—
Nijmegen de door de Duitsers geforceerde dijkdoorbraak heeft plaats gevonden. De hierdoor ontstane overslag, met veel grint, heeft men echter weer verwijderd.
In Heteren zien we de oude kerk nog buitendijks, ten teken dat ook hier het dorp grotendeels
door de rivier is opgeslokt.
Een andere route vinden we door in Huissen de dijk te volgen, dwars door polder Malburgen,
om in Arnhem te eindigen.
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SUMMARY
The Betuwe is a river-clay area between the Rhine and the Waal. The subsoil of the area
consists of diluvial sands. On these sands the freely meandering rivers, which had a rather winding
course, deposited their sediments. In many cases the beds of these rivers may even at this day
be traced in the terrain. They are narrow, low-lying strips. In the profile they may be recognized
by the channel filling consisting of heavy clay, which in most cases is mixed with the remains
of plants.
On either side of the former bed the river deposited natural levees, which contain a high
percentage of coarse sand and gravel and are situated a little higher in the landscape. Owing
to their great iron content these soils have a brown colour. They are permeable and elevated
and therefore generally well drained. On these natural levees, especially close along the former
river beds, habitation concentrated itself already in early times. At present these soils are used
for husbrandy and fruit-growing. Especially fruit-growing is of great importance in this area.
Farther away from the former river-beds, in the depressions, the finer material has setteld
down. In these areas, which are still visible in the landscape as depressions, we even nowadays
come across the very heavy textured clay, with a clay content of sometimes well over ninety
percent. Even a short time ago these depressions were repeatedly inundated because the superfluous rain- and seepage-water (the latter only at high stages of the river) could not be drained
off quickly enough. The consequence being t h a t in the extensive depressions there has been
pratically no inhabitation. In general it may be said t h a t the depressions are badly drained
owing to their low situation and the impermeability of the profile. These areas are used exclusively
as meadows.
In consequence of the continual meandering of the rivers, the natural levee has been covered
in some places by back swamp soil whereas in other places it is the back swamp soil t h a t has been
covered by the natural levee. In this way a highly varied soil has come into existence.
By the damming-in the possibility was set up for the coming into being of another soil type.
The rivers were kept in a certain bed. Meandering was reduced to very slight proportions. At high
water dike bursts were of frequent occurrence. Behind the places of the dike burst, large holes
were formed. The material carried along by the river (at high waterlevels the river carries along
large quantities of sand and gravel) and the soil thrown up from the whole, was deposited on the
land lying on the landside of the dike, mainly on the natural levees found along the river.
In this manner the crevasse deposits originated. They consist of coarse sandy soils, lying on
the old land. In the centre the thickness of this coarse sandy formation amounts to about 1 m.
Towards the edges it wedges out. Formerly it happened repeatedly t h a t the dike was rebuilt
on the top of the coarse sandy crevasse deposits, which were highly permeable. The resulting
under seepage and sand boil during high stages of the river weakened considerably. This resulted
in frequent dike bursts occurring at one and the same spot.
On account of their good water-condition and ready workability, the crevasse deposits lend
themselves admirably to horticulture, viz. market-gardening and fruit-growing, both in the open
and under glass.
Along the former river beds inhabitation has been concentrated already from an early date.
On the basis of the potsherds t h a t are still found there now, it has been possible to date this
inhabitation. In consequence of the age-long inhabitation dark black humous soils came into
being here that are rich in plant food, the so-called ancient settlement soils. In the subsoil we
frequently observe yellowish-green ferruginous-phosphate concretions. Owing to their great
fertility these soils were already in use for fruit-growing a t an early period.
In a few places, on the Rijkerswoerd at Valburg and in the neighbourhood of Rijswijk, the
diluvial subsoil pierces through the young clay-cover. It is a sandy soil that is deficient in lime.
The lime content of this area may vary greatly. From an examination of a large number
of samples of surface-soil it has appeared t h a t especially the lighter soils are rich in lime. Almost
without exception the heavier soils are deficient in lime.
The soil map is consulted in case of laying out new orchards and in town and village planning.
The soil ranges marked on the soil map are the following:
Rs
Rsk
Rsks
Rk
Rks

Sandy river clay
Sandy river clay on basin clay
Sandy river clay on basin clay on sandy river clay
Basin clay
Basin clay on sandy river clay
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Rksk Basin clay on sandy river clay on basin clay
Ro
Crevasse deposit
Ros Crevasse deposit on sandy river clay
Rok Crevasse deposit on basin clay
Rosk Crevasse deposit on sandy river clay on basin clay
Rp
Ancient settlement soil
Rsb River channel clay
Rd
Old sandy soil
Refilled excavation
References about these soils:
Several articles in „Auger and Spade" (Boor en Spade), Vol. I, II and I I I (1948, 1948, 1949).
N.V.Oosthoek, Utrecht, The Netherlands, with summaries in English.
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