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Inleiding

Midden in Nederland ligt de provincie Utrecht; in verhouding tot de andere provincies qua oppervlakte betrekkelijk
klein, slechts ca. 141000 ha, evenwel met grote verschillen in opbouw van de bodem en met zeer afwisselende landschappen. Men treft er zandgronden, veengronden, rivierkleigronden en zelfs, zij het een geringe oppervlakte, zeekleigronden aan.
Als toelichting bij kaartblad 6van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :200000worden in dit boek, voor zover
het de provincie Utrecht betreft, gegevens verstrekt, die voor een goed inzicht in de bodemgesteldheid en een juist
gebruik van de kaart onontbeerlijk zijn.
De Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000, verscheen in 1961 ;de kaart die al voor het verschijnen bekendheid kreeg onder de naam Nebo-kaart, bestaat uit 9 bladen en een Legendablad.
De Bodemkaart isvervaardigd door de Stichting voor Bodemkartering. Devoornaamste aanleiding voor de opname
van deze kaart was het werk, dat de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland (COLN) verrichtte. Voor dit onderzoek was het van belang te kunnen beschikken over bodemkundige gegevens. Het veldwerk
heeft enkele jaren in beslag genomen. In de provincie Utrecht werd het uitgevoerd in 1952, 1953 en 1954 door de
heren J. L. Kloosterhuis, C. J. M. Kraanen, B. H. Steeghs en A. de Visser. Waar mogelijk, is er een dankbaar gebruik gemaakt van bestaande detailkarteringen, met name die van het rivierkleigebied, dat onder leiding van Ir.
K. J. Hoeksema door studenten van de Landbouwhogeschool is gekarteerd.
De heer B. H. Steeghs heeft de gegevens van deze kartering samengevat voor de 200000 kaart.
Ir. P. K. J. van der Voorde verleende voor hij de dienst in 1960 verliet zijn medewerking bij de interpretatie van de
veldgegevens en de totstandkoming van de aanvankelijke tekst. De onderhavige toelichting werd geschreven door
Ir. J. N. B. Poelman.
Prof. dr. G. C. Maarleveld voorzag het hoofdstuk over de geologie van kritische opmerkingen.
Voorts hebben nog vele medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering kritische bijdragen geleverd.

Voorjaar,1965

Geologie

De gronden die nu in de provincie aan de oppervlakte liggen werden gevormd gedurende het Pleistoceen en het
Holoceen. In het P'eistoceen bereikte het landijs Nederland in de voorlaatste ijstijd die de Risstijd wordt genoemd.
Het oosten van Utrecht en de Veluwe lagen toen in het sedimentatiegebied van de Rijn en de Maas. Waar nu de
Geldersche Vallei ligt stroomde voor de komst van het ijs de Maas; de Rijn stroomde ongeveer ter plaatse van het
huidige dal van de Gelderse IJssel. Die rivieren hadden zich diep ingesneden in hun sedimenten, door de toenmalige
lage stand van de zeespiegel. Toen het landijs kwam volgde het deze bestaande laagten in het landschap en vulde
ze geheel op met ijs. Door het ijs werd grote druk uitgeoefend, niet alleen op de dalbodem, maar ook op de dalwanden, waardoor deze opzij geperst en opgestuwd werden. Zo ontstonden de stuwwallen van de Utrechtse heuvelrug
en de Veluwe (Maarleveld, 1960; zie ook fig. 1(punt 3) en de fig. 2, 3en 4).
Tijdens de afsmelting van het landijs stroomde het water over de lage plekken van de stuwwal naar het ijsvrije gebied
(zie fig. 3). Het door het water meegenomen zand en grind werd aan de westzijde van de Utrechtse stuwwal afgezet
in de vorm van puinwaaiers (zie fig. 3). Het zijn de fluvioglaciale afzettingen (Maar'eveld, 1955). Deze zanden zijn
horizontaal gelaagd. In Utrecht behoren dezanden ten westen van destuwwal van Rhenen tot Leersum en van Doorn
tot Soesterberg tot het Fluvioglaciaal (zie fig. 1 punt 4). Het smeltwater sneed zich aan de zuidwestkant van de
heuvelrug vrij diep in, waardoor soms brede dalen ontstonden (Darthuizerpoort).
Na de Risstijd veranderde het klimaat. Er volgde een warme tijd waarin de zeespiegel rees en een groot gedeelte van
de Geldersche Vallei onder zeewater kwam (zie fig. 5). Deze tijd wordt de Eemtijd genoemd naar het riviertje de
Eem bij Amersfoort. In de daarop volgende, laatste ijstijd, de Würmtijd, breidde het landijs zich weer sterk uit maar
bereikte Nederland niet meer.
In de vochtige koude perioden van de Würmtijd trad veel verspoeling en solifluctie op. Zo kroop in sterk hellende
terreinen de bovenste, ontdooide laag als een brei over de permanent bevroren ondergrond naar beneden. Karakteristiek voor deze afzetting is het ontbreken van gelaagheid.
In een drogeen zeer koude periode van de Würmtijd werd door dewind veel zand verplaatst uit kaalliggende vlakten,
die door water en ijsgang ontdaan waren van devegetatie. Zo ishet mogelijk dat er veel zand uitde in die tijd droogliggende Eemzee is gestoven.
Maar ook iser zand uit het gestuwd preglaciaa) van de Utrechtse heuvelrug gewaaid. Deze door de wind verplaatste
zanden worden dekzand genoemd, ze liggen in het gebied rond de stuwwal en het Fluvioglaciaal (zie fig. 1punt 5).
In het dekzand worden enige fasen onderscheiden. Het Oudere dekzand is in het koudste deel van de Wurm afgezet
(Pleniglaciaal B), het is het onderste deel van het aan de oppervlakte liggende dekzandpakket. Het is vrijwel horizontaal gelaagd met lemige en uiterst fijnzandige laagjes, die elkaar afwisselen.
In de volgende fasen zijn het Jongere dekzand I en het Jongere dekzand II afgezet in respectievelijk de Oudere
Dryastijd en Jonge Dryastijd. Soms komt ertussen beide een grauw witte, plaatselijk houtskool bevattende laag voor:
de Laag van Usselo, het is de bovengrond van een bodemprofiel uit de Allerodtijd, de warmere periode tussen de
Oudere en Jonge Dryastijd. Op lager gelegen terreinen groeide in de Allerodtijd veen zoals bijv. bij Treek (Van
der Hammen, 1951).
In de Geldersche Vallei kunnen twee dekzandgebieden worden onderscheiden. In het uitgestrekte laag gelegen deel

FIG. 1. Globale indeling vandegronden indeprovincie Utrecht
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ligt Jonger dekzand Iaan deoppervlakte. Tussen dit gebied en destuwwal ligt een zone van hoger gelegen dekzanden,
met een veel onregelmatiger reliëf dan van het laag gelegene gebied. Dit isJonger dekzand II. Het Jongere dekzand I
werd aangevoerd door een noordwestelijke wind. De typische paraboolvorm van de ruggen komt nog ter sprake in
het volgende hoofdstuk.
Het Jongere dekzand II werd meegevoerd door een zuidwestelijke wind uit de reeds aanwezige dekzanden en uit het
materiaal van de stuwwal en het Fluvioglaciaal.
Waar het zand vast liep in een door de vegetatie gevormde barrière ontstond een steile rand. Dit is de scheiding
tussen de gebieden met Jonger dekzand II en Jonger dekzand I (Maarleveld en Van der Schans, 1961).
Het dekzand heeft een sterke verbreiding gehad. Ook onder de holocene afzettingen in West-Utrecht komt in het
algemeen dekzand voor. (Bennema, 1951;Pons en Bennema, 1958). De Utrechtse heuvelrug wordt inhet zuidwesten
eerst omzoomd door een strook Fluvioglaciaal en vervolgens door dekzand. Dit dekzand al of niet bedekt met
holocene afzettingen grenst aan de stroomvlakte van de grote rivieren. Als gevolg van het koude klimaat in de
Würmtijd was het debiet van de grote rivieren evenals de afvoer van materiaal zeer onregelmatig.
In deze omstandigheden ontstond de vlechtende rivier. Kenmerkend hiervoor is een patroon van vele geulen gescheiden door eilanden van zand en grind. Het tijdperk van de vlechtende rivier werd afgesloten door het zich in-

FIG. 2. Schematische voorstelling van de vorming van stuwwallen en ßuvioglaciaal.
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snijden van de rivier en de afzetting van oude rivierklei op het grove zandige en grindrijke materiaal. Ook zijn toen
de rivierduinen ontstaan doordat dewinden vat kregen ophet droog liggende zand in de brede bedding van de vlechtende rivier. Deze wordt daarom, vaak aan de oostzijde, begeleid door een rand van stuifduinen. In het oosten van
Nederland liggen deze sedimenten van de vlechtende rivier aan de oppervlakte, verder naar het westen zijn ze bedekt
door holocene afzettingen. Alleen de allerhoogste toppen van de rivierduinen steken door het kleidek heen en zijn
bekend als donken of looën. Hoewel direct ten zuiden van de provincie Utrecht in de Alblasserwaard en in de Vijfherenlanden zulke donken voorkomen, kennen we in Utrecht alleen de Hoogt van Zevender, een kilometer van de
grens met Zuid-Holland (Vink, 1926). Voor het overige liggen de sedimenten die bij de vlechtende rivier behoren
in Utrecht niet aan de oppervlakte.
Na het Pleistoceen steeg het grondwater in het westen van Nederland zo sterk dat de omstandigheden gunstig werden
voor veenvorming. Afhankelijk van de meer of minder goede ontwatering van het dekzandlandschap kan deze veengroei begonnen zijn in de tijd van het Preboreaal tot Atlanticum. Het verband tussen het begin van de veenvorming
en de stijging van de zeespiegel geldt slechts voor de goed ontwaterde delen van het zandlandschap (Pons en Wiggers,
j959). Uit onderzoek door Florschütz gedaan, is gebleken dat in Vinkeveen de groei van het veen reeds in het
Preboreaal is begonnen (Pons en Bennema, 1958).

FIG. 3. Gestuwde lagen in de Utrechtse heuvelrug bij Veenendaal. De stuwing heeft de oorspronkelijk
horizontaal liggende afzettingen omgebogen en vervormd. Nadien is door pedogene invloeden een groot
aantal fibers ontstaan, die zich vrijwel horizontaal, dwars door de gestuwde lagen heen voortzetten.
(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R6-42)

FIG. 4. a. Aan één zijde door ijs bedekte stuwwal
b. Dwarsdoorsnede van a. (naar: Maarleveld, 1955).
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Deze veengroei in het westen van Nederland werd afgebroken door de sedimentatie van de zg. Oudere getijdenafzettingen (Oude zeeklei). Door het gewicht van het erboven liggende pakket werd het veen sterk samengeperst.
Daar is het duidelijk te onderkennen en wordt het Veen-op-grotere-diepte(Basisveen) genoemd.
De oude zeeklei (kaarteenheden 62 en 63), thans ook wel Oudere getijdenafzettingen genoemd, komt voor in het
westen van Utrecht in de droogmakerij Groot-Mijdrecht. Pons en Wiggers (1959) onderscheiden in de Oudere
getijdenafzettingen meerdere fasen. Voor Utrecht zijn te onderscheiden de Watergraafsmeerafzettingen en de
Wieringermeerafzettingen. De eerste vindt men in het noorden van Groot-Mijdrecht, ze zijn door een veenlaag gescheiden van de laatstgenoemde. De Watergraafsmeerafzettingen zijn identiek met de sedimenten die in de Watergraafsmeerpolder ten zuiden van Amsterdam aan de oppervlakte liggen. De verbreiding van deze afzettingen is
weergegeven in figuur 6. De Wieringermeerafzettingen liggen in Groot-Mijdrecht aan de oppervlakte en vertonen
een krekenpatroon (ziefig.7 en fig. C pag. 91), (Bennema, 1953en Pons en Wiggers, 1959).
De Watergraafsmeerafzettingen zijn vermoedelijk te dateren tussen 3400 en 3000 voor Chr., de Wieringermeerafzettingen waarschijnlijk tussen 2900 en 2200 à 2300 voor Chr.
Het waddengebied waarin de Oudere getijdenafzettingen tot bezinking waren gekomen werd tenslotte door de groei
van de schoorwal of duinkust haast geheel afgesloten van de zee. Alleen de grote rivieren hadden daarin nog een
uitmonding. In het afgesloten kustgebied achter de schoorwal trad over een grote uitgestrektheid veenvorming op
(Bennema, 1949).Toen hetveen opnieuw begon tegroeien ontwikkelde zicheerst rietveen, later onder meer mesotrofe
omstandigheden zeggeveen. In de subboreale periode bracht de Oude Rijn inhet mondingsgebied buiten zijn bedding
vrijwel geen sedimentatie meer teweeg. (Van der Meer, 1952).Wel beïnvloedde de rivier de veenvorming in de naaste
omgeving. Langs en in de buurt van de rivieren groeide bosveen. In het gebied, dat buiten het bereik van de Oudere
getijdenafzettingen stond groeide het veen zonder onderbreking door. Daar is ook moeilijk een scheiding te maken
in het Veen-op-grotere-diepte en het Oppervlakte-veen; het oudere veen is alleen iets compacter. Hoe verder naar
het oosten, hoe later de veengroei is begonnen. Locale depressies maakten hierop een uitzondering, omdat het veen
daar groeide in afhankelijkheid van de stijging van het grondwater. De verbreiding van het veen is in het Atlanticum
en Subboreaal zeer groot geweest. Zo komt veengroei voor in het gehele gebied van de grote rivieren tot rondom het
Montferland. Omstreeks 1400v. Chr. kwam er verandering in de oligotrofe veengroei in het westen; door een doorbraak in de omgeving van Castricum, die via het Oer-U ook de Vechtstreek bereikte (fig. 8; Pons en Wiggers, 1959,
1960).

FIG. 5. Deverbreiding van demarienekleienindeGelder.sehe ValleitijdensdeEemtijd(naar: Zagwijn,
1961).
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FIG. 6. De Watergraafsmeerafzettingen
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De afzettingen die toen zijn ontstaan, Westfriese afzettingen II genoemd, hebben het karakter van onderwaterafzettingen. De hoofdgeul, het Oer-U, is vermoedelijk een aanvoergeul geweest met smalle oeverwallen in het veenlandschap. Later isdezedoor erosie sterk vervormd enzijn ook de meren ontstaan,diemetdeWestfriese afzettingen II
werden opgevuld. Pons en Wiggers (1959, 1960) spreken daarom van het Oer-Naardermeer en het Oer-Horstermeer.
Zo moeten de latere meren, Naardermeer en Horstermeer, als resten van de destijds ontstane meren worden gezien
(fig. 8). De getijwerking van genoemde Oer-U-geul moet de waterstanden in de Vechtstreek hebben beïnvloed en
zo er de oorzaak van geweest zijn dat al vlug een tak van de Rijn naar het noorden ging stromen. Aanvankelijk was
de Vecht een veenstroom die ook drangwater van de Utrechtse heuvelrug afvoerde en overstromingswater van de
Rijn uit het Langbroek. Na het contact met de Rijn voerde zij eutroof water af, waardoor zich langs de oevers een
strook bosveen ontwikkelde. Langs de rand van het Gooi werd zeggeveen gevormd door zijdelingse aanvoer van
matig voedselrijk water (Bennema, 1954; Pons en Wiggers, 1959, 1960).
Figuur 9geeft een overzicht van de verschillende soorten veen zoals die op de Bodemkaart zijn weergegeven.
Het gebied van de fluviatiele sedimenten (zie fig. 1, punt 2) heeft wat betreft zijn opbouw een eigen geschiedenis.
Door de verbetering van het klimaat in het begin van het Holoceen kwam dermate veel water vrij dat de rivieren zich
gingen insnijden in hun bedding. In het oosten van het land moet dit vrij diep geweest zijn. Tegen het einde van het
Boreaal werd de rivierdelta in het westen opgebouwd en van daaruit naar het oosten gaande werden de rivierdalen
steedsverder opgevuld. Tegen het eind van het Boreaal waren derivierdalen ten westen van delijn Wijk bij DuurstedeZaltbommel opgevuld. In het Atlanticum was er een geringe stijging van de zeespiegel en een sterke opslibbing
in het rivierkleigebied. Nu werden de boreale dalen in het fluviatiele Laagterras tot Nijmegen toe opgevuld. Ook
breidde de rivierklei zich buiten de dalen uit en vormden zich nieuwe rivierlopen onafhankelijk van het oude dal.

F I G . 7. De voornaamste eb- en vloedkreken in het gebied van de Ronde Venen (naar: Bennema, 1953).

| T j ^ V 1 getijdekreken in het oude zeekleigebied
E~~3

veengebied
grens tussen veen en oude zeeklei

,-

grens van de droogmakerij

Het waren rustig meanderende rivieren met oeverwallen en kommen (Pannekoek van Rheden, 1936; Pons, 1957.)
Gelijktijdig waren door het stijgende grondwater buiten de directe invloed van de bestaande rivieren de omstandigheden gunstig voor veenvorming. Dit kwam hierboven reeds ter sprake. Zo gaan de kleiige flanken van de rivierafzettingen dikwijls over in het gelijktijdig gevormde veen.
In het Utrechtse rivierkleigebied zijn door Hoeksema (beschreven door Van der Voorde, 1963) een drietal systemen
van verschillende ouderdom herkend. Het oudste of Werkhovense systeem werd gevormd aan het einde van het
Atlanticum. Het ligt tussen de beide later gevormde systemen in. De sedimenten van het Werkhovense systeem
zullen aanvankelijk over een brede strook verbreid geweest zijn aangezien de rivier vrij spel had in een gebied met
oevers van veen waar dezijdelingse weerstanden ontbraken. Duidelijke oeverwallen zijn bij dit systeem niet te vinden
omdat het sediment afgezet werd oponverslagen veen,dat daardoor sterk isgeklonken. Naderhand werd hetsediment
door andere afzettingen bedekt. Op veel plaatsen ligt het 2meter beneden het huidige maaiveld. Wat wel aan of dicht
aan de oppervlakte komt zijn de zandbanken met daartussen geulen die later met zware klei zijn opgevuld. Tussen
Houten en Werkhoven liggen de sedimenten van dit systeem aan de oppervlakte, vandaar ook dat het de naam kreeg
van „Werkhoven systeem". De ouderdom is ongeveer 5000jaar.
Het tweede systeem is het Houtense systeem, het ligt ten westen van het eerste en heeft het normale patroon van de
meanderende rivier: stroom en kom. Met behulp van een C14-datering (GRO 1010) is de ouderdom van de rivier8

FIG. 8. De Westfriese afzettingen II in het zuiden van Noordholland en het noorden van Utrecht (naar: Pons en Wiggers, 1960).
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FIG. 9. Verbreiding van de verschillende soorten veen in de provincie Utrecht.
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mosveen of zeggeveen
riet- en zeggeveen
bosveen
klei-op-veen; meestal is dit veen bosveen
(voor het veen ten noorden van Amersfoort iseen rectificatie t.o.v. de Bodemkaart aangebracht)

verlegging bepaald op ongeveer 3000 j . 1 . Uit deoriëntering van vindplaatsen van scherven en materiaal van Romeinse
ouderdom blijkt dat in die tijd de gronden van dit systeem hoog genoeg lagen, vrij van rivierwater waren en geschikt
voor bewoning. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat hier in de Romeinse tijd nog een doorlopende Rijnarm
bestond.
In het derde systeem,het Kromme-Rijnsysteem, iseen doorlopende geul tevinden,terwijl erslechtsenkele vindplaatsen
van Romeinse ouderdom zijn, die later weer bedekt werden door jongere rivierafzettingen. De conclusie is dan ook
dat het Kromme-Rijnsysteem in de Romeinse tijd gefunctioneerd moet hebben.
De drie genoemde systemen in het rivierkleigebied tussen de Utrechtse heuvelrug en de Lek hebben hun verdere
afwatering naar het westen voornamelijk gehad via de Oude Rijn en via de Hollandsche IJssel, die door het
Linschoten-systeem bij Woerden weer in de Oude Rijn terecht kwam (Vink, 1954). De Vecht heeft slechts korte tijd
als zodanig gefunctioneerd. Pas in een laat stadium (vermoedelijk van de Romeinse tijd af) is er een direct contact
ontstaan tussen het Rijnsysteem en het Vechtsysteem. Vanaf deze tijd is er langs de Vecht de mogelijkheid geweest
voor de afzetting van Rijnsedimenten (mondelinge mededeling van Ir. K. J. Hoeksema). De Lek voorbij Langerak
en de Hollandsche IJssel voorbij Montfoort lijken geen rivieren te zijn geweest van grote importantie. Het beeld
dat de kaart van Vink in zijn werk over de Rivierstreek oplevert suggereert voor de kleinere zandbanen eerder een
1

Ir. K. J. Hoeksema (Lab. v. Bodemk., Geol. en Mineral, v. d. Landbouwhogeschool) stelde laatstgenoemde datering ter beschikking.
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stromen van west naar oost, dan het omgekeerde wat toch veel aannemelijker is. Ook de Bodemkaart geeft hetzelfde
idee. Steeds hebben de kleinere stroompjes bovenstrooms een brede monding gehad en lopen ze naar het westen
zeer smal uit. Hierbij moet nog wel worden opgemerkt dat de zandige sedimenten waaraan de vroegere stroombanen
herkend worden naar het westen kleiiger worden en steeds dieper komen te liggen en bij een kartering tot een bepaalde diepte dus minder duidelijk naar voren komen, naarmate men verder naar het westen gaat.
Voor de verklaring moeten we letten op het veranderende karakter van de rivier naarmate dezedezeenadert en eb
en vloed duidelijker hun invloed doen gelden, op de overgang van meanderende rivier naar getijdenrivier (Edelman,
1950). In het onbedijkte landschap van de getijdenrivier waren de hoogste standen een gevolg van opstuwing vanuit
zee, de snelheid van het zeewaarts stromende rivierwater werd zo sterk afgeremd dat het transporterend vermogen
vrijwel verloren ging. Helemaal in het westen werden de oevers van de getijdenrivier dan ook overstroomd met water
dat alleen maar slib met wat fijn zand bevatte. Dit zware materiaal kwam op een zeer smalle strook tot afzetting.
Het zand bleef inhet bed van de rivier en in de binnenbochten ontstonden brede zandplaten. Een voorbeeld van deze
zandplaten in de bedding kan men vinden in de Oude Rijn ten westen van Utrecht. De kleinere stroompjes met een
vrij brede bovenmonding die meer in het oostelijke gedeelte van het veen-en klei-op-veengebied voorkomen voerden
oorspronkelijk de neerslag af, maar ze kregen later vooral een regulerende werking op het rivierwater, wanneer dit
bij hoge bovenwaterstanden opgestuwd werd door de vloedwerking. Het werd als het ware het veengebied ingepompt
en verloor aan de monding in de trechter zoveel aan kracht dat vrijwel al het meegevoerde zand daar tot bezinking
kwam.
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Landschap en Bodem

In grote lijnen isde provincie Utrecht in te delen in drie gebieden (zie fig. 1),te weten:
het landschap van de veen- en klei-op-veengronden
het landschap van de rivierkleigronden
het landschap van de zandgronden.
De topografie van deze landschappen is karakteristiek. Uit het hoogtekaartje (fig. 10) blijkt dat het veen- en kleiop-veenlandschap zeer vlak is. Het rivierkleilandschap in het gebied van de Kromme Rijn loopt naar het zuidoosten
vrij gelijkmatig op.De hoogste gronden liggen daar bij Wijk bij Duurstede langs Rijn en Lek. Direct langsde Kromme
Rijn vindt men flinke hoogteverschillen over een betrekkelijk korte afstand. In het zandlandschap zijn de hoogteverschillen het sterkst direct langs de stuwwal; naar het westen iser nog een flinke glooiing, maar deze is minder steil
dan die naar het oosten. Daarentegen vormt de Geldersche Vallei een veel gelijkmatiger en vlakker gebied.
Van deze gebieden zullen nu landschap en bodem in bovengenoemde volgorde worden beschreven.
HET LANDSCHAP VAN DE VEEN- EN KLEI-OP-VEENGRONDEN
Zoals reeds in hoofdstuk I ter sprake is gekomen, ontstond in het westen het grote Hollands-Utrechtse veengebied.
Na het Atlanticum heeft het zijn grootste verbreiding gekregen. Dit veengebied werd maar van enkele rivieren doorsneden. Ze hadden het karakter van een getijdenrivier en stonden onder invloed van de eb- en vloedwerking van de
zee. Het veen groeide gelijkmatig mee met de stijgende zeespiegel en bleef lange tijd ver boven de gemiddelde rivierstanden. Alleen bij hoge standen werd de omgeving van de rivier geïnundeerd en enig slib afgezet. Vlak bij de rivier
en in die gebieden waar nog voedselrijk rivierwater aangevoerd werd, groeide bosveen (eutroof). Moest de vegetatie
alleen leven van het hemelwater dan groeide er zuiver mosveen (oligotroof). Tussen eutroof en oligotroof, tussen
bosveen en mosveen bestaan allerlei overgangsvormen (zeggeveen, rietzeggeveen, rietveen, enz.). Figuur 9 toont de
verbreiding van de voornaamste veensoorten in Utrecht; hierbij moet worden opgemerkt dat in de klei-op-veengebieden het veen onder de kleilaag in de meeste gevallen bosveen zal zijn. De mosveengebieden vindt men meer in
het noordwesten van de provincie, ten noorden van de stad Utrecht en in het noordoosten in het Eemland.
Edelman (1950) wijst erop dat het zelfs voor Nederlanders moeilijk is te beseffen, dat de venen tijdens hun vorming
in beginsel hoger lagen dan de waterstand op de riviermondingen tijdens stormvloeden. Maar het blijkt duidelijk
uit de rangschikking van de verschillende veensoorten ten opzichte van het rivierstelsel. Na de Romeinse tijd is in
die situatie verandering gekomen, gezien de meestal zeer zware sedimenten, die toen over een deelvan het HollandsUtrechtse veengebied tot afzetting kwamen. Vrij grote oppervlakten echter zijn ervan verschoond gebleven, waaruit de toenmalige hoge ligging van deze moerassen wel blijkt (zie ook Van Doorn, 1959).
Voor het schrijven van zijn proefschrift heeft Van der Linden (1955)de oudst bewaarde rekeningen van de Hollandse
grafelijkheid geraadpleegd, lopende over de jaren 1316, 1334, 1343 en 1344. Daaruit is hem gebleken dat de Rijnlandse veendorpen destijds naast smalle tienden ook korentienden hebben opgebracht. Deze korentienden kwamen
in hoofdzaak van rogge- en gerstoogsten en vormden in die tijd de ruggegraat van het grafelijke budget. Van der
Linden trekt deconclusiedatdevenen destijds op vele plaatsen gedurende het grootste deel van hetjaar vrij ver boven
12

FIG. 10. Hoogtekaart van deprovincie Utrecht.
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het grondwaterniveau gelegen moeten hebben. Hij bestrijdt de mening van de landbouwscheikundigen (bedoeld
worden Duyverman c.s.) dat de venen vanouds uitsluitend als grasland zijn gebruikt en tot de tijd van de bepolderingen des winters blank stonden.
Ook Gottschalk (1956) toont voor het gebied ten oosten van de Vecht duidelijk aan dat het bouwland in de eerste
eeuwen van de ontginning een belangrijker plaats innam dan het weiland. Bij de verpachting van het Buurveld bij
Oosthoek in 1297 werd als voorwaarde gesteld dat f van de percelen bezaaid moest worden en J beweid.
Uit de verkaveling van het westen van de provincie blijkt dat oorspronkelijk alleen de gronden langs de rivieren en
veenstromen bewoond zijn geweest, althans dat de ontginning van daaruit is begonnen. Wat buiten de bewoonde
streken lag, was wildernis en behoorde aan de keizer. Door schenking of anderszins zijn deze wildernissen aan de
graaf van Holland en aan de bisschop van Utrecht gekomen. De bisschop van Utrecht schonk de goederen weer
aan geestelijke instellingen. Zowel deze laatste als de bisschop en de graaf van Holland hebben de wildernis voor
13

ontginning uitgegeven. Deze ontginning is uitgevoerd volgens een strak stramien, zowel wat betreft de verkaveling,
als de uitgifte van de gronden. Maar ook het wereldlijke gezag werd volgens een bepaald patroon gevestigd. Van der
Linden (1955)heeft dit bestudeerd en beschreven en hij gebruikt voor zo'n uitgifte van gronden de naam „cope".
Vanuit de werkbasis, een rivier of dijk, een veenstroompje of hoge rug in het landschap ofwel een gegraven wetering
werd een bepaalde diepte, meestal 6 voorling, uitgezet. Deze voorling is een oude landmaat van ruim 200 meter.
Een hoeve van 6voorling wasdan ongeveer 1250meter diep,(1300en 1350meter komt ook voor, hoewel veel minder
vaak) en doorgaans 30 roeden breed, zodat de standaardboerderij in het Hollands-Utrechtse nieuwe land ongeveer
14a 15ha groot was.
Er ontstaat zo een opstrekkende verkaveling met bewoning op de kavels en met een vaste diepte. Basis en eindpunt
zullen dus steeds evenwijdig met elkaar lopen. Vaak zijn er rechthoekige blokken gevormd. Bijlage 1 laat zien waar
dit verkavelingspatroon voorkomt. Ook is getracht de richting en opeenvolging van de ontginning weer te geven.
Wanneer zoveel mogelijk rechthoekige eenheden waren uitgemeten, bleef meestal nog een kleine oppervlakte land
liggen, dat aan alle zijden ingesloten was. Dit ingesloten land noemde men in de oude landstaal beloken land, wat
later werd vervormd tot blokland (Van der Linden, 1955), een toponiem dat men op vele plaatsen in die situatie
terug kan vinden.
Het gebied van de Ronde Venen, evenals het veengebied ten oosten van deVecht, heeft een heel andere verkavelingsvorm. Hier vinden we niet een vaste diepte voor de ontginning, maar een opstrek, tot zover dat mogelijk was. Voor
de Ronde Venen isdeze niet willekeurig geweest, maar bij de ontginning zal men zich gericht hebben op één centraal
punt. Ook Nieuw-Loosdrecht heeft een enigszins stervormige verkaveling (fig. A, pag. 87).Ten zuiden daarvan in de
gemeente Breukelen, Maarssen, Zuilen en De Bilt iser een vaste uitgangsbasis langs de Vecht. Van hieruit is de ontginning steeds verder voortgeschreden. Over de begrenzingen van de opstrek is nogal wat onenigheid geweest
(Gottschalk, 1956).
We zullen trachten enigszins het verloop van de ontsluiting van de wildernis te volgen.
HET GEBIED TEN WESTEN VAN DE VECHT EN BENOORDEN
DE OUDE RUN
Langs de rivieren lagen gronden die waarschijnlijk al vroeg bewoond werden. Uitgaande van een bepaalde basisbreedte langs het riviertje had men een zeker recht van opstrek (Slicher van Bath, 1944). De diepte van deze opstrek
zal later zijn beperkt, althans de stroken langs de stroompjes hebben een rechtlijnige strakke achterkant, die niet
de richtingsveranderingen van het stroompje volgt. Dit is bijvoorbeeld het geval onder Abcoude-Baambrugge langs
de linker oever van de Ängste!. Misschien ook langs de Winkel en de Oude Waver, maar de veranderingen door
vervening en opnieuw droogmaken en verkavelen geven daar geen duidelijk beeld meer. We weten wel dat Abcoude
(Abecewalde) reeds in 1085 wordt genoemd bij een verdeling van het veen Midreth (Mijdrecht).
De verkaveling van deeerste cope Oukoop sluit zich nauw aan bij dievan degronden onder Abcoude. Verder kunnen
als eerste genoemd worden Oud Aa, Otterspoorbroek, Maarssenbroek en Zwesereng, alle liggend langs de Vecht.
Te zamen vormen zij de eerste ronde in de openlegging van de wildernis.
In het tweede stadium zijn de Ronde Venen aangesneden. Van der Linden (1955) omschrijft het als volgt: „De
merkwaardige regelmatige verkaveling van dit uitgestrekte door natuurlijke stroompjes omsloten veenmassief, zoals
deze zich op de zeventiende eeuwse kaarten nog duidelijk aftekent, verraadt dat aan de ontginning daarvan gemeen
overleg tussen de betrokken gezagsdragers is voorafgegaan". „Kennelijk hebben de dragers van gezagsrechten over
de omliggende gebieden reeds voordat omstreeks het jaar 1100 de openleggingen en ontginningen een aanvang
namen, door het afbakenen van een aantal op het middelpunt gerichte (we nemen althans aan dat Van der Linden
dit met het woord „concentrisch" bedoelt te zeggen) scheidslijnen". De ontginning is begonnen vanuit een basis
die globaal gezien evenwijdig loopt met de genoemde natuurlijke stroompjes. Aan deze ontginningsbasis ontstonden
de nederzettingen Mijdrecht, Wilnis, Demmerik (Denmachen), Vinkeveen en Waverveen (zie fig. 11). Eenzelfde
aanpak vinden we ook terug in Loosdrecht ten oosten van de Vecht (ziefig.A, pag. 87). Naar de binnenzijde van de
niet helemaal sluitende ring krijgen de gronden later de aanduiding te veenen naar de buitenzijde teveld.
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FIG. 11. Een gedeelte van de gemeente Vinkeveen. Links onder een deel van de droogmakerij Groot-Mijdrecht. Men vindt hier veenontginningsgronden (eenheid 92). Daar naast ligt het zg. bovenland (eenheid 80), een hoger gelegen gebied bestaande uit veenmosveen. Verder naar
het noorden en oosten gaat dit over in bosveen (eenheid 84). De lange rechte weg, waarlangs debebouwing vanDemmerik isgelegen, iseen deel
van de ontginningsbasis van waaruit de Ronde Venen zijn ontgonnen. Ook voor dit gebied zijn de zeer breed uitgebaggerde sloten tussen de
percelen zeer karakteristiek (zie pag. 20).
(Opname van de Geallieerde Luchtmacht, Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkartering, Wageningen;
271-XIU-2; 9 april '45; schaal 1 : 8300)
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De omgrenzing van de Ronde Venen in het noorden en westen wordt gevormd door de stroompjes de Winkel, de
Oude Waver, de Amstel en de Kromme Mijdrecht. In het zuiden lijkt de omgrenzing een vrij willekeurige te zijn
geweest; daar zijn het de Geerkade en de Veenkade, die het gebied der Ronde Venen afsluiten. In het oosten vormen
bovengenoemde oudste verkavelingen langs de Aa en de Angstel de grens.
Langs de noordelijke oever van de Oude Rijn lag reeds een aantal kleinere cope's, zoals 's-Gravesloot, Houtdijk,
Klein Houtdijk, Breudijk en Gerverscop en Vleuten. In het derde stadium heeft men de cope's Oud-Kamerik,
Kamerik-Teylingen en Kamerik-Mijzijde afgebakend tussen de Ronde Venen in het noorden en 's-Gravesloot en
Houtdijk in het zuiden. De boerderijen werden gebouwd op een rug in het landschap. Deze rug dankt zijn ontstaan
aan een kleiwig, die nogal diep in het veen ligt. Daarom is deze niet op de Bodemkaart aangegeven. In het laatste
stadium zijn de gebieden ten westen van Kamerik ni. Zegveld en Zegvelderbroek ontgonnen. Evenzo die ten oosten
van Kamerik. Hiervan noemen we Kortrijk, Portengen, Spengen, Kockengen (zie fig. 12),Teckop en Laag-Nieuwkoop.
HET GEBIED TUSSEN OUDE RIJN EN HOLLANDSCHE

IJSSEL

De Oude Rijn en de Leidsche Rijn zijn de uitgangsbases geweest voor de ontginning van het gebied ten zuiden ervan.
Van Utrecht tot Woerden ligt daar een verkaveling, die genoemde wateren nauwkeurig volgt. Vanuit de Hollandsche
IJssel heeft men het IJsselveld onder Montfoort uitgemeten, vanuit de Linschotenstroom, Polanen en Rapijnen

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R29-75)

FIG. 12. Het landschap bij Kockengen.
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en vervolgens de polder Kattenbroek. De verkaveling van Reijerskop sluit weer goed aan bij die van de Polder
Bijleveld. Evenzo de Heikopsche polder bij dievan Oudenrijn. Ten zuiden daarvan ligt de polderNedereind, diewaarschijnlijk eenrestantonginningis.Ten noorden vandeHollandschelJssel ligt het IJsselveld, hierboven reeds genoemd,
verder de polders Mastwijk en Achthoven en nogeenseen polder IJsselveld. Beschouwt men de verkaveling van deze
polders, dan kan men zich de vraag stellen in hoeverre deze een restant is van een veel diepere, die door de sterke
meandering van de Hollandsche Ussel, in de tijd voor de afsluiting bij het Klaphek (1285) werd ingekort.
HET GEBIED TUSSEN HOLLANDSCHE USSEL EN LEK
Langs de linkeroever van de Hollandsche Ussel ligt een ,,cope"-verkaveling van Heeswijk tot Haastrecht. Langs
de rechteroever van de Lek ligt in het westen de polder Willige Langerak, ook deze heeft de vorm van een cope
met als basis de rivieroever of de rivierdijk. De Lopiker wetering heeft deels een bochtig karakter en was oorspronkelijk waarschijnlijk een veenstroompje, dat het water uit het veen in westelijke richting afvoerde. In het oosten van
deLopikerwaard vinden weeen zelfde bochtig verloop in de Enge Usselen de Kleine Ussel. Uit het verkavelingsbeeld
dat zich daar voordoet zouden we willen opmaken dat reeds voor de grote ontginning onder Jaarsvelderkapel en
Lopikerkapel grond incultuur genomen was. Bijdeverdere verkaveling heeft men debeide genoemde veenstroompjes
met elkaar verbonden door een gegraven leiding (Graaf) en samen is dit de ontginningsbasis geweest voor Lopikerkapel, Lopik en Cabouw. De cope's Benschop (zie flg. 13) en Polsbroek sloten later daarop aan. De verkaveling

FIG. 13. De Benschopper Wetering.

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R29-76)
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van de gronden langs de Hollandsche IJssel vanaf de Lek tot Heeswijk moet wel zeer oud zijn. De namen Over en
Neder Oudland wijzen daar ook op. De opstrekkende verkavelingen vanuit de Biezendijk werden beperkt door de
cope-ontginningen van Benschop en Lopikerkapel. Daar, waar nog beloken land lag, kon de opstrek zich verder
ontplooien (polder Broek en Lage Biezen). Het restant werd het Blokland genoemd (zie fig. B, pag. 89).
HET GEBIED TEN OOSTEN VAN DE VECHT
De geschiedenis van de ontginning van het vroegere Stichtse gebied is uitvoerig beschreven door Gottschalk (1956).
De grens tussen het Sticht en Holland liep in de middeleeuwen in een vrijwel rechte lijn vanaf de Vecht ten noorden
van Breukelen naar de Hollandsche Rading. Gottschalk meent dat de uitgifte systematisch is geweest en in het
uiterste zuidoosten is begonnen met de instelling van het gereiht Oostbroek. De abdij Oostbroek werd in 1122 en
1125 begiftigd met gerecht, tijns en tienden in het omringende gebied. Bij dit gerecht Oostbroek sloot het gerecht
Herverscop aan. En ten noorden daarvan lagen opeenvolgend Achttienhoven, Westbroek, Maarsseveen (zie fig. 14)
en Brcukelerveen langs de oever van de Vecht. Tienhoven iseen afsplitsing van Maarsseveen (1243). Het Domproostengerecht werd omstreeks 1300 van Herverscop afgescheiden. Uit het kaartbecld van bijlage 1blijkt dat de Vecht
de uitgangsbasis voor de ontginningen isgeweest. Men nam telkens een met deVecht min of meer evenwijdig lopende
FIG. 14. Het plassengebied van Maarsseveen (eenheid 87). De bewoning isgeconcentreerd langs de Binnenweg, vroeger Oude Dijk genoemd.
(Foto KLM Aerocarto N.V.)
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dwarswetering als voorlopige eindgrens. Zo had de ontginning een geleidelijk verloop. Per gerecht kwamen de eindweteringen of dwarsdijken vaak op verschillende afstanden te liggen. Er was dus een eenheid in de ontginning per
gerecht. Ook de nederzettingen langs de dwarsdijken verplaatsten zich van lieverlee verder het veen in, in de richting
van het Gooi. Uitgaande van het zeer oude recht van opstrek (Slicher van Bath, 1944)dat allegerechten met een basis
op de oeverwal van de Vecht kennelijk hebben gehad, hebben we het gevoelen dat deze gerechten ook de oudste zijn.
Toen overal elders de grote ontginningen op gang kwamen, heeft de bisschop ook in het Oost-Vechtse gebied wildernis uitgegeven aan de ontginners van Herverscop en aan het klooster Oostbroek. Herverscop is een ,,cope"ontginning met een bepaalde vaste kaveldiepte; het bleef later een afzonderlijke juridische eenheid vormen, ook wel
aangeduid als het gebied der dertig hoeven. Pas na deze ontginning hebben Oostbroek en de heren van Herverscop
het recht verworven om de percelen tot aan het Gooi of de Vuursche te laten opstrekken (Gottschalk, 1956).
Ten noorden van de grens van het Sticht en Holland isde ontginning en verkaveling weer geheel anders geweest dan
in het Stichtse gebied. De opstrekking vanuit de Vecht werd beperkt en in het gebied, dat achter deze begrenzing
bleef liggen, werd een nieuwe ontginningsbasis aangelegd :Oud-Loosdrecht, Nieuw-Loosdrecht, Muievelt (ziefig.10)
van hieruit kon de ontginning zich naar beide zijden ontwikkelen.
DE VERVENING
De aard van het veen isvan grote invloed geweest op delaterevorming van het landschap. Bosveen,rietveen enbagger
zijn als grondstof ongeschikt voor het maken van turf, omdat er te veel as van overblijft. Gebieden waar dit veen
voorkomt, werden daarom nooit uitgeveend. Mosveen daarentegen brandt veel beter en het is dan ook begrijpelijk
dat in de mosveengebieden de turfgraverij zo'n grote vlucht nam.
Bij de ontginning kreeg men vanuit de rivierklei komende eerst veen dat niet bijzonder geschikt was voor brandstof.
Men groef sloten en weldra werd het veen dat uit deze sloten (er wordt zelfs gesproken van grachten) werd gestoken
voor huisbrand gebruikt. Gottschalk (1956) vermeldt een uitspraak van 1277 in een twist tussen de abdij van Oostbroek en het Vrouwenklooster over de turfwinning. De turfexploitatie was gelimiteerd en aan vaste regels gebonden.
Ook in Holland schijnt dit reeds vroeg het geval geweest te zijn (Trouw, 1948).
Tegen het einde van de veertiende eeuw was deturfwinning in Westbroek reeds van veel betekenis. Ook in de overige
delen van de provincie, waar geschikte turf tewinnen was,zoals inde beide Loosdrechten, zal indietijd de exploitatie
van het veen tot turf in volle gang geweest zijn. In de zestiende eeuw nam het vervenen een uitgebreide vorm aan.
Door de ontwikkeling van de molen kon men de waterstand verlagen en het veen dieper uitgraven. Maar ook kwam
omstreeks 1530 het veenbaggeren (het zgn. slagturven) in gebruik (Trouw, 1948). In de zeventiende eeuw waren de
verveningen in Noordholland, Zuid-Holland en Utrecht vrij algemeen en op grote schaal in uitvoering. Zo ontstonden uitgebreide plassen en grote meren.
De Bruijne (1939) beschrijft het gebied der Ronde Venen. Op de kaart van Joost Jansz (1575) is al het land nog
onverveend getekend, alleen ten noorden van Waverveen waren een paar kleine meertjes aanwezig. Maar op de kaart
van Du Roy van 1701 blijkt dat de vervening daar in volle gang is.
Vooral het toenmaals Hollandse gedeelte van de Ronde Venen werd verveend, het andere deel niet, wat te wijten is
aan een verordening van de Staten van Utrecht op de export van turf. Er werd accijns geheven om het vervoer uit
de provincie vooral naar Amsterdam te stuiten.
Later is men overgegaan tot de drooglegging van de plassen. Dit heeft zijn beslag gekregen in de vorige en in deze
eeuw. Voor de Ronde Venen worden de volgende jaartallen genoemd: eerste bedijking 4- 1852, tweede bedijking
± 1856, derde bedijking ± 1864, Groot-Mijdrecht ± 1880, Wilnis-Veldzijde ± 1926.
Aldeze menselijke invloeden van ontwatering en klink, baggeren entoemaak (zie pag.20),turfgraven en droogmaken
van uitgeveende plassen, hebben een in vormen rijk gevarieerd landschap doen ontstaan. In de Ronde Venen komt
het oorspronkelijke landschap van de Oudere getijdenafzettingen hoewel sterk vervaagd, in omgekeerd reliëf weer
naar voren (ziefig.C, pag. 91). De oude kreekbeddingen liggen als ruggen in het landschap en de kalkrijke zavelige
grond wordt graag gebruikt tot verbetering van de ernaast gelegen, door kattekleivorming zuur geworden modderkleien. Voor het overige liggen dezegronden vlak en hebben een moderne rationele verkaveling. De boerderijen staan
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op de kavels; bouwland en grasland komen naast elkaar voor. Rond de droogmakerijen ligt het zgn. bovenland
langs de Kromme Mijdrecht en in Vinkeveen (zie fig. 11). Het hoogteverschil tussen droogmakerij en bovenland is
vaak aanzienlijk. Het bovenland zelf isvlak, ligt ondiep uit het water met vaak brede sloten. Meestal is het grasland,
maar er komt ook veel tuinbouw voor. Door het turfgraven zijn grote plassen ontstaan, zoals bijvoorbeeld de Vinkeveense plassen en de Loosdrechtse plassen. Het zijn grote gebieden die een belangrijke rol zijn gaan spelen in de
recreatie. Ook het overige deel van west-Utrecht istopografisch zeer vlak.
Vrijwel alle grond wordt als grasland gebruikt en heeft een strak stramien in zijn verkaveling. Wel zijn door het
baggeren voor de toemaak de sloten vaak erg breed geworden, vooral vlak bij de boerderijen (polder Oukoop;
zie fig. D, pag. 93).
DE KLTNK
Na de ontginning van het grote veencomplex in het westen van het land moet er in de loop der eeuwen een grote
klink zijn opgetreden. Enkele argumenten voor deze zienswijze hebben we al genoemd. Ze worden hier nog eens
vermeld :Bennema (1949)nam eenrangschikking van de verschillende veensoorten waar ten opzichte van de rivieren.
Hieruit blijkt dat waar de centrale kernen van de veengebieden uit mosveen bestaan of bestaan hebben, deze zo
hoog lagen dat het rivierwater er bij stormvloed zelfs niet kon doordringen. Van der Linden (1955) en Gottschalk
(1956) toonden op grond van historisch onderzoek aan dat in het centrale veengebied vanaf het begin der ontginning
( ± 1100) tot tenminste 1350 veel koren werd verbouwd, waaronder rogge. Dit zijn nu bepaald geen gewassen voor
lage natte gronden. Maar veen ontstaat niet onder droge omstandigheden. Daarom ishet duidelijk dat de ontginning
werd ingezet met het graven van een ontwateringsstelsel om het teveel aan water kwijt te raken. Het water vloeide
van de hoog liggende veengronden vrij af naar de lagere langs de rivieren. Nu bestaat veen voor het grootste deel
uit water. Door de ontwatering ontstaat een direct waterverlies, met als gevolg: klink. Er is echter ook een indirect
effect: door ontwatering komt een veel groter deel van de bovenkant van het veen boven water, waardoor dit geen
opwaartse druk meer ondervindt. Daardoor wordt er op het onder water gebleven veen eengroteredruk uitgeoefend,
waardoor het water eruit geperst wordt; dit heeft eveneens klink tot gevolg. Daarenboven komt een veel dikkere
laag veen met de lucht in aanraking. Dit kan een snellere vertering van de organische stof veroorzaken en daarmede
een grotere klink.
In latere tijden is de ontwatering en afwatering verder geperfectioneerd. Daardoor zijn de veengronden steeds meer
geklonken. Wanneer de klink maar over de hele linie dezelfde is, zijn de gevolgen minder erg dan wanneer in de
ondergrond zand- of kleibanen voorkomen. Door de sterkere klink van de dikke vesnprofielen ten opzichte van de
veel dunnere boven de klei of zandbanen, treedt het verschijnsel van inversie of omkering van het reliëf op. Op
verschillende plaatsen kan men de klink en de inversie in het veld waarnemen.
DE TOEMAAK
In het centrale Hollands-Utrechtse veengebied heeft men het land al eeuwenlang bemest en verbeterd met toemaak.
Men had immers geen kunstmest, wel stalmest en compost.
Uit sloten, vaarten en plassen baggerde men de modder van debodem vermengd met veen en wat er verder in groeide.
Deze bagger bracht men met een praam naar één bepaalde plek, waar ze vermengd met stalmest of compost in een
staal of hoop werd gezet. Deze hoop kreeg de gelegenheid te drogen en te rijpen, waarna hij als „toemaak" over de
percelen werd verspreid.
Voor het strooien in de stal gebruikte men zand dat gehaald werd van de hogere gronden in het oosten. De compost
kwam met grote schuiten uit de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam enz.
Het succes van deze grondverbetering vloeide voort uit het bemestingseffect en de versteviging van de zode. Deze
versteviging werd bereikt door de minerale bestanddelen in de toemaak, zoals het zand uit de stal. De analyses bij de
beschrijvingen van de kaarteenheden 84en 86(ziepag. 50en 51)tonen duidelijk dat debovengrond een hoog gehalte
aan zand bevat.
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Dat het baggeren veel toegepast werd blijkt duidelijk uit het volgende. Reeds in de vijftiende eeuw was in het Rijnland voor het baggeren een vergunning noodzakelijk. Dat het grote vormen heeft aangenomen iste zien op de luchtfoto van de polder Oukoop (fig. D, pag. 93). Sloten en weteringen zijn grachten geworden, vooral in de omgeving
van boerderijen. Dit geeft eenbijzonder landschapsbeeld (fig. 15). Het tekort aan arbeidskrachten heeft het baggeren
sterk verminderd, toch komt het ook nu nog voor, maar dan met de thans beschikbare werktuigen.
KATTEKLEI
Indeprovincie Utrecht ishet verschijnsel van devorming van katteklei bekend, vooral uitdepolders Groot-Mijdrecht
en Zevenhoven. Door vervening liggen de Oudere getijdenafzettingen daar aan of vlak aan het oppervlak. Het iseen
waddenformatie, die naar het oosten overgaat in veen (zie hoofdstuk 1). De oorspronkelijke kreken en prielen zijn
kalkrijk, daartussen liggen de kalkarme modderkleien, dieweer overgaan in in brak water gevormde venen. Vooral
deze modderkleien en kleiige rietvenen zijn potentiële kattekleigronden.
De vorming van katteklei iseen gevreesd verschijnsel. Hoewel Edelman (1946)duidelijk maakt dat deze scheldnaam
voor grond in Holland algemeen gebruikt wordt voor verschillende soorten slechte gronden, is de naam nu, vooral
in de bodemkunde wel specifiek voor de gronden die een overmaat hebben aan basisch terrisulfaat.
Dit basisch ferrisulfaat slaat in de grond neer in de vorm van een gele substantie of van gele vlekken, enigszins gelijkend op de uitwerpselen van een kat.

Fio. 15. Door het baggeren ontstonden brede sloten en grachten, vooral in de omgeving van boerderijen: zo ontstond een eigenaardig landschapsbeeld.
(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R29-77)
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Vele onderzoekers hebben zich al bezig gehouden methet vormingsproces. Wezullen in grote lijnen nagaan water
over de vorming bekend is.
Harmsen (1954) heeft inanalysemateriaal, vooralvandegeïnundeerde gronden inZeeland detendens waargenomen,
dat reeds in deslibvlok in het zeewater polysulfiden (o.a.pyriet) aanwezig zijn. Behalve dit reeds primair aanwezig
zijn in de slibvlok, kan na afzetting een verdere ophoping van sulfiden plaatsvinden. Verse mariene sublagen zijn
steeds rijk aan organische stof. Komt dit slib,datbijvoorbeeld bij vloed opeenkwelder isafgezet, bijebineen meer
zuurstofrijk milieu, dan begint al snel de ontleding van de organische stof. Blijft het onder water of althans in een
gereduceerd milieu, dan onttrekken de bodembacteriën de voor de afbraak benodigde zuurstof aan de zwavelverbindingen. Deze zijn ook met het zeewater aangevoerd (2g.SO4 per liter zeewater). Hoe meer gemakkelijk ontleedbare organische stof, hoe meer vastlegging van sulfiden in de bodem. Bij velejonge afzettingen iser een nauw
verband tussen de zwaarte van de grond en de hoeveelheid organische stof (o.a Zuur, 1954). Na de sedimentatie
kan door debegroeiing nogverseorganische stof aan hetsediment worden toegevoegd. Nu zijn er bepaalde vegetaties
die nauw verband houden met grote ophopingen van zwavelverbindingen in het sediment. Het is mogelijk dat dit
een rechtstreeks verband is,m.a.w. dat deafbraakprodukten vandeze vegetatie zeer geschikt zijn om het procesvan
zwavelvastlegging tebevorderen. Hetverband kanook meer zijdelings zijn. Hetiso.a.voorstelbaar datdie vegetatie
juist daar groeit, waar door andere oorzaken veel verse organische stoffen van bepaalde samenstelling gedeponeerd
worden. Zo kan menzich voorstellen dat daar, waar zout en zoet water met elkaar in contact komen, veel levende
organismen (plankton e.a.) dood gaan en in een bepaalde zone tot afzetting komen (mondelinge mededeling van
Ir. J. C. Pape) en dat hetjuist de verse dierlijke eiwitten zijn, die de zwavelophoping bevorderen.
Van Beers (1962) noemt alsplanten dieverse organische stof leveren voor deophoping vansulfaten riet (Phragmites)
en mangrove (Rhizophora racemosa, volgens Tomlinson, 1957). Edelman (1950) omschrijft de afzetting waarin de
katteklei ontstaat als slappe kleigronden vol met plantenresten, die voornamelijk uit riet (Phragmites) en zeebies
(Scirpus maritimus) bestaan, (de modderkleien van de Oude zeeklei).
De ophoping van sulfiden (FeSen FeS2) alléén isniet bepalend voor dekattekleivorming ineen bepaalde afzetting,
maar degehele chemische samenstelling. Wanneer degronden door drooglegging, ontginning ofdrainage een betere
doorluchting krijgen, gaan de sulfiden oxyderen tot sulfaten. Of er katteklei ontstaat en hoezuur de grond wordt,
isafhankelijk vandehoeveelheid zwavelzuur diegevormd wordt endehoeveelheid CaCOsenbasen aanhetcomplex,
die in een bepaald sediment aanwezig zijn (Bennema, 1953). Wanneer geen ofweinig basen aanwezig zijn en depH
bij de aanvang vandeoxydatie reeds aan de lage kant is,worden dezwaveloxyderende bacteriën gestimuleerd. Deze
zetten het moeilijker oxydeerbare pyriet snel om in zwavelzuur. Zo wordt de vorming van katteklei versneld. Isde
pH hoger dan doen de genoemde bacteriën niet meeen wordt het pyriet slechts langzaam geoxydeerd. De reactieprodukten kunnen dangemakkelijk door deregen meegevoerd worden enzo ontkomt menaaneensterke verzuring
van degrond. Demogelijkheid tot vorming vankatteklei isdan geringer.
DE IRREVERSIBELE INDROGING VAN VEENGRONDEN
Meestal neemt het materiaal waaruit veengronden opgebouwd zijn na uitdroging weer normaal water op, het uitdrogen en bevochtigen is een reversibel proces. Er is echter ook materiaal, rijk aan organische stof, dat daarvan
afwijkt; dit heeft deeigenschap na sterk indrogen moeilijk opnieuw water optenemen. Degronden metdeze eigenschap noemt men indrogende gronden. Reeds in 1927 maakte Ir. J. C. Pfeiffer, cultuurconsulent van Utrecht en
Holland professor Hudig opmerkzaam op een groot complex indrogende gronden in de polder Zegveld. Het verschijnsel wastoen albekend inderandgebieden vandeveenkoloniën, evenals indePovlakte en opJava en Sumatra
(Hudig en Redlich, 1940).
Door devooruitgang in detechniek van het bemalen der landerijen en door deongelijkmatige klink, diedaar mede
een gevolg vanwas, werd deverdroging tot eenvraagstuk indecentrale Hollandse weidestreek. Hetvraagstuk werd
ernstig toen in de oorlog de aanvoer van voedergraan wegviel en de boeren die anders 2,2 tot 2,5 stuks rundvee
per ha hielden, terug moesten vallen op de opbrengst van hun slecht onderhouden grasland. Men was namelijk
gewend omde stalmest aan tuinders en bollenkwekers te verkopen. Hetland vandeboeren, diegewoon waren hun
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stalmest uit te strooien en/of die compost gebruikten, was duidelijk beter dan dat van anderen, die zulks nalieten.
Het eerste onderzoek in Nederland naar de oorzaken vond plaats in 1939 door Hudig en Redlich (1940, 1941).
Behalve een veldonderzoek waarbij de omstandigheden duidelijk werden beschreven vond een laboratorium-onderzoek plaats, waarbij de chemische en mechanische eigenschappen van de gronden werden nagegaan. Ook werden
slijpplaatjes gemaakt volgens de methode Kubiëna-Redlich. Het onderzoek bepaalde zich tot gronden met een
menging van veen en klei. Als resultaat van het onderzoek worden deze gronden als volgt omschreven: Meestal
hebben ze een lutumgehalte tussen 30 en 50% en een organische-stofgehalte van 18tot 30%. Ze worden na sterke
indroging fijnkorrelig en voelen zanderig aan. Naarmate de indroging minder ver is gevorderd, is de verbrokkeling
ook minder ver voortgeschreden en hebben de aggregaten de afmetingen van hagel. De korrels hebben een roodachtige glans, dit zou een ijzerhuidje zijn. Degehalten aan ijzer zijn hoog, gemiddeld boven de4%. Deze ophopingen
zouden zijn ontstaan onder invloed van de organische stof door schommelingen in de grondwaterstanden. Het ijzer
veroorzaakt reeds in de bovenste 2 cm van de bovengrond een sterke fosfaatvastlegging. De pH-waarden van deze
gronden liggen tussen 3,5 en 4,5. Hier zijn abnormaal hoge kalkgiften nodig, er schijnt tijdens de verzadiging een
verandering in de organische stof op te treden, waardoor nieuwe zuren ontstaan. Zo kwamen kalkgiften voor van
50ton CaO per ha. Ter oriëntering over de mate van krimp en van deirreversibele indroging dergronden nam Hudig
zwel- en krimpproeven.
In verband met het incultuur brengen van veengronden in de Noordoostpolder werd door Zuur e.a. (1946)een onderzoek gedaan, waarbij zij werkten met de methode Hudig. Het betrof echter materiaal dat overwegend uit organische
stof bestond en waaraan de plantaardige structuur nog min of meer te herkennen was. De hierbij optredende indroging had het karakter van een verturving. De reversibiliteit werd bepaald bij veen in natuurlijke ligging en bij
veen, dat fijn gewreven was. Het bleek dat het verwreven veen niet zodanig was veranderd, dat het van invloed was
op het wateropnemend vermogen. De wateropname van het veen is een gevolg van twee processen: a de capillaire
werking, die vrij snel is; b de colloïdale, die meer gelijkmatig en langzaam is. De vrijwel volkomen reversibiliteit
bij kleine wateronttrekking, het teruglopen van de „snelle" wateropname bij grotere, evenals het kleiner zijn van de
wateropname na grotere wateronttrekking, vestigden de indruk dat bij geringe onttrekking eerst het capillaire water
onttrokken wordt, hetwelk bij bevochtiging gemakkelijk en volledig weer wordt opgenomen. Bijverdere onttrekking
wordt dan het colloïdale water aangegrepen, wat vooral bij,tot irreversibiliteit neigende venen, een niet-omkeerbaar
proces is. Bij de onttrekking van colloïdaal water treedt contractie op en bij deze contractie heeft ook het capillaire
netwerk te lijden, waardoor het wateropnemend vermogen nog extra vermindert.
Domingo en Maurer (1949) en Domingo (1950) bepaalden de wijze van zwellen met de buret-collapspunt-methode
als kenmerk voor het meer of minder reversibel zijn van de grond. Volkomen reversibele gronden zwellen sterk en
zijn meteen uitgezwollen (fig. 16, curve 1). Een extreem irreversibel ingedroogde grond zwelt nauwelijks (curve 2),
terwijl een grond die in eigenschappen tussen beide in ligt, gevaarlijk kan indrogen, maar zich na langdurige bevochtiging weer herstelt (curve 3). Het zwellen en krimpen is een colloïd-chemische kwestie. Het is afhankelijk van:
a de aard van de organische stof
b de verweringsgraad
c de aanwezigheid van ijzer
d de pH
e de soort der kationen, die aanwezig zijn.
Hooghoudt en Van der Woerdt (Hooghoudt e.a., 1960) werkten een nieuwe methode uit om de graad van irreversibiliteit te kunnen bepalen. Deze berust op de eigenschap, dat water in niet irreversibel indrogende gronden steviger
wordt vastgehouden dan in reeds irreversibele.
Na eerst gelegenheid te hebben gehad, volledig water op te nemen wordt een kracht op het monster uitgeoefend,
die het water weer onttrekt, daarna wordt het resterende vochtgehalte bepaald. De graad van reversibiliteit wordt
uitgedrukt in een schaal van 0-10, waarbij 10 = R m a x het resterende vochtgehalte van een nog volledig reversibele
grond isen 0 = R m i n , dat van een grond, die bij 105°Cis gedroogd. Rt iseen maat voor de irreversibiliteit van het
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FIG. 16. Schematische voorstelling van het verband tussen het vochtgehalte hij het collapspunt en de
tijd van inwerking: I. voor een ingedroogde grond, die nog over een goed zwellend vermogen beschikt;
2. voor een volkomen onomkeerbaar ingedroogde grond; 3. voor een grond, die gevaarlijk indroogt
doch die zich bij langdurige bevochtiging weer herstelt (naar: Domingo, 1950).
Vochtgehalte bij het collapspunt

tijd

in veldvocht-toestand verkerende monster. Men berekent nu de irreversibele indrogingsgraad I i met de formule
li

10(Rmax — Rt)
Rn
R,

Bij alle onderzoekingen heeft men gebruik gemaakt van deze karakterisering van de irreversibiliteit. De onderzoekingen zijn te uitgebreid om er dieper op in te gaan. Wij verwijzen hiervoor naar de publikatie van Hooghoudt e.a.,
1960. Alleen uit de samenvatting en conclusies nemen we het volgende over:
„Er is een behoorlijke overeenstemming tussen de in het laboratorium bepaalde li-graad en de mate van indroging,
zoals dieinhet veld wordt waargenomen. Daarbij isgebleken dat fysisch-chemisch gezien alle onderzochte veengronden moeilijk omkeerbaar kunnen indrogen, maar dat de indroging niet volledig irreversibel is, daar ook de sterkst
ingedroogde gronden nog een zekere hoeveelheid water kunnen binden, terwijl het vochtbindend vermogen door
langdurig contact met water toeneemt. De Fi-graad blijkt samen te hangen met de ontwateringsdiepte; sterk ingedroogde gronden blijken als regel op te treden bij een slootwaterstand van ongeveer 60 cm of meer beneden het
maaiveld. Uit het onderzoek is gebleken dat de geringe vochtbinding van ingedroogde veengronden niet wordt
veroorzaakt door luchtadsorptie of in het algemeen door een te grote grensvlakspanning tussen veen en water (ofschoon hierdoor de bevochtiging wel bemoeilijkt wordt) noch door de aanwezigheid van vetten, harsen en wassen,
terwijl ook ijzerverbindingen geen specifieke invloed bleken uit te oefenen. Aanvankelijk werd gedacht dat de verklaring van het verschijnsel analoog aan die van Russell voor kruimelvorming bij kleigronden gezocht moest worden
in een aan elkaar kitten van de veendeeltjes door middel van bruggen gevormd door kationen en georiënteerde
watermoleculen. Later werd een mogelijke verklaring van het verschijnsel dat nader omschreven werd als een bij
indroging optredende uiterst moeilijk omkeerbare krimp van de humussubstantie, gezocht in het analoge gedrag
van humaten. Hierbij ontstaan, gezien vorm en colloïdale eigenschappen der humaatdeeltjes, bij indroging vermoedelijk secundaire bindingen tussen de deeltjes, waardoor het zwellen resp. het weer oplossen sterk wordt be24

moeilijkt. Dit proces is mogelijk de voornaamste oorzaak van de irreversibiliteit van de indroging bij veengronden.
De resultaten van het verrichte onderzoek bleken hiermee niet in tegenspraak te zijn".
Verdrogende gronden (gronden, die reeds schadelijk ingedroogd zijn) zijn in het veld te herkennen aan aard en
structuur van de grond en aan de kleur van de grasmat. Op de slechte percelen heeft het gras een wat geliger kleur,
die bij droogte zelfs bruin wordt. Op de goede percelen behoudt dit een blauwgroene kleur. Een verdroogde grond
heeft in de bovengrond een dicht wortelvilt, de wortels zijn vrijwel los van de gronddeeltjes, die als het een venige
kleigrond betreft, de vorm hebben van zeer harde scherpe kluitjes. Is het meer een kleiveen dan zijn de structuurelementen niet zo scherp en veel kleiner en de grond heeft een stoffiger karakter. Deze veldbeoordeling klopt redelijk
goed met de in het laboratorium bepaalde Ii-graad. Bij een ]i-graad van 7,5 à 7 en lager worden de gronden niet
meer als verdroogd beschouwd. De verdroging houdt verband met de hoogteligging. Om het gevaar van verdrogen
te ontgaan moet men een grondwaterstand handhaven van ten minste 50à 60 cm (Hooghoudt e.a., 1960).
II HET LANDSCHAP VAN DE RIVIERKLEIGRONDEN
In het zuidoosten van de provincie tussen de Utrechtse heuvelrug en de Lek ligt een aaneengesloten gebied van
rivierklei, dikwijls aangeduid als het Kromme-Rijngebied. In het westen omzomen de rivierkleigronden de Lek,
de Hollandsche IJssel, de Oude Rijn en de Vecht. Dit is het westelijke rivierkleigebied. De twee genoemde gebieden
zullen nu achtereenvolgens worden behandeld.

FIG. 17. De Kromme Rijn bij Bunnik.

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R27-174)
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HET KROM'ME-RIJNGEBIED
De wijze waarop de rivieren het meegevoerde materiaal hebben afgezet en de landschappen, die daarbij zijn ontstaan,
zijn uitvoerig beschreven door Edelman (1950). Door de studentenkarteringen in het Kromme-Rijngebied is de
bodemkundige kennis van dit gebied sterk toegenomen. Het ontstaan van de gronden alsmede de drie systemen die
Hoeksemaer onderscheidt zijn inhoofdstuk 1besproken. In het volgende zullen we nagaan hoe de bodemkundige
opbouw en de landschappelijke ligging van deze rivierkleigronden is. De oudste rivier (het Werkhovense systeem)
had aanvankelijk in een omgeving van veen en pleistoceen zand vrij spel. Het stromende water heeft veel veen opgeruimd en zich diep ingesneden in de pleistocene ondergrond. Ook werd daarbij veel zand en grind meegenomen en
verplaatst. Dit had tot gevolg, dat over een brede vlakte de stroom zich vele malen heeft verlegd. Er ontstond een
landschap van zandbanken en geulen afwisselend naast elkaar, in sterke mate gelijkend op het patroon van een
vlechtende rivier. Het grootste deel van de oppervlakte, die deze sedimenten innamen werd later bedekt door jongere
afzettingen. De gronden van dit oudste systeem liggen aan of dicht aan de oppervlakte ten noordwesten van Wijk bij
Duurstede beginnend, in een brede strook langs de Trekweg naar de Smidsdijk, van daar met een kleine boog naar
de Tuurdijk, verder langs de Hollende Wagen naar Oostroms dijkje. Bij deze gronden vinden we een groot aantal
profielen met een ondergrond van vuil grindrijk grof zand op zeer geringe diepte en daartussen een groot percentage
profielen met zware lagen. Meestal zijn eerstgenoemde profielen diep kalkarm en in dezegronden hebben zich bodems
gevormd die wel aangeduid worden als Gray Brown Podsolic Soils. Van der Voorde (1963) geeft daarvan een uitvoerige beschrijving. Zijn uitgangspunt isdat het moedermateriaal door de Rijn aangevoerd voor alle drie beschreven
systemen gelijk is geweest. Ook de andere bodemvormende factoren waren dezelfde, behalve de tijd. De mate van
bodemvorming zou in dit geval alleen afhankelijk zijn geweest van de factor tijd. In afwijking van zijn standpunt
nemen we echter aan, dat het oudste systeem veel zand en grind uit het gestuwde preglaciaal heeft los gemaakt en
niet ver van daar weer afgezet. Dit zal bij het Houtense systeem in mindere mate het geval geweest zijn, terwijl de
kalkrijke sedimenten van de Kromme Rijn veel meer overeenkomen met de Rijnsedimenten in het centrale rivierkleigebied. Met andere woorden het moedermateriaal is voor de verschillende systemen niet hetzelfde geweest. Ook
komt de bodemvorming niet in die mate voor, zoals door Van der Voorde wordt voorgesteld.
Bij het Werkhovense systeem zijn dezelfde profielen met een grofzandige ondergrond tot grote diepte kalkarm, de
pH's van debovengrond ± 5,5. De profielen met een kleiig fijnzandige ondergrond zijn slechts ontkalkt tot + 50cm
diepte, de bovengrond heeft dan een pH van ± 6,0. In vochtige toestand isde bovengrond van de oudste stroomruggen roodbruin en heeft een slechte structuur.
Het Houtense systeem heeft meer het karakter van een meanderende rivier met oeverwallen en kommen. Globaal
gezien liggen de gronden van dit systeem ten zuiden en westen van het oudste. In werkelijkheid grenzen de beide
systemen nogal gecompliceerd aan elkaar. Hoeksema meent dat de Houtense stroomrug een voortzetting is van de
rug die vanaf de Linge via Buren en Zoelmond naar Beusichem loopt m.a.w. een deel van de zgn. Linschotenstroom
van Vink. Het percentage profielen met een grofzandige ondergrond op hinderlijke diepte is kleiner. Er komen wat
meer profielen voor met te zware lagen. Het Houtense systeem is ondiep kalkarm, d.w.z. alleen de bouwvoor is
kalkhoudend tot kalkarm, maar op geringe diepte wordt het materiaal weer kalkrijker. De ondiep grofzandige
profielen hebben een wat diepere ontkalking ondergaan. Bij beide systemen worden de gronden met afwijkende lagen
voor grasland gebruikt. Ongeveer 150jaar geleden vond men er voor stroomruggronden het grootste percentage
bouwland, nu vindt men daar het laagste percentage.
Hetjongste systeem omvat de meestal kalkrijke gronden vlak langs de Kromme Rijn (ziefig. E,pag.95).Van Wijk bij
Duurstede tot Cothen liggen deze afzettingen plaatselijk op die van het oudste systeem. Men treft bij de jongste
afzettingen weinig profielen met te zware lagen op hinderlijke diepte. Er zijn veel goede gronden voor de fruitteelt.
Ook zijn zetot in de bovengrond kalkrijk. De bovengrond islicht geelbruin en heeft een goede structuur. Zoals reeds
vermeld, zijn er flinke hoogteverschillen tussen de stroomruggronden en de komgronden. Terwijl in de Romeinse
tijd de Kromme Rijn nog gefunctioneerd moet hebben, is daarna in de laagste delen zoals de bedding, zware klei
afgezet.
De allerjongste stroomruggronden vindt men langs de Lek. Deze rivier is pas laat belangrijk geworden (tussen 400
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en 800?)en heeft zicheen weggebaand door het Wijkerbroek en daar een zeer smalle oeverwal opgebouwd. Hetzelfde
geldt voor het Schalkwijkerbroek. De stroomruggronden zijn lichtbruin en kalkrijk.
Na de bedijking ontstonden de uiterwaardgronden. Deze gronden zijn zeer geschikt voor de steenfabricage. Namen
als de Korenwaard duiden erop, dat er vroeger uitstekende bouwlanden lagen. Nu zijn al deze gronden als grasland
in gebruik.
De verkaveling van destroomruggronden in het Kromme-Rijngebied ishoofdzakelijk een strokenverkaveling (fig. E,
pag. 95). Het uitgangspunt is hierbij kennelijk de Kromme Rijn geweest, terwijl slechts plaatselijk langs deze rivier,
vooral in de meanders een blokverkaveling valt waar te nemen. De strokenverkaveling langs de Lekdijk is veel
minder diep dan die langs de Kromme Rijn. Rond Houten en Wijk bij Duurstede vertoont de verkaveling meer
overeenkomst met de blokverkaveling uit de Betuwe.
De komgronden liggen ingesloten door de stroomgronden, zoals de kom van Neerlangbroek, het Wijkerbroek, de
kom van Schalkwijk en Tuil en 't Waal, de kom van Vlowijk en het Oud Wulverbroek. Er is reeds vanouds een verschil in waardering tussen de komgronden van het Gelderse riviergebied en die van het Utrechtse; dit heeft verschillende oorzaken. Inde eerste plaats isereen verschil in opbouw van het landschap naarmate men verder naar het
westen komt. Dit verschil isvoor het Kromme-Rijngebied nietzobelangrijk alsvoor dekleigronden langs de rivieren
in het westen. Wel van belang is de betere afwatering die de kommen in het Kromme-Rijngebied gehad hebben ten
opzichte van de kommen in de Tielerwaard en de Bommelerwaard. Het Utrechtse rivierkleigebied lag hoger ten
opzichte van de boezems waarop een groot deel van het Hollands-Utrechtse veengebied moest afwateren.
Een tweede oorzaak voor het verschil tussen genoemde komgebieden is de historisch-geografische ontwikkeling van
de gebieden geweest. De komgronden in het Kromme-Rijngebied zijn reeds vroeg voor ontginning uitgegeven. Zo
is de kom van Langbroek, een cope-ontginning, omstreeks 1120 uitgegeven. Die van Schalkwijk vrij snel daarna
( ± 1241). Als basis is men waarschijnlijk uitgegaan van een gegraven wetering midden door het gebied, waardoor
de afwatering sterk werd bevorderd. Men zal reeds vroeg op de kavels zijn gaan wonen, wat ook voor de verdere
ontwikkeling als van groot nut gezien moet worden. De grond kreeg zo een betere verzorging dan de komgronden
in de Tielerwaard en de Bommelerwaard, waar de gebruiker ver weg woonde en de gronden als hooiland dienden.
De komgebieden van Oud-Wulverbroek en de Vlowijker polder zijn van mindere kwaliteit dan de bovengenoemde
cope-ontginningen ;ze komen meer overeen met die van de Tielerwaard en de Bommelerwaard.
HET WESTELIJKE

RIVIERKLEIGEBIED

De rivierkleigronden in het westen van Utrecht omzomen als een meestal smalle gordel de rivieren Lek, Hollandsche
IJssel, Oude Rijn en Vecht. Oorspronkelijk lag het veengebied zoveel hoger en had de rivier bovenstrooms reeds
zoveel van het meegevoerde materiaal verloren, dat slechts smalle oeverwallen konden worden opgebouwd. Er is
dus snelle overgang van stroomrug naar kom en kom-op-veen. We staan daarmee in de overgangszone naar het
landschap van de getijdenrivier. Alleen waar de rivieren wat meer gemeanderd hebben of hun oude bedding verlaten
en een nieuwe loop gevormd, is de strook rivierklei wat breder geworden, zoals in dedriehoekVleuten, Haarzuilens
(zie fig. 18), Harmelen. Een ander voorbeeld ervan vinden we langs de vecht bij Breukelen, Loenen en Vreeland.
We naderen daar dejonge zeekleigronden. De overgang van rivierkleigronden naar zeekleigronden is niet duidelijk.
In de ondergrond van de rivierk'ei kunnen daar mariene afzettingen voorkomen. Op de luchtfoto (fig. F, pag. 97),
die de polder Holland ten noorden van Loenen laat zien, vinden weeen zeerfijn patroon van ruggetjes. Deze hebben
een noordelijke strekkingsrichting, wat er op duidt dat zeverband houden met mariene afzettingen.
Ongeveer in detijd tussen 1400en 1900werd voor de steenfabrieken in West-Utrecht en Zuid-Holland klei gegraven
langs de oevers van de Oude Rijn, de Hollandsche IJssel en de Utrechtse Vecht. Men bakte er stenen en pannen van.
Vooral de kleine gele IJsselsteen was erg bekend. Deze industrie kon hier tot volle bloei komen doordat niet alleen
de grondstoffen kleien turf (voor brandstof) bij de hand waren, maar ook omdat het afzetgebied, ni. de grote steden,
zoals Amsterdam, Utrecht en Gouda, dichtbij was. Hoewel het oorspronkelijke landschap nu niet zuiver meer te
reconstrueren valt, is het wel zeker dat er veel klei afgegraven moet zijn. Het landschap zal daardoor een grote verandering hebben ondergaan. De oorspronkelijk veel hoger gelegen stroomgronden werden vaak afgegraven tot het
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grondwaterniveau. Wat oorspronkelijk bouwland en boomgaard was, werd laag liggend weiland. Vaak werd de klei
te diep weggegraven en bleef er onland over waarop men dan griend of bos ging planten. De klei-op-veen- en veengronden, die achter de stroomgronden liggen, zijn in de laatste eeuwen door bemaling en klink lager komen te liggen
ten opzichte van de afgegraven stroomgronden vlak langs de rivier. Deze laag gelegen gronden kwamen daardoor
hoger ten opzichte van het grondwater te liggen. En zo kon later veel onland en bos weer in cultuur genomen worden
om er grasland van te maken.
Van Doorn heeft dit proces van aftichelen in enkele publikaties uitvoerig beschreven (Van Doorn, 1961, 1964).
Ook geeft hij een tweetal kaartjes (zie fig. 19) van de Rijnstreek tussen Woerden en Vleuten. Op het kaartje dat de
topografische situatie rond 1887 toont, staat aangegeven waar bos ligt en waar bouwland. Het meeste bos is aangelegd op te diep afgeticheld land. Het tweede kaartje laat de topografische toestand in 1957 zien. Veel van het bos
is verdwenen en in grasland veranderd. In de vorige eeuw toen vlak bij de fabrieken de klei grotendeels verdwenen
was, ging men verder van huis. In die tijd werden rondom Vleuten en De Meern veel kleigronden afgegraven tot
op het zand. Op deze lichte doorlatende gronden dicht bij het grondwater is zeer gemakkelijk een constante grondwaterspiegel te handhaven, ook zijn ze gemakkelijk te bewerken. Dit heeft ze zeer aantrekkelijk gemaakt voor de
tuinbouw. Er is daar dan ook een tuinbouwcentrum ontstaan.
Op de Nebo-kaart komt de verbreiding van de afgevlette gronden enigszins tot uiting in de kaarteenheid 155, waarin
met een schopteken aangegeven is,dat de opbouw van het oorspronkelijke profiel onbekend is.

FIG. 18. Een beeld uit hel rivierkleiland.schap bij Haarziiilens.
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(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R29-78)

FIG. 19. Bos op afgeticheld land (a) weer tot weiland of bouwland gemaakt (b) in de Rijnstreek tussen Woerden en Vleuten (naar: Van
Doorn, 1964).
a. naar de topografische kaart 1 : 25 000 van 1887

bouwland

grasland

b. naar de topografische kaart 1 : 25 000 van 1957
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bos, aangelegd op te diep afgeticheld land

2 km

Ill HET LANDSCHAP VAN DE ZANDGRONDEN
In hoofdstuk I werd reeds een beschrijving gegeven van het zandgebied. Zo werden behandeld het gestuwd Preglaciaal, het Fluvioglaciaal en het dekzand. De beide eerstgenoemde afzettingen zijn landschappelijk nauw verwant
en worden hier samen behandeld. Het dekzandgebied is bijzonder uitgestrekt en vertoont flinke verschillen in landschapsvormen en bodem. Daarom is de volgende indeling gemaakt:
a. de stuwwal en het Fluvioglaciaal
b. de hoge tot middelhoge dekzand- en stuifzandgronden
c. de lage tot middelhoge dekzand- en stuifzandgronden.
DE STUWWAL EN HET FLUVIOGLACIAAL
De stuwwal (kaarteenheid 123) vormt de kern van het zandgebied. De heuvels rijzen steil omhoog en beheersen in
wijde omtrek het landschapsbeeld. De toppen reiken tot 60 m +NAP. In figuur 1 is de ligging van het gestuwd
Preglaciaal aangegeven. Er zijn in dat kaartvlak een aantal lijnen getekend die stuwlijnen genoemd worden. Deze
lijnen geven de strekkingsrichting weer van de lagen. Het oorspronkelijk vrijwel horizontaal liggende terrasmateriaal
van de grote rivieren werd door het Iandijs opgestuwd. Door de stuwing kwamen de vroeger boven elkaar liggende
lagen schuin naast elkaar te staan, zie het blokdiagram (fig. 20). Waar de schuin staande lagen aan de oppervlakte
FIG. 20. Wijze waarop de lagen van hel gestuwd preglaciaal dagzomen

(blokdiagram).
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voorkomen, spreekt men over dagzomende pakketten. De dagzomende gestuwde lagen volgen elkaar snel op in de
richting van de stuwing wat tot uiting komt in verschillen in korrelgrootten, leemgehalten en mineralogische rijkdom. In de richting dwars op de stuwing, de richting dus van de strekkingslijnen van de kaart, lopen zij over aanzienlijke afstanden door.
Komen in het noorden bij Baarn enkele los naast elkaar liggende opduikingen voor, de stuwwal tussen Amersfoort
en Rhenen vormt een aaneengesloten geheel, alleen onderbroken door de Darthuizer poort. Dit iseen breed dal met
vrij steilehellingen, ontstaan door de eroderende werking van het smeltwater van het ijs inde Risstijd. De sedimenten
van deze smeltwaterstroom (het Fluvioglaciaal) ook wel sandr genoemd liggen aan de zuidkant voor de opening.
In de Utrechtse heuvelrug komen ook een aantal dalen voor, die wel droge dalen worden genoemd. Zij werden uitgeslepen door het sneeuwsmeltwater, dat onder de in de Würmtijd heersende omstandigheden ten gevolge van
permafrost niet in de ondergrond kon weg zakken. Veel van deze dalen hebben een asymmetrische daldoorsneden.
Op de stuwwal komen langgerekte dekzandruggen voor. Deze liggen soms langs de droge dalen. Ook zijn de dalen
wel gedeeltelijk volgestoven.
Niet alleen voor de Darthuizerpoort maar eveneens tussen Austerlitz, Zeist, Den Dolder en Soesterberg ligt fluvioglaciaal. Dit zijn sedimenten bestaande uit vrij grove zanden met veel fijn grind, afgezet in een grillig patroon. De
sandr helt tussen Zeist en Austerlitz van ± 20 m tot i 5 m +NAP, voor het overige geeft deze afzetting weinig
reliëf aan het landschap.
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In het gestuwde grove rivierterrasmateriaal zijn voornamelijk humusijzerpodzolen1 ontwikkeld, soms komen humuspodzolen voor. In het fluvioglaciaal zijn overwegend humuspodzolen ontstaan. Vrijwel al deze gronden zijn in de
vorige eeuw bebost. De verkaveling is aangepast aan het moderne bosbeheer.
DE HOGE TOT MIDDELHOGE DEKZAND- EN

STUIFZANDGRONDEN

Deze gronden liggen in een deels smalle deels brede strook aan weerszijden van stuwwal en fluvioglaciaal. Aan de
oostzijde van de heuvelrug is het een vrij smalle zone (eenheden 116, 124, 105, 107 en 114). In de Jonge Dryastijd
hebben de zuidwestelijke winden vat gekregen op de kaalliggende zandgronden van de stuwwal en de hoger gelegen
delen van het dekzandgebied. Het zand werd in noordoostelijke richting verplaatst en opgevangen door de vegetatie
van het lager gelegen dekzand. Er is daar een steile rand ontstaan die het gebied van het Jongere dekzand II scheidt
van het Jongere dekzand I van de Geldersche Vallei (Maarleveld en Van der Schans, 1961).
Aan dewestzijde van destuwwal ligteen brede strook van dekzanden en stuifzanden. Dedekzanden hebben een zwak
golvend reliëf en lopen tegen de stuwwal op. Door de hoge ligging staat het grondwater in deze gronden erg diep.
Zo zal het vroeger ook geweest zijn in het gebied waar nu stuifzanden voorkomen (eenheid 124). De armelijke vegetatie die op de hoge en droge gronden groeide, is mede door het toedoen van de mens, plaatselijk sterk achteruit
gegaan. Op de hoogste en droogste koppen kon de wind toen vat krijgen op het kaalliggende materiaal. Het uitgeblazen zand werd opgevangen in de vegetatie van de wat vochtiger lager gelegen terreingedeelten waar nog een
dichtere begroeiing aanwezig was. Doordat de begroeiing hier intact bleef, werd het zand vastgelegd en stoven de
oorspronkelijke koppen steeds verder uit tot zelfs onder het niveau van de vroegere laagten. Men kreeg zo een omkering van het reliëf (Schelling, 1955). In figuur 21 isdit proces schematisch voorgesteld. Het stuifzandterrein heeft
een veel sterker reliëf gekregen dan het oorspronkelijke dekzandlandschap had. De opeenvolging van sterke opstuiving en rust weerspiegelt zich in een afwisseling van zuivere zandlaagjes en humeuze bandjes. Het grootste deel
van de stuifzanden isbebost. De kwaliteit van de grond issterk afhankelijk van het voorkomen van een oude bodem
en van humeuze bandjes in het profiel. In de uitgestoven laagten is de groei van de bomen veel slechter dan op de
opgestoven heuvels.
Plaatselijk zijn de droge dekzandgronden al vroeg als bouwland in cultuur genomen. Zo bijvoorbeeld rondom de
nederzettingen Soest, Amersfoort, Maarn, Maarsbergen en Oud-Leusden. Hier zijn dikke humeuze, zwarte cultuurdekken ontstaan tengevolge van eeuwenlange bemesting met plaggenmest. Deze oude bouwlanden hebben over het
algemeen een esachtige verkaveling.
Waarschijnlijk in een iets later stadium ontstonden de oude bouwlanden op de overgang van de hoge gronden naar
de lage (eenheden 105 en 114). De bedrijven hadden op de hoge gronden het bouwland, in de lage gronden hun
grasland. Ze vormden zoeenaaneengesloten geheel. Dezesituatie vindt men opde overgang van de Utrechtse heuvelrug naar de Geldersche Vallei; tussen Amersfoort en Soest en eveneens langs de westkant van de heuvelrug van De
Bilt tot Amerongen. De verkaveling is dan vaak een strokenverkaveling.
Rondom de dorpen Austerlitz en Zeist komen jonge ontginningsgronden voor met een dunnere cultuurlaag. Al
deze gronden zijn gedeeltelijk in gebruik als bouwland, gedeeltelijk zijn zij bebost. De oorspronkelijke bodems in
deze gronden zijn hoofdzakelijk hoge en middelhoge humuspodzolen.
DE LAGE TOT MIDDELHOGE DEKZAND- EN

STU1FZANDGRONDEN

Aan de westzijde van de stuwwal vormen de lage dekzandgronden de geleidelijke overgang van het zand naar het
veen en naar de klei.Ze vormen daar niet een apart facet inhet landschap. In de Geldersche Vallei nemen deze gronden een belangrijk oppervlak in en ze hebben daar hun eigen landschappelijke vormen. Bij de behandeling van de
geologie isreeds besproken hoeinde Oudere Dryastijd noordwestelijke winden veelzand verplaatsten. Ditzand werd
in een bepaald patroon van ruggen afgezet. Figuur 22geeft een beeld van de oorspronkelijke dekzandruggen van de
1

Vroeger werden dezegronden welBruine bosgronden genoemd. In de nieuwe nomenclatuur noemt men zemoderpodzoien.
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FIG. 21. Schematischevoorstelling vande ontwikkelingvaneenstuifzandlandschap uit een dekzandlandschap: 1. toestandvóórde verstuiving; 2. ontbossing der droogste delen;3. verstuiving van deze
delen;4. opstuiving der vroegere laagten enuitstuiving der vroegere koppen;5. huidige situatie- uitgestoven laagten enopgespoten kop, „fort" ( naar Schelling, 1955).
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FIG. 22. Kaart van de oorspronkelijke dekzandruggen van de Geldersche Vallei (naar: Maarlevekl en
Van der Schans, 1961).
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Geldersche Vallei. Uit de kaart blijkt dat het zand is afgezet in de vorm van paraboolduinen. Deze paraboolduinen zijn vaak zeer laag. Maarleveld en Van der Schans (1961) verklaren dit uit het ontbreken van een belangrijke
plantengroei tijdens de vorming.
Na de Oudere Dryastijd volgde de Jonge Dryastijd. Deze periode was wel koud maar vochtig. Het gevolg ervan was
een weelderige plantengroei en deoorspronkelijke vorm van de paraboolduinen veranderde daardoor weinig (Maarleveld en Van der Schans, 1961).
De dekzandruggen kan men vooral vinden ten noorden en oosten van Amersfoort en in het oostelijke deel van de
Geldersche Vallei (fig. G, pag. 99). Nu helt het terrein in het algemeen van oost naar west af. Alle beken in de Vallei
stromen in die richting door de laagten tussen de ruggen. Dit lage land moet oudtijds een wildernis, een moerasbos
geweest zijn (Edelman e.a., 1958). De dekzandruggen vormden de meest geschikte plaats voor de bewoning en voor
de wegen. Er ontstonden grote aaneengesloten bedrijven. Boven op de rug had men bouwland en in de laagten ertussen de weidegronden en hooilanden. Het bouwland werd met plaggen bemest waardoor het werd opgehoogd.
Men vindt ze aangeduid als oude bouwlanden (eenheden 105 en 114). In de lage delen tussen de dekzandruggen
liggen gleygronden, op de wat hogere delen humuspodzolen (zie fig. 29, bij kaarteenheid 102). De verkaveling heeft
zich nauw bij deze landschappelijke situatie aangesloten. In de lage delen tussen de ruggen vindt men een strokenverkaveling met over het algemeen bewoning op de kavels.
DE BODEMVORMING IN DE ZANDGRONDEN
In de zandgronden zijn door natuurlijke ontwikkeling of mede onder invloed van de mens bodems ontstaan. Deze
laten zich in drie hoofdgroepen indelen, te weten:
a. de podzolen
b. de gleygronden
c. de oude bouwlanden.
In het volgende zullen de voornaamste verschijnselen en ontwikkelingen in deze bodems besproken worden.
DE PODZOLEN
Het woord podzol isvan Russische origine en betekent grond onder as (Pape, 1960). Door een overschot aan neerslagin ons klimaat worden stoffen uit de bovenste lagen meegevoerd. Door dezeuitlogingontstaat meestaleen blekere
laag (de A2-horizont), die zich zo sterk kan ontwikkelen dat ze het voorkomen heeft van een haast witte aslaag.
Een gedeelte van de meegevoerde stoffen wordt op zekere diepte neergeslagen en opgehoopt in de B-of inspoelingshorizont. Podzolen ontstonden meestal onder arme tot zeer arme omstandigheden. Op het oorspronkelijke materiaal,
het zgn. moedermateriaal, zoals het nog in de ondergrond aanwezig is, groeide een armelijke vegetatie. De afgestorven plantenresten leverden door ontleding een zure humus, die de uitloging teweegbracht.
Naar hun habitus en afhankelijk van de in de B-horizont opgehoopte humus en andere stoffen, worden humuspodzolen onderscheiden van humusijzerpodzolen. De humus in de B-horizont van humuspodzolen opgehoopt, is
amorf en ligt als een dun huidje om de zandkorrels. Bij de humusijzerpodzolen overweegt de modervorm, daarom
hebben deze gronden bij dejongste ontwikkelingen in de bodemkunde in Nederland de naam van moderpodzolen
gekregen. De moderhumus (Jongerius, 1957) bestaat uit kleine trosjes en bolletjes, die te herkennen zijn als uitwerpselen van bodemdieren.
Voor de Nebo-kaart werden de zanden waarin de podzolen ontstonden onderscheiden in arm en zeer arm (zie ,,De
bodem van Nederland" uit deze reeks, en de achterzijde van het legendablad, blad 10). Humuspodzolen zijn meestal
ontstaan in zanden, die zeer arm zijn aan verweerbare mineralen. Humusijzerpodzolen (moderpodzolen) moet men
zoeken in de wat hoger gelegen arme meestal Iemiger zanden. Het moedermateriaal moet er rijker zijn en het zand
fijner en met een hoger leemgehalte (Schelling, I960). Zo komen op de stuwwal (eenheid 123) humusijzerpodzolen
voor. Alleen rondom Amersfoort in vermoedelijk wat armer moedermateriaal vinden we een grote oppervlakte
humuspodzolen.
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De humuspodzolen worden naar profielkenmerken nog weer verdeeld in hoge, middelhoge en lage humuspodzolen.
De hoge humuspodzolen hebben een zwarte humeuze Al meestal dunner dan 10cm, daaronder een duidelijke loodzandlaag. De B-horizont begint scherp met een vaak zwarte, sterk humeuze band van ingespoelde amorfe humus,
die B2h genoemd wordt. Op de overgang naar de donkerbruine B2volgtvaakeen verkit laagje van ijzerverbindingen,
B2ir. De B2 gaat geleidelijk via een B3-horizont over in de C-horizont. In deze C-horizont komen bandjes voor van
ingespoelde organische stof, zg. fibers, waarvan de bovenkant vaak zwart isen de onderkant bruin. De vorming van
deze fibers in het C-materiaal zal waarschijnlijk door hetzelfde proces veroorzaakt zijn als waardoor de B-horizont
ontstaat. De B2-horizont kan hard en dicht zijn.
Vindt men de hoge humuspodzolen in de hoge en droge zandgebieden, de middelhoge podzolen komen meer voor
op de overgang van de stuwwal naar het lage gebied. Het grondwater komt in deze profielen veel ondieper voor,
dit is aan hydromorfe kenmerken waar te nemen. De bodem is minder diep ontwikkeld, maar wel veel krachtiger
dan bij de hoge humuspodzolen. Een dikke (tot 25 cm) zwarte humeuze Al ligt op een duidelijke loodzandlaag A2
van hoogstens 15cm. De B-horizont reikt tot ongeveer 50 cm beneden maaiveld.
De lage humuspodzolen hebben onder directe invloed van het grondwater gestaan. Dit is aan het profiel waar te
nemen. Men kan in deze gronden dezelfde horizonten vinden als indehoge en middelhoge. Echter zijn de overgangen
van de één naar de ander minder scherp. Meestal zal de A2-horizont ontbreken en bedekt zijn door ingespoelde
humusstoffen. Slechts in enkele gevallen is deze duidelijk ontwikkeld. Ook is de dikte van de B2-horizont vaak aanzienlijk. In deC-laagkunnen zich humusfibers voordoen, zoals in dehogehumuspodzolen. Maar in de laatste hebben
deze fibers een vrij horizontaal verloop, terwijl zein de natte humuspodzolen meer grillig verlopen. De Al is meestal
10-30cm dik en humeus, humusrijk of venig.Alleen waar plaggen gestoken zijn isdeAl veeldünneren humusarmer.
De aard van de humus en het humusgehalte kunnen verschillend zijn. Dit kan samen hangen met een verschil in de
oorspronkelijke vegetatie, nl. of er op deze gronden heide groeide of bos (Edelman, 1963). De humus van de heidepodzolen smeert en smet meer dan dievan de bospodzolen. Ook ishet organische-stofgehalte van debovengrond van
podzolen onder heide in de regel hoger dan van de podzolen die vermoedelijk onder bos zijn ontstaan. Van de Bhorizont kan het bovenste deel kazig ontwikkeld zijn (Van Heuveln, 1959). Deze isdan vaak bruinzwart tot donkerbruin, naar beneden overgaand in bruin. In die volgorde is er ook een vermindering van het humusgehalte. Het
bruine deel is humusarm. De dikte van de B-horizont wisselt sterk. Soms gaat deze zeer diep door, maar meestal
ligt de geleidelijke overgang tussen 40en 100cm diepte.Vaak isde B-horizont verdicht,somsverkit,wat belemmerend
werkt op de waterbeweging en de plantengroei (Kraanen en Pape, 1965). De lage humuspodzolen zijn meestal tot
grote diepte ontijzerd. Bij de middelhoge en hoge heeft de A2-horizont een relatief laag ijzergehalte en de B-horizont
een hoog. In alle humuspodzolen, ook in de natte is het aluminiumgehalte van de A2 relatief laag, van de B hoog
(Kraanen en Pape, 1965). De maxima in de ophoping van ijzer en aluminium behoeven niet samen te vallen (Van
Schuylenborgh, 1962).
De humusijzerpodzolen werden ook wel bruine bosgronden (Brown Podsolic soils) genoemd. Zoals reeds gezegd
hebben ze in de meest recente publikaties van de Stichting voor Bodemkartering de naam van moderpodzolen gekregen. De humusijzerpodzolen vinden we alleen op plaatsen, diehoogboven het grondwater liggen. De bovengrond
die zwart of donkerbruin kan zijn, is meesta1 10tot 20 cm dik en gaat geleidelijk over in de bruine B-horizont. Een
A2-horizont zoalsdievan dehumuspodzolen, ontbreekt, alleen vinden weinde bovengrond en inde B-horizont enkele loodzandkorrels. Men spreekt dan van een verborgen A2. De B-horizont gaat op 60 à 70 cm onder maaiveld geleidelijk over naar de C-horizont, waarin zich nog fibers kunnen voordoen. Recent onderzoek van Pape heeft uitgewezen dat men bij humusijzerpodzolen niet kan spreken van een duidelijke verrijking van de B-horizont met ijzer
noch van een ontijzering. Dat is wel het geval met aluminium. Waarschijnlijk houdt de lichte verkitting, die soms in
deze profielen optreedt nauw verband met de ophoping van aluminium (Kraanen en Pape, 1965).
DEGLEYGRONDEN
De gleygronden worden ook wel A/C-gronden of beekbezinkingsgronden genoemd. Er kan geen inspoelingshorizont
inworden onderscheiden. Afhankelijk van dekleur endeaard van dehumus kunnen wezwarteenbruine gleygronden
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onderscheiden. De bruine liggen meestal wat hoger dan de zwarte. Vooral de zwarte bovengronden gaan scherp over
in een gebleekte ondergrond. De gleyverschijnselen vinden we bij de zwarte reeds binnen 15cm, vaak al in de zode
bij de bruine tussen 15en 35cm beneden maaiveld. Soms zijn er geen roestverschijnselen aanwezig, dan spreekt men
van ijzerloze A/C-profielen. Het zijn dan meestal zwak ontwikkelde podzolen (Pape, 1961). We verwijzen verder
naar de beschrijving van kaarteenheid 102 en fig. 29, pag. 55.
DE OUDE

BOUWLANDEN

Zijn podzolen en gleygronden door zuiver pedogene processen ontstaan, de oude bouwlanden zijn veel meer het
maaksel van mensenhand. Door eeuwenlange bemestingsgewoonten iseen vaak dik pakket humeuze grond ontstaan
boven op het oorspronkelijke profiel. Op de gronden met een geringe natuurlijke bodemvruchtbaarheid zoals in het
grootste deel van onze zandgebieden kon alleen het gemengde bedrijf voldoende mest produceren om een zekere
vruchtbaarheid van de bouwlanden te handhaven. Zelfs bracht men het vee in de weideperiode 'savonds weerop stal
om de mest voor de bouwlanden te kunnen sparen. Als strooisel in de potstal maakte men gebruik van allerlei materiaal: plaggen van heide, bosstrooisel, zand of grasplaggen. De mest werd op het bouwland gebracht en na vertering van de meeste organische stof bleef er een rest over van zand, klei en niet gemakkelijk verteerbare humus
Doordat deze handelwijze eeuwenlang gehandhaafd bleef, werd een prachtig vochthoudende es- of enggrond
gevormd. Men onderscheidt nog zwarte en bruine essen. Dit kleurverschil van de humeuze grond moet zeer waarschijnlijk teruggebracht worden op de verschillen in strooiselmateriaal, dat in de potstal werd gebruikt. In de ondergrond van de oude bouwlanden is meestal het oorspronkelijke bodemprofiel nog aanwezig: een moderpodzol,
humuspodzol of gleygrond. Voor uitvoeriger beschrijvingen van de oude bouwlanden en hun ontstaan raadplege
men Domhof (1953) en Pape (1965) alsmede de daar vermelde literatuur.
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Beschrijving van dekaarteenheden
I DE LEGENDA
Van de 157 op de Bodemkaart van Nederland onderscheiden kaarteenheden komen er 39 in de provincie Utrecht
voor. Deze eenheden zijn op de kaart aangegeven met een bepaalde kleur en met een nummer dat naar de legenda
verwijst. In de legenda zijn de gronden gegroepeerd naar hun geologische herkomst en naar hun eigenschappen.
In de groepering van de gronden is een aantal niveaus aangebracht. De hogere niveaus geven de verschillen weer in
landschappelijke situatie en/of geogenetische oorsprong. In de lagere niveaus komen meer deverschillen inhet bodemprofiel zelf tot uiting bijv. de profielopbouw, de textuur van de bovengrond, humus- en kalkgehalte, hydrologische
toestand enz.
Op het hoogste niveau worden in Utrecht onderscheiden:
Zeekleigronden
Rivierkleigronden
Veengronden
Zandgronden
Algemene Onderscheidingen.
In deze volgorde zullen de voorkomende eenheden worden beschreven. Een uitvoerige uiteenzetting van de onderscheiden kenmerken op de verschillende niveaus voor de gehele legenda is te vinden in het in deze reeks verschenen
werk: De Bodem van Nederland, schaal 1 :200000, samengesteld door de Stichting voor Bodemkartering (1965).
Bijlage 2 geeft een overzicht van de door de kaarteenheden en toevoegingen ingenomen oppervlakten.
II ZEEKLEIGRONDEN
Naar hun geologische ouderdom worden ze onderverdeeld in:
Jonge zeekleigronden
Oude zeekleigronden.
JONGE

ZEEKLEIGRONDEN

Dejonge zeekleigronden beslaan in de provincie Utrecht maar een beperkte oppervlakte, totaal ongeveer 4 100 ha.
Ze komen voor bij de Eem (eenheden 34, 39en 40) en in het gebied van de Vecht (eenheid 9). Zowel voor de zeeklei
als voor de rivierklei worden de gronden met een profiel bestaande uit een zware kleilaag, die tussen 40 en 80 cm
overgaat in veen, samengebracht in eenheid 38. In Utrecht is er maar een geringe oppervlakte van eenheid 38, die
tot de Zeekleigronden gerekend moet worden. Deze liggen langs de Eem.
De Eem verlaat bij Amersfoort de pleistocene gronden en meandert dan verder door een deltavormig gebied naar het
IJsselmeer (ziefig.23). Gaande van de Eem naar de pleistocene gronden is er een logische opeenvolging van bodemeenheden. In het centrum rond de monding van de Eem liggen kalkrijke jonge zeekleigronden. Deze zijn op kaart
gebracht als Zuiderzeeoever-gronden (eenheid 39). Ze bestaan uit zeer uiteenlopend materiaal. De bovengrond
varieert in zwaarte van zand tot zware klei en is humeus. Het profielverloop isaflopend tot homogeen. Deze eenheid
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grenst direct aan eenheid 40,waarvan het kenmerkende is,dat hetjonge kalkrijke zeekleidek tussen 40en 80cm over
gaat in veen, terwijl de variatie in zwaarte van de bovengrond uiteenloopt van kleiig zand tot zandige klei.
Van kaarteenheid 39 werd de volgende profielbeschrijving gemaakt.
Alg
Cllg
C12g
C13g
C14
G

0-20 lOYRSi/21 humeuze middelzware klei, zwakke zoderoest
20-45 2,5Y4/1 middelzware klei, veel middelmatige roestvlekken
45-60 5Y5/1 zeer zware klei, zeer veel middelmatige roestvlekken
60-80 10YR5/1 zeer zware klei, veel middelmatige roestvlekken
80-95 2,5Y5/2 middelfijn zand
95-(120) 10YR3/1 middelzware klei.

Voor verdere beschrijvingen zie rapport nr. 519 van de Stichting voor Bodemkartering (Zegers e.a., 1961).
De in de profielbeschrijvingen gebruikte codering voor de kleuren is ontleend aan de Munsell Soil Color Charts.

FIG. 23. De meanderende Eem tussen Amersfoort en Baarn.
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(Foto KLM Aerocarto N.V.)

Van kaarteenheid 40 werd de volgende profielbeschrijving gemaakt:
All
0-8
A12g 8-30
Clg 30-75
CG 75-90
D
90-

10YR3/1 sterk humeuze, matig zandige klei
2,5Y4/1 humusarme, sterk zandige klei, roestig
2,5Y4/2 matig zandige klei, veel middelmatige roestvlekken
5YR2/1 kleiig veen, weinig kleine roestvlekken
5YR3/2 gereduceerd veenmosveen.

Verder van de Eem af wordt de afzetting veel brakker, kalkarmer en zwaarder; het zijn de reeds genoemde zware
zeekleigronden op veen (^eenheid 38). De klei heeft plaatselijk een knippig karakter.
Eenheid 38 grenst aan eenheid 86. Bij de laatste eenheid is het kleidek nog dunner geworden, het gaat binnen 40 cm
over in veen. Deze eenheid 86wordt dan ook besproken bij de Veengronden. De overgang naar depleistocene gronden is bij laatstgenoemde kaarteenheid reeds merkbaar aan het voorkomen van pleistoceen materiaal in de ondergrond (toevoeging m). De eenheden 34en 153vormen de eigenlijke overgang.
Eenheid 34 is een kalkarme zware klei met een homogeen tot meestal aflopend profiel. De klei kan een knippig
karakter hebben met ongunstige structuureigenschappen. De eenheid beslaat een onegaal terrein, waaraan de pleistocene ondergrond het reliëf geeft. Het pleistocene zand komt dus meer of minder hoog in het profiel voor (toevoeging
m). Vaak zijn er venige lagen tussengeschakeld. De gronden van eenheid 153zijn zg. gebroken gronden, ze worden
behandeld bij de Algemene Onderscheidingen.
Hier volgt een profielbeschrijving van kaarteenheid 34:
Alg 0-25
Clg 25-60
D
60-90
DG 90-

donkergrijze (10YR3^/1) humeuze lichte klei met sterke zoderoest
donkergrijze (5Y4/1) zwak roestige zware klei met grijze structuurvlekken, knippig
bruin (10YR5/3) matig fijn zand met iets grind
licht groengrijs (5Y6/2) zwak lemig matig fijn zand.

In het noordwesten van Utrecht ligt nog een kleine oppervlakte jonge zeekleigronden (kaarteenheid 9) langs de
boorden van de Vecht en een oude loop van de Vecht, waarin nu het Gein stroomt. Deze gronden zijn kalkrijk.
Het profiel is na 60cm snel aflopend; elders blijft de zware klei doorgaan tot dieper dan 80 cm waarna een scherpe
overgang naar zand volgt. Van deze kaarteenheid werd de volgende profielbeschrijving gemaakt:
Al
Clg

0-15
15-60

10YR3/2 humeuze, matig zandige klei
2,5Y5/2 middelzware klei met veel grove en middelmatige roestvlekken, na 40 cm naar beneden
afnemend
C21g 60-75 2,5Y5/2 sterk zandige klei met matige roestvlekken
C22g 75-95 2,5Y6/2 zwak kleiig fijn zand met zeer sterke roestvlekken
95-(120) N4 fijn zand.
OUDE

ZEEKLEIGRONDEN

De oude zeekleigronden (in hoofdstuk 1Oudere getijdenafzettingen genoemd) nemen in de provincie Utrecht een
nog geringere oppervlakte in dan dejonge, nl. in totaal 3500 ha. Hiervan ligt het grootste deel in het westen van de
polder Groot-Mijdrecht (eenheid 63) terwijl een geringere oppervlakte in de polder Zevenhoven ligt (eenheden 62
en 63).
Oorspronkelijk was dit gebied een veenlandschap, waarin veenmosveen en bosveen de grootste verbreiding hadden.
Ten gevolge van verveningen en afslag is vrijwel nergens meer het oorspronkelijke profiel aanwezig. Het kleirijke
veen is vaak een rietveen; dit is evenmin als het zuivere rietveen geschikt voor de turfwinning en men liet het eerst
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zitten. Naderhand heeft men dit kleirijke veen ook gebruikt, maar nu voor veenaarde en de bereiding van compost.
De oude zeeklei onder het veen heeft een patroon van zandige kreekruggen en daartussen slappe modderkleien
(zie fig. 7). Wat in Utrecht ligt isde meest oostelijk gelegen oude zeeklei. De invloed van de zee was er niet meer zo
merkbaar, zodat het milieu waarin deze afzetting plaatsvond zout tot brak is geweest. De kreken waren daar smal
en het sediment bevatte maar weinig kalk. Na de droogmaking heeft de oude zeeklei door ontwatering een rijpingsproces meegemaakt. Zowel het restveen en de meermolm als de slappe modder- of zeepkleien zijn toen sterk geklonken; de zandige sedimenten van de kreken klonken echter niet of weinig, zodat de kreken nu als ruggen in het
landschap liggen. In het oosten is dit verschijnsel minder sterk, omdat de kreekjes hier maar smal waren en minder
diep. De kleinere hoeveelheid kalk kan de vorming van zwavelzuur niet voldoende neutraliseren, zodat hier zowel
in de modderkleien als op de kreekrugjes kattekleivorming voorkomt. Het restveen, dat vaak rietveen is, heeft dikwijls de ongunstige eigenschappen van irreversibiliteit. Zo komen op deze gronden kattekleivorming en verdroging
vaak te zamen voor.
Uit bovenstaande omschrijving van het landschap, zijn ontwikkeling en de bodemkundige gevolgen, is het wel
duidelijk dat bij de kleine schaal van de kaart, deze eenheden een complex karakter zullen hebben. Zo is de profielopbouw binnen kaarteenheid 63 sterk wisselend. De brede kreekruggen die betrekkelijk hoog in het landschap
liggen, hebben een goede ontwatering en de profielen zijn dieper gerijpt. Het profiel is opgebouwd uit donkergrijze
humeuze kalkarme klei, op 30à 50cm diepte overgaand in kalkrijke lichte klei tot zavel. De smalle kreekruggen hebben een profielopbouw van donkerbruine humeuze, kalkloze zware klei, die binnen 80 cm overgaat in blauwgrijze,
gereduceerde slappe klei. Dikwijls komt in het profiel een kattekleilaag voor. Tussen de kreekruggen liggen modderkleigronden; deze nemen de grootste oppervlakte van eenheid 63 in. Ongeveer 30 à 50 cm zwart weinig verteerd
restveen ligt hier op een geheel gereduceerde zeer slappe humeuze rietklei. Plaatselijk komt katteklei voor. De modderkleigronden zijn laag en diep ontwaterd.
Bij kaarteenheid 62 heeft de organische stof van de bovengrond het karakter van meermolm (organische stof met
gunstige eigenschappen), terwijl deze bij kaarteenheid 63een restveenkarakter heeft (organische stof met ongunstige
eigenschappen), zodat er irreversibele indroging kan optreden. Waar deze ongunstige eigenschap overwegend voorkomt is dit op de kaart aangegeven door een toevoeging (h).
Van de beide voorkomende kaarteenheden 62 en 63volgt nu een profielbeschrijving. Er wordt nog eens op gewezen
dat beide eenheden een complex karakter hebben, zodat de beschrijving slechts de betekenis heeft van een greep uit
vele mogelijkheden.
Profielbeschrijvingvankaarteenheid 62:
Al
0-30 10YR2/1 kleiig goed veraard veen
Cl 1g 30-60 2,5Y4/1 riethoudende zware klei, sterke roestverschijnselen
C12g 60-85 5Y4/1 riethoudende, zware klei, enkele reductievlekken, toenemend ongerijpt
G
85-(120) 10YR3/1 gereduceerde riethoudende zware klei, slap en ongerijpt.
Profielbeschrijving en analysegegevens vankaarteenheid 63:
Al Ipg 0-15
A12 15-35
Cl
35-60
G
60-

10YR2/2 sterk roestig, slecht veraard, kleiig veen
N2 slecht veraard, platig en scherp korrelig veen
10YR5/1 half gerijpte, venige rietklei met gele vlekken
5Y5/1 ongerijpte, venige rietklei
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in % van de grond
Diepte
in cm

pH
(KCl)

15-20
35-40
65-75

4,5
3,8
5,7

in % van de minerale delen

CaCOs Hum. Hum. Afsl. Tot.
Glv. El.
zand
0,1
0,1
0,1

19,7
34
25

45
62
62

35
35
35

<2

216

1653

53150

>150

37
43
43

19
21
21

31
32
29

8
3,3
7,1

5
1
0,2

Cel.

Ntot.

C/N

9,3
20
14

0,77
1,8
1,5

12
11
9

III RIVIERKLEIGRONDEN
In Utrecht komen geen oude rivierkleigronden aan of dicht aan de oppervlakte voor. De jonge rivierkleigronden
nemen ongeveer 48 700 ha in, dit is ongeveer een derde van de provincie. Zij vormen tussen de Utrechtse heuvelrug
en de Lek één aaneengesloten gebied: het Kromme-Rijngebied (fig. 24). Verder naar het westen en noorden om-

FIG. 24. Het rivierkleigebied van de Kromme Rijn ten oosten van Cothen. Op de voorgrond het kasteel Hardenbroek. De Kromme Rijn heeft
hier een grote meander gevormd waarin men beurtelings boomgaard, bouwland en grasland aantreft. Geheel rechts op de achtergrond een
stukje van de Lek. Het rivierkleigebied heeft hier een strokenverkaveling.
(Foto KLM Aerocarto N. V.)
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zomen de zuivere rivierkleigronden (eenheden 66t/m 69) de Vecht, de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel tot Montfoort. Van Montfoort naar Woerden liep oorspronkelijk de Linschotenstroom (Vink, 1926). Langs de Lek beneden
Vreeswijk wordt de strook rivierklei steeds smaller. Tussen genoemde rivieren liggen de klei-op-veengronden en de
veengronden.
De jonge rivierkleigronden worden onderverdeeld in:
kalkrijk en kalkhoudend, soms ondiep kalkarm,
kalkarm, soms beneden 50 cm kalkhoudend.
Behalve deze indeling naar het kalkgehalte is er ook een naar de opbouw van het profiel. Zo zijn onderscheiden:
stroomruggronden (eenheid 66) met een aflopend of homogeen profiel
stroomruggronden met een zwaardere ondergrond (eenheid 67)
komkleigronden met een homogeen zwaar profiel (eenheid 69)
komkleigronden met een aflopend profiel (eenheid 68)
komkleigronden op veen beginnend tussen 40 en 80 cm (eenheid 38).
De eenheden 66 en 67 behoren tot de groep kalkrijke tot kalkhoudende jonge rivierkleigronden: ze zijn hoog tot
middelhoog gelegen en soms ondiep kalkarm. De eenheden 69, 68en 38behoren tot de groep kalkarme jonge rivierkleigronden. Ze zijn laag tot middelhoog gelegen en soms beneden 50 cm kalkhoudend. De kaarteenheid 38 (komkleigrond op veen) vormt de overgang van de rivierkleigronden naar de veengronden. Deze eenheid heeft een tweeledig karakter. Landschappelijk hoort zij reeds tot het wijde uitgestrekte Hollands-Utrechtse veengebied. Omdat het
rivierkleidek behoorlijk dik is (tenminste 40 cm), wordt zij nog tot de rivierkleigronden gerekend en derhalve hier
beschreven.
Eenheden66 en 67. Kalkrijke en kalkhoudende jonge rivierkleigronden
Zoals reeds bij de geologie ter sprake kwam, heeft Hoeksema in het Kromme-Rijngebied naast de Lek drie systemen
onderkend die elkaar in ouderdom opvolgen. Het zijn respectievelijk
het Werkhovense systeem ( ± 5000 j)
het Houtense systeem ( ± 3000 j)
het Kromme-Rijnsysteem ( ± 1000j).
In de sedimenten van genoemde systemen is meer of minder sterke bodemvorming opgetreden. Uitloging door
neerslag is het eerst merkbaar in een ontkalking van het profiel, wanneer dit althans in aanleg kalk heeft bevat.
Deze ontkalking treedt het sterkst op in de goed doorlatende gronden die van nature hoog gelegen zijn. De ontkalking wordt gevolgd door een vermindering van de basenverzadiging en een verplaatsing van kleideeltjes vanuit
de bovenste lagen naar beneden (vorming van een klei-inspoelingshorizont).
Gronden met een lage basenverzadiging en verschijnselen van klei-inspoeling komen voor bij het oudste systeem
(Van der Voorde, 1963). Het profiel isdan vaak ondiep grofzandig. De afzettingen van de beidejongste systemen zijn
veel fijnzandiger. Maar ook bij het Houtense systeem iseen zekere mate van ontkalking opgetreden. Het KrommeRijnsysteem is over het algemeen kalkrijk.
66. Kalkrijke en kalkhoudende stroomruggrond met een bovengrond van matig
zandige en lichte klei
Deze eenheid neemt ongeveer 13900 ha in. Het zijn de goede gronden van het rivierkleigebied. Wegen, dorpen,
boerderijen en boomgaarden liggen voornamelijk op deze gronden.
Het humusgehalte van de bovengrond van de stroomgronden is afhankelijk van het bodemgebruik. Bij bouwland
is dit 2-3%, in grasboomgaarden 4-6% en in blijvend grasland 6-8 à 10%. Onder de bovengrond worden deze gehalten snel lager (meestal 1-2%). Het lutumgehalte van de bovengrond kan nogal variëren: van 15 tot 30%. De
profielopbouw kan sterk verschillend zijn. Vaak zijn de stromruggronden aflopend, dat wil zeggen, dat het profiel
naar beneden steeds lichter wordt. Is een profiel sterk aflopend of anders gezegd, zit het zand en grind hoog in het
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profiel, dan spreken we van heibanen. In het Utrechtse rivierkleigebied komen in de stroomruggronden meer heibanen voor dan in het gebied tussen de grote rivieren. Het ondiep voorkomen van grof materiaal veroorzaakt verdroging van het gewas (ziefig.32, pag. 75).De schade die daardoor ontstaat wordt nog verergerd doordat de grondwaterstanden in het Utrechtse veel lager zijn dan bijvoorbeeld in de Bommelerwaard. Ook moet hierbij nog bed icht
worden dat de stroomruggronden in Utrecht voornamelijk bestemd zijn voor de fruitteelt en dat bij hoogstam in
gras een vochttekort eerder tot uiting komt dan wanneer het in gebruik is als bouwland. Vooral in het Werkhovense
systeem komen veel heibanen voor.
Door de gecompliceerdheid van het voorkomen van de gronden van het Werkhovense en Houtense systeem is het
niet mogelijk kalkrijke en kalkarme gronden gescheiden op kaart te brengen. Ze vormen feitelijk een complex van de
eenheden 66 en 72, waarin 66 overweegt. Omdat aangenomen wordt dat de kalkarme in principe ook kalkrijk geweest zijn, hebben alle gronden de aanduiding „kalkrijk en kalkhoudend, soms ondiep kalkarm" gekregen.
Alle gronden die in de uiterwaarden tussen de rivierdijken liggen zijn tot eenheid 66gerekend, behalve die welke vergraven zijn voor desteenfabrieken (eenheid 156). Hetzijn degoede uiterwaardprofielen, kalkrijk envan uiteenlopende
zwaarte. De toevoeging wgeeft aan dat zeregelmatig door de rivier overstroomd worden, althans buitendijks liggen.
Profielbeschrijving van een stroomruggrond van hel jongste systeem van de Kromme
Rijn. tussen Werkhoven en Cothen (eenheid 66):
All
A12
C21
C22
C23g
C24g

0-15 zwak humeuze, donker grijsbruine (10YR4/2) zandige klei, kalkhoudend
15-35 bruine (10YR4/2^) iets humeuze zandige klei, kalkhoudend
35-45 grijsbruine (10YR5/2) lichte zandige klei, kalkrijk
45-60 licht geelbruin (10YR6/4) kleiig zand, kalkrijk
60-95 lichtgrijs (10Y7/1) zwak kleiig zand, kalkrijk en roestig
95-(120) lichtgrijs (10Y7/1), zand kalkrijk en roestig.
67. Kalkrijke en kalkhoudende stroomruggronden met een ondergrond van kalkarme zware klei

De oppervlakte aan gronden van deze eenheid is in Utrecht maar gering nl. 300 ha ofwel 0,2%. Het zijn 2 kaartvlakjes langs de Lek gelegen. Het profiel bestaat uit een dun kalkrijk Lekdek op komklei.
De zwaarte van de bovengrond kan sterk uiteenlopen, omdat er binnen de kaartvlakken enkele overslagen liggen.
De komondergrond komt hoger in het profiel naarmate men verder van de dijk afkomt. De zware ondergrond vertraagt de waterafvoer. De kleuren van de grond zijn daarmee dan in overeenstemming. Hoe dunner het kalkrijke
Lekdek is, hoe eerder de bruine kleur overgaat in bruingrijs of grijs (kleurtoon 2,5Y of 5Y).
Profielbeschrijvingvaneenheid 67:
Al
0-10
donker grijsbruine (10YR4/2) humeuze, matig zware klei, kalkhoudend
Cll 10-40
bruine (10YR4/2|) matig zware klei, kalkhoudend
C2
40-70
grijsbruine (10YR5/2) matig zandige klei, kalkrijk
C12g 70-110 grijze (2,5Y5/1) middelzware klei, kalkarm, roestig
C13g 110—(120)donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig zandige klei, kalkarm met kleine roestvlekken.
Eenheden 38, 68 en69. Kalkarmejonge rivierkleigronden
De komkleigronden uit het Utrechtse rivierkleigebied hebben sinds lang een andere ligging gehad dan bijvoorbeeld
die in de Tielerwaard en Bommelerwaard. De Utrechtse hebben over het algemeen hoger gelegen wat betreft hun
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afwatering. Ze hadden dus meer mogelijkheden voor de ontwatering. Dit heeft de kwaliteit van de Utrechtse gronden in gunstige zin beïnvloed.
De bovengrond van de komkleigronden is in het algemeen zwaarder dan 35% lutum. Is het komgebied klein, dan
zijn de bovengronden vrijwel steeds lichter dan 50% lutum. Bij grote kommen worden de gronden, die in het centrum liggen zwaarder dan 50% lutum.
Het humusgehalte van de bovengrond is hoog; voor grasland tot 20% in de zode. Gaat men grasland scheuren, dan
neemt het percentage af en daalt uiteindelijk tot 3à 5%.
De kleur van de komklei kan uiteenlopen van bruin tot grijs. De bovengrond kan tot 50 cm bruin gekleurd zijn.
Grijze kleuren wijzen op gebrek aan lucht en op natte omstandigheden. Profielen met bruine bovengronden liggen
bodemkundig hoger, namelijk op de overgangen van kom naar stroomrug en daar waar men stroomruggen in de
ondergrond aantreft.
Hoewel komkleigronden doorgaans kalkarm zijn komt men hier en daar kalkrijke lagen in het profiel tegen. Het
herhaaldelijk verleggen van de grote rivierarmen in het Utrechtse rivierkleigebied had ook gevolgen voor de opbouw
van het komkleipakket. Na elke verlegging of doorbraak elders is de eerstvolgende afzetting in de kom een fijnzandige laag die kalkrijk is. Wanneer de laag nog zwaar is, komen er toch schelpjes in voor. Naar boven gaat de
laag dan weer geleidelijk over in kalkarme zware klei. Het voorkomen van deze lenzen is zeer belangrijk omdat ze
de eigenschappen van de komklei ten goede komen.
Bij de profielopbouw kunnen verder worden onderscheiden de laklaag en de korte-kleilaag. De laklaag heeft een
leiblauwe kleur en een relatief hoog lutumgehalte. Hij wordt gezien als een stilstandsfase in het opslibbingsproces
(Pijls, 1947)en isnietgebonden aan één bepaalde periode. Somsvindt men meerdere laklagen boven elkaar. Zijdelings
kunnen deze lagen overgaan in venige banden. Laklagen komen voor tegen de flanken van stroomruggen, op de
overgangen naar hogere gedeelten van het landschap. Korte klei was oorspronkelijk de benaming van die komklei,
die bij doorbreken niet taai en stijf is, maar zich gemakkelijk laat verdelen. Deze klei is brokkelig door een hoger
humusgehalte. Tegenwoordig omvat het begrip korte klei ook alledoor aanwezigheid vangekorreld ijzeren mangaan,
goed tot zeer goed doorlatende komkleigronden.
38. Zware klei met veen beginnend tussen 40 en 80cm
De komkleigronden-op-veen vormen de overgang van de rivierkleigronden naar de veengronden. Ze worden nog tot
de rivierkleigronden gerekend en staan in hun eigenschappen het dichtst bij de komkleigronden (eenheid 69).Aan de
kant van de veengronden staat eenheid 86 het dichtst bij eenheid 38 omdat deze veengrond een kleidek heeft, maar
dit is steeds dunner dan 40cm. Op deNebo-kaart ziet men inWest-Utrecht dan ook telkens dat eenheid 69 overgaat
FIG. 25. Schematische voorstelling van de overgang van de rivierklei naar veen met aanduiding van de bijbehorende kaarteenheden van de
Bodemkaart.
65/66 er. 71/72
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ineenheid 38,dieweer overgaat in 86(ziefig.25).Zo ishet langsde Vecht en tussen deOude Rijn en de Hollandsche
IJssel en eveneens in de Lopikerwaard. De totale oppervlakte is 12900 ha ofwel 9,1%.
Zoals uit de omschrijving blijkt wisselt de dikte van het komkleidek van 40 tot 80cm. De komklei iszwaar en slecht
doorlatend, daarentegen is de veenondergrond meestal wel goed doorlatend. Door hun lage ligging in een komvormige toestand zijn deze gronden nat en staat het grondwater dicht onder het maaiveld. Deze gronden zijn meest
in gebruik als grasland (zie fig. 26). De hoge grondwaterstanden geven dan gemakkelijk aanleiding tot vertrapping.
Het bovenste kleidek wordt naar beneden snelgrijs,terwijl erveelroest invoorkomt. Bijvertrapping treedt zoderoest
op. De overgangslaag naar het veen kan sterk variëren. Soms is de overgang scherp, soms gaat de komklei heel
geleidelijk over inhet veen. De veensoort varieert sterk. Vooral in het zuidwesten van de provincie komt veel bosveen
onder het kleidek voor. Gaande van de rivierkleigronden naar de veengronden neemt de hoeveelheid humus in de
bovengrond toe en neemt ook de roest toe.
Profielbeschrijvingvaneenheid38:
Ap

0-20

zeer donkergrijze (10YR3/1) matig humeuze, matig zware klei met zwakke roestverschijnselen in de
zode
Cl lg 20-60 grijze (5Y5/1) matig zware klei met veel roestvlekken, sterk storende laag
C12g 60-65 (Ab) zwarte (10YR2/1) venige, matig zware klei
DG1 65-105 zwart (10YR2/1) kleirijk rietzeggeveen
DG2 105-(120) zwarte (10YR2/1^) humusrijke, matig zware rietklei.
68. Komkleigronden met een aflopend profiel
Deze kaarteenheid neemt in Utrecht een betrekkelijk ruime plaats in onder derivierkleigronden: 4 300haof ongeveer

FIG. 26. De zware klei-op-veengronden (eenheid 38) zijn zeer geschikt voor grasland. In de Polder Benschop liggen grote oppervlakten
van deze gronden.
(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R29-79)
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3% van de provincie-oppervlakte. Het zijn de zogenaamde komkleigronden-op-stroomrug. Dat wil zeggen dat
stroomruggronden die oorspronkelijk aan de oppervlakte lagen, later overdekt werden door een meer of minder
dikke laag komklei. De bovenste zware kleilaag is in de post-Romeinse periode afgezet.
Deze gronden hebben het karakter van komkleigronden maar ze zijn veel beter. In de eerste plaats kan de vochthuishouding van het profiel veel beter zijn. Verder liggen ze vaak geprononceerd in het landschap, dat wil zeggen
ze liggen hoger dan de naaste omgeving en hebben daarbij een diepere grondwaterstand, betere mogelijkheden tot
homogenisatie en een betere doorlatendheid.
Ten zuiden van Bunnik liggen twee kaartvlakjes van eenheid 68,die ten onrechte de toevoeging m hebben gekregen,
want de toevoeging 1 werd bedoeld: het zijn nl. plekken waar we stroomruggronden van het Werkhovense systeem
in de ondergrond vinden, die ondiep grond en grof zand bevatten, zg. heibanen.
Profielbeschrijvingvaneenheid 68:
Al
Cll
C12g
C21g
C22

0-15 zeer donker grijsbruine (10YR3/2) matig humeuze, matig zware klei, kalkloos
15-55 bruine (10YR4/3) gehomogeniseerde matig zware klei, kalkloos
55-75 donker grijsbruine (2,5Y4/2) zware klei, kalkarm, tamelijk roestig
75-85 grijsbruine (2,5Y5/2) matig zware klei, kalkhoudend, tamelijk roestig
85-(120) licht geelbruin (10YR6/4) matig grof zand, kalkrijk.
69. Komkleigronden met een homogeen profiel

De komkleigronden nemen ongeveer 17300 ha in, dat is 12,2%van het oppervlak van de provincie. Van het oosten
naar het westen gaande worden de kaartvlakken van eenheid 69 steeds groter. Maar ook verandert in die richting
de landschappelijke situatie. Vrijwel in het gehele Kromme-Rijngebied liggen de gronden van eenheid 69 nog in
komvormige laagten. In de Lopikerwaard en ten westen van Utrecht is die situatie geheel anders, daar vormen ze
veel meer de randen van een vrij vlak liggend veen- en klei-op-veengebied.
De voornaamste eigenschappen van komkleigronden worden hier misschien ten overvloede nog eens herhaald.
Komklei is in het algemeen zwaar (tenminste meer dan 35% < 2 /u),kalkarm, weinig doorlatend en ligt van nature
vaak nat en laag.
In het Kromme-Rijngebied, daar waar de rivierklei grenst aan het zandgebied van de heuvelrug, geeft de toevoeging
m de overgang aan tussen beide. Er komt dan nl. pleistoceen zand in het profiel voor binnen 1,25 m. Een andere
toevoeging die bij deze eenheid voorkomt is u, die aangeeft dat er in de diepere ondergrond veen of venig materiaal
aanwezig is. Dit is vooral het geval in de overgangsgebieden in het westen, bijvoorbeeld in de Lopikerwaard, waar
eenheid 69 grenst aan eenheid 38.
Profielbeschrijving en analysegegevens vaneenheid69:
Al
Cl lg
C12g
C13g

0-15 zeer donker grijze (10YR3^/1) humeuze zware klei
15-30 grijsbruine (2,5Y5/2) humeuze zware klei, met weinig middelmatige roest, prismatische structuur
30-80 grijze (5Y5/1) humusarme zware klei, roestig, prismatische structuur
80-(120) grijze (10Y5/1) humusarme, zware klei, roestig,weinig structuur.
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in % vandegrond
Diepte in cm

0-15
15-30
30-80

80-

pH
CaCOz
(KCl)

Hum.

4,9
4,3
4,8
5,4

1,7
5,0
1,9
1,8

afsi.

in % van de minerale delen
tot.
zand

<2

216

1650

5090

90150

>150

35
24
12
12

47
58
64
60

13
17
24
28

16
16
11
11

6
3
0,3
0,4

5
2
0,2
0,3

14
5
0,3
0,5

53
71
86
86

IV VEENGRONDEN
Detotale oppervlakte aan Veengronden in Utrecht is23600ha, dat is 16,7%. Overal in het westen van de provincie
is de overgang van de Rivierkleigronden naar de Veengronden geleidelijk. Ten noorden van Utrecht en Amersfoort
sluiten de Veengronden aan op de pleistocene Zandgronden.
Tot de Veengronden worden die gronden gerekend, die voor het grootste deel uit veen zijn opgebouwd en landschappelijk tot het veenlandschap behoren. Zo kan op het veen bijvoorbeeld een dun ( < 40cm) kleilaagje aanwezig
zijn, ook kan onder in het veenprofiel zand of klei voorkomen. In de soort van het veen zijn nog grote verschillen
waar te nemen.
Indelegenda worden delandschappelijke verschillen op hoog niveau (V)tot uitinggebracht. Deeerste onderscheiding
isdie in veengronden en veenontginningsgronden. Deveenontginningsgronden, de naam zegt het reeds,werden door
demens inden natte verveend, later drooggemaakt en ontgonnen. Zezijn op grond van hun geheel andere landschappelijke structuur afgescheiden. Ook het volgende niveau (IV) heeft landschappelijke criteria: daar is ni. de oude
onderscheiding hoogveen en laagveen gehandhaafd. Vrijwel alle veengronden in Utrecht zijn tot de laagveengronden
gerekend. Deverdere onderverdeling op delagere niveaus komtvoor deprovincie Utrecht neer opeen onderscheiding
in de soort van het veen, de aard van de bovengrond en de dikte van het boven het veen liggende kleidek.
Eenheden80en81. Niet uitgeveendelaagveengronden met eenbovengrondvan: kleiarm,
kleiig enzandig kleiig veenliggendop veenmos-of zeggeveen (80) ofvenige enhumusrijke klei enzandige klei liggendop veenmos-of zeggeveen (81).
De oppervlakten van de genoemde eenheden zijn resp. 2 100en 1100 ha en in percentages van de gehele provincie
1,5en0,8%.De kaartvlakken liggen indeGeldersche Vallei langsde Grift, in het gebied van de Eem, inde omgeving
van Wilnis en Vinkeveen en in wat grotere oppervlakten aan de oostkant van het plassengebied ten noorden van
de stad Utrecht.
Deze gronden zijn van nature slap en moeilijk begaanbaar. De mens heeft hierin verbetering gebracht door het
opbrengen van toemaak of het aanvoeren van pleistoceen zand. De verbetering van de zode door de zg. „toemaak"
(mengsel van stalmest, slootbagger en zand) heeft voornamelijk plaatsgehad in het gebied van Vinkeveen en OudLoosdrecht. De bovengrond is er redelijk goed veraard. In de Geldersche Vallei langs de Grift is de bovengrond
weinig of niet veraard. De onveranderde veenstructuur is hier ondiep nog aanwezig. Overigens is de toestand er
wisselend. Individueel heeft men er de grond bezand, soms is de laag te dik geworden en is de grond te schraal,
soms is er teweinig opgebracht. De zode isdan nogte slap en men heeft vee!last van vertrapping.
Het veenprofiel in de verschillende kaartvlakken is niet overal gelijk, het is afhankelijk van de ligging in het landschap.Omdat het veenmosveen meestal afgegraven is,komt bij dezeeenheden in Utrecht overwegend zeggeveen voor.
Vooral tegen de heuvelrug aan, met kwelwater uit de hogere gronden, waren de groei-omstandigheden gunstig voor
zeggeveen. De grotere oppervlakten van deze kaarteenheden aan de oostkant van het Vechtplassengebied Jaten zich
zo gemakkelijk verklaren. Ten gevolge van de vervening zijn de gronden op verschillende plaatsen zoals bij Oud47

Loosdrecht en bij Westbroek zeer gevarieerd; het maaiveld iserg onegaal, in de half verlande petgaten, dieveel voorkomen, treft men zeer slap en verslagen veen of secundair grof rietveen aan.
In het Vechtplassengebied waar deze gronden direct grenzen aan de pleistocene zandgronden vindt men in het veenprofiel zandlensjes, die daarin door overstuiving zijn ontstaan. Ook zitten er zandkopjes onder het veen, waardoor
hoog in het profiel zand voorkomt (figuur H, pag. 101). Met de toevoeging m isaangegeven waar pleistoceen zand
binnen 125cm in het profiel voorkomt. Plaatselijk steken de dekzandruggen boven het veen uit. In het dekzand kan
men vaak een podzol waarnemen.
Profielbeschrijvingvaneenheid 80:
Al
C
G

0-15 zwart (10YR2/1) iets kleiig veen, goed veraard
15-50 zeer donkerbruin (10YR2/2) matig veraard veen
50-(120) zwart (5YR2/1) iets kleiig zeggeveen.
Profielbeschrijvingvaneenheid 81:

Al
C
G

0-25 zwart (10YR2/1) kleiig veen, goed veraard
25-45 zwarte (7,5YR2/1) venige klei, matig veraard, gunstige humusvorm
45-(120) zwart (5YR2/1) grof zeggeveen, iets kleihoudend.
Eenheden 84en85: Niet uitgeveendelaagveengronden met eenbovengrondvan kleiarm,
kleiig en zandig kleiig veen liggend op bosveen (84) of venige en humusrijke klei en
zandige klei op bosveen (85) (zie fig. 27).

De oppervlakten van de eenheden 84en 85zijn resp. 1600 ha en 8 100ha, dat is 1,1 en 5,8%. Deze gronden komen
alleen in het westen van de provincie voor. Ze vormen de kern van het grote centrale veengebied. De bovengrond
van beide eenheden verkeert in het algemeen in een gunstige toestand. Dit is mede een gevolg van het baggeren en
van het toemaakdek. De grond is steviger en heeft een betere draagkracht. Bij eenheid 85 isdeze draagkracht groter
dan bij 84.Op de oude ontginningen iser door het gebruik van zand in de toemaak veel zand terecht gekomen in de
naaste omtrek van de boerderij. Achter in het land is de bovengrond duidelijk minder rijk aan zand. Waar de grond
minder kleirijk is (eenheid 84) of waar geen toemaakdek (bagger) op aangebracht is, zal deze sneller lijden aan vertrapping vooral in de herfst. Op enkele plaatsen komt daar irreversibele indroging van het klei-veenmengsel, het
verschijnselvanverdroging,voor; degrond laat zichdan na sterke indroging moeilijk opnieuw bevochtigen. Gronden
die dit euvel vertonen, bijvoorbeeld onder Abcoude, zijn op de kaart aangeduid met toevoeging h.
Onder de veraarde bovenlaag kan een kleiiger laag voorkomen, maar dit is niet altijd het geval. In het profiel volgt
dan een zwart geoxydeerde laag bosveen, die dieper overgaat in roodbruin gereduceerd bosveen. Het bosveen
varieert in samenstelling van kleiig tot kleiarm.
Profielbeschrijvingen analysegegevens vaneenheid 84:
Al
Cl
Cg
CG
G

0-10 zeer donkerbruin (10YR2/2) veraard kleiig veen, zoderoest
10-21 zeer donker grijsbruin (10YR3/2) kleiig veen
21-40 zeer donkerbruin (10YR2/2) geoxydeerd kleiig bosveen
40-50 zeer donkerbruin (7,5YR2/2) geoxydeerd en gereduceerd kleiig bosveen
50—(120) donker roodbruin (5YR2/2) gereduceerd kleiig bosveen.

FIG. 27. Venige klei op bosveen (eenheid 85).

49

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R29-20)

in % vandegrond
Diepte in cm

0-10
10-21
21-40
40-50

pH (KCl)

CaC03

5,2
4,4
3,6
3,7

Hum.

46,3
48,2
58,0
74,6

afsl.

28
36
35
22

in % vande mineraledelen
tot.
zand

<2

25
16
7
3

32
44
72
71

216

7650

5090

90- >150
150

C/N

21
25
11
18

22
13
14
8

1
1
0,5
0,5

4
3,5
0,3
0

12,7
12,9
13,6
17,6

21
13
1
2,5

Profielbeschrijvingvaneenheid85:
Alp 0-25 zeer donkergrijze (10YR3/1) venige klei
Cl lg 25-45 donkergrijs (10YR4/1|) sterk kleiig veen, roestvlekken
C12g 45-60 zeer donkerbruin (10YR2/2) geoxydeerd kleiig bosveen
G
60—(120) zwart (5YR2/1) gereduceerd kleiig bosveen.
Eenheid 86. Dunne klei-op-veengronden bestaande uit een humeuze tot venige kleibovengrondophumusarme zware klei diebinnen40 cm overgaat in veen.
De oppervlakte van eenheid 86 is 6400 ha of 4,5% van de oppervlakte der provincie. Deze kaarteenheid vormt de
overgang van de Veengronden naar de Rivierkleigronden resp. Zeekleigronden. In het eerste geval is de reeks van
eenheden 80 t/m 85 —> 86 —> 38 — > 65 t/m 69 in het tweede geval 86 — • 38 —> 39, 40. De kaart illustreert
deze overgangen fraai in het gebied van de Eem, langs de oostzijde van de Vecht en verder in het grote veengebied
in het westen. De venige tot humusrijke kleibovengrond is in het westen over het algemeen sterk zandig en ongeveer
10à 20 cm dik. Evenals bij de bosveengronden van kaarteenheid 85 is deze bovengrond beïnvloed door menselijke
activiteit.
De kleilaag onder de bovengrond is donkergrijs en roestig humusarm, zwaar en compact, meestal 10 à 15cm dik.
In het Eemgebied treft men nog grote verschillen aan in profielopbouw. Het deel ten westen van de Eem heeft veel
langer onder invloed van de Zuiderzee gestaan dan dat ten oosten, dat door een zeedijk werd beschermd. Het kleidek in het westen is dan ook wat dikker dan in het oosten, terwijl daar de klei van een knippige aard is en nog niet
gerijpt. De bovengrond is in het oosten veel humeuzer dan die in het westen. In het algemeen werkte de kleilaag
storend op de waterbeweging in het profiel. Een typisch verschijnsel is dat de smalle percelen een sterk pannige ligging hebben. De hogere kanten van de percelen zijn soms wat ingedroogd. Verdroging door irreversibele indroging
van het klei-veencomplex komt in ernstige mate voor onder Abcoude; dit is aangegeven door toevoeging h.
Onder Nigtevecht en Weesperkarspel komt onder het veen zeezand voor (toevoeging n). Direct ten noorden van de
stad Utrecht en in het Eemgebied komen kaartvlakken van eenheid 86voor, waar het pleistoceen zand binnen 1 25cm
onder maaiveld voorkomt (toevoeging m).
Profielbeschrijvingen analysegegevens vaneenheid 86:
Al
Clg
C
G

0-13 zeer donkergrijze (10YR3/1^) humusrijke zeer zware klei, zoderoest
13-30 donker grijsbruine (2,5Y4/2) humeuze zeer zware klei met veel roestvlekken
30-40 zeer donkergrijze (10YR3/1) venige klei
40—(120) donker roodbruine (5YR3/2) gereduceerd kleirijk bosveen.
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in % vande mineraledelen

in % vandegrond
Diepte in cm

pH (KCl)

CaC03

Hum.

afsl.

<2

tot.
zand

0-13
13-30
30-40

4,6
5,3
5,0

—
—
—

18,1

6,0
20,1

57
82
69

25
12
11

46
69
62

216
23
IS
25

1650
16
12
13

50- 105- >150
105 150
2,5
0,3
0,3

2,5
0,2
0,1

C/N

10
0,3
0,3

Eenheid87. Complex vangedeeltelijk uitgeveende, soms weer aangemaakte laagveengronden
Ongeveer 2400 ha van deze kaarteenheid liggen binnen de grenzen van de provincie, dat is 1,7% van het oppervlak.
De kaartvlakken zijn te vinden tussen Utrecht en het Naardermeer in het Plassengebied evenals bij de Vinkeveense
plassen. De verkaveling is er strookvormig, maar de percelen zijn grotendeels verveend. Zijn dezeweer verland, dan
worden ze weer aangemaakt en gebruikt als gras- of hooiland. Voor het aanmaken heeft men zand gehaald uit de
verschillende dekzandruggen die in dit gebied voorkomen. Het veen in de petgaten bestaat uit zeer grove rietzudde
op slappe bagger. Op de niet verveende smalle stroken land treft men een vrij dikke bovengrond aan van wisselende
samenstelling, meest venige klei of kleiig veen. De ondergrond bestaat uit veenmosveen, zeggeveen soms uit slibarm
bosveen of pleistoceen zand.
Profielbeschrijvingvaneenheid87:
Alp
0-25 zeer donker grijsbruine (10YR3/2) venige, zandige goed veraarde bovengrond met puin en koolas
C l l 25-40 zeer donkergrijs (10YR3/1) zandig veen, matig veraard
C12 40-65 zeer donker grijsbruin (10YR3/2) geoxydeerd grof zeggeveen
G
65—(120) zwart (5YR2/1) gereduceerd zeer slap zeggeveen, beneden 80 cm met bagger vermengd, beneden
100 cm overwegend bagger.
Eenheid 92. Restveengronden
De restveengronden behoren in de legenda tot de groep van veenontginningsgronden. In west-Utrecht ligt 1 800 ha
van dezegronden in de droogmakerijen : de Bethunepolder onder Maarssen en de polder Groot-Mijdrecht ten westen
van Vinkeveen. Deze polders hadden vroeger een dik pakket veen, bij de vervening werd het bovenste deel teruggestort. Na de droogmaking vormt dit restveen de bovengrond van de polders. De legenda omschrijft het profiel
dan ook als: een grond met meer dan 40 cm slap, soms zeer slap veen of veenslik op minerale ondergrond, vaak
indrogend of zeer nat.
Deze gronden hebben een lage ligging, ze liggen diep in het grondwater. De Bethunepolder heeft zeer veel last van
kwel. De bovengronden zijn erg dun en weinig veraard. Het profiel van restveengronden kan sterk verschillen in
samenstelling. In de polder Groot-Mijdrecht bestaat het veen voornamelijk uit donkerbruin restveen min of meer
met klei vermengd. Soms is het veen verslagen. In de polder Bethune bestaat het restveen uit zeer slap verslagen
veen. Onder ditveen komt dan binnen 125cm pleistoceen zand voor. In de polder Groot-Mijdrecht bestaat de ondergrond uit oude zeeklei, die op vele plaatsen zeer slap kan zijn. Het veenprofiel is dan meestal niet dikker dan 40 à
60 cm. Het veen is hier meestal flink verteerd, terwijl de bovengrond bij dergelijke gronden plaatselijk sterk verdrogend is. De toevoeging h op de kaart geeft de plekken aan, die sterke neiging tot verdrogen hebben.
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Profielbeschrijvingvan eenheid 92:
Al
Cl
G

0-20 zeer donker bruin (10YR2/2) matig veraard, kleiig veen
20-40 zwart (10YR2/1) slecht veraard, kleihoudend veen
40-(l20) donker roodbruin (5YR2/2) onveraard kleiarm zeggerietveen.
V ZANDGRONDEN

De totale oppervlakte aan Zandgronden in Utrecht is 46 700 ha, dat is 32,9 % van de oppervlakte der provincie.
Ze liggen in het oosten en noord-oosten van de provincie. Ze zijn alle kalkarm. De criteria voor het onderscheiden
van de 14 kaarteenheden zijn:
de vochthuishouding
de bodemvorming
de lemigheid en de textuur van het zand.
Deze 3factoren houden zeer nauw verband met elkaar. De vochthuishouding wordt het eerst genoemd omdat het
een groot verschil maakt op welke diepte onder maaiveld het grondwater fluctueerde tijdens de bodemvorming.
Er ontstaan bij verschillende grondwaterregimes bodems met sterk verschillende eigenschappen. Daarom isvoor de
Zandgronden al op hoog niveau een indeling gemaakt in lage, middelhoge en hoge zandgronden.
De lage zandgronden zijn ontwikkeld onder sterke invloed van grondwater. Voorzover deze gronden niet een betere
ontwatering gekregen hebben, liggen ze nu nog vrij diep in het grondwater.
De hoge zandgronden hebben zich gevormd buiten invloed van het grondwater; ook nu nog staat het grondwater
zeer diep. Verzadiging met water van de bovenste 50-100 cm gedurende enige tijd van voldoende belang voor een
redelijke plantengroei komt niet voor.
De middelhoge gronden staan tussen beide vorengenoemde groepen in. Toen deze gronden gevormd werden, zal
het grondwater een deel van het jaar (de winter, het vroege voorjaar en het late najaar) vrij hoog gestaan hebben,
terwijl in de zomer de grondwaterstand veel dieper geweest zal zijn. Er moet hier gewezen worden op het feit dat
tegenwoordig de grondwaterstanden veel dieper kunnen zijn dan aangegeven is met de aanduiding laag en middelhoog, in overeenstemming met de kenmerken van natheid of de bodemvorming in het profiel.
Behalve de genoemde groepen laag, middelhoog en hoog onderscheidt de legenda voor de gronden in Utrecht ook
nog associaties van laag en hoog en middelhoog en hoog.
LAGE ZANDGRONDEN
Deze gronden met een oppervlakte van 12200 ha (8,6%)hebben zoals reeds is uiteengezet, meer of minder duidelijke
kenmerken van de invloed van het grondwater op de bodemvorming ondiep in het profiel. Op grond van de bodemvorming is een verdere indeling gemaakt in humuspodzolen (101) en gleygronden (102).
Eenheid 101. Lage humuspodzolen in niet lemig en zwak lemig, soms sterk lemig, zeer
armfijn zand (ziefig. 28)
De oppervlakte lage humuspodzolen is 1 600 ha of 1,1%. Zij komen voor langs de oostkant van het Gooi op de
overgang naar het klei-op-veenlandschap van het Eemland; verder in de omgeving van Soestdijk en ten oosten en
zuidoosten van Maarn.
Het normale profiel iseenzwarte Al-horizont, liggend opeen bruine B-horizont. Dezelaatstekan zeerdiepdoorgaan,
hetgeen karakteristiek is voor deze lage humuspodzolen; de C-horizont kan men dan nauwelijks aanboren. De A2horizont ontbreekt meestal. Het humusgehalte van de Al-horizont is vaak hoog en valt in de groep zeer humeus
(zie achterzijde van het legendablad). De B-horizont kan kazig ontwikkeld zijn, d.w.z. de disperse humus laat zich
gemakkelijk versmeren. Het is één van de kenmerken, die op een natte ligging wijzen. Andere zijn: een venig ont52

FIG. 28. Lagehumuspodzol (eenheid101).

(Foto Stichting voorBodemkartering m: R29-17)
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wikkelde bovengrond, een flets gekleurde B-horizont en het ontbreken van roestverschijnselen in een ontijzerde
grijze of bruingrijze C-horizont. De gronden van deze kaarteenheid zijn meestal tot grote diepte ontijzerd, zodat
duidelijke roestverschijnselen ontbreken. Daarom is ook de overgang van C-horizont naar G-horizont moeilijk vast
te stellen.
Plaatselijk zijn deze gronden sterk lemig, bijvoorbeeld bij Eemnes. Zowel in het kaartvlak bij Eemnes als in dat ten
zuidwesten van Soestdijk liggen veenontginningsgronden. Plaatselijk komen nog gronden met veenlagen voor.
Deze veenontginningsgronden hebben een zeer natte ligging.
Profielbeschrijvingvaneenheid 101:
Al
B2
B3
C

0-20 zwart (10YR2/1) humeus, zwak lemig fijn zand
20-55 donkerbruin (7,5YR4/3) humusarm, lemig fijn zand met humusinspoeling
55-65 fletsbruin (10YR6/3) lemig, fijn zand
65-(120) zeer flets bruin (10YR7/4) niet lemig, fijn zand.
Eenheid 102. Gleygronden in zeer arm lemigfijn zand

Deze eenheid neemt onder de zandgronden de grootste oppervlakte in nl. 10600 ha, dat is 7,5% van de provincie.
Hiervan ligt het merendeel in de Geldersche Vallei. Verder ligt er een brede strook van deze lage gronden van Maartensdijk tot bij Utrecht. Tussen Doorn en Leersum langsdezuidrand van de stuwwal ligt eveneens een streep van deze
gronden, samen met oude bouwlanden en humuspodzolen (eenheid 125 naast 102).
Het profiel is opgebouwd uit een zwarte of bruine matig humeuze tot zeerhumeuzebovengrond, dieligtopeen grijze
humusarme Cg-horizont, waaronder vaak binnen 120cm diepte de gereduceerde G-horizont begint.
Het landschap waarin deze gronden liggen iszwak golvend. Afhankelijk van de bruine of zwarte kleur van de bovengrond werden resp. bruine en zwarte gleygronden onderscheiden. De bruine gleygronden liggen landschappelijk
vaak iets hoger dan de zwarte. Ook zijn de bruine minder humeus in de bovengrond (matig humeus). Beide komen
in de Geldersche Vallei voor. Figuur 29 geeft een idee van de landschappelijke ligging van bruine en zwarte gleygronden t.o.v. podzolen en oude bouwlanden.
De gleygronden vertonen alle duidelijke roestverschijnselen. Bij de zwarte gleygronden isde roest al in de zode aanwezig. Bij de bruine begint de roest vaak dieper dan 15cm -m.v., maar toch wel boven 40 cm -m.v. Naar onderen
gaan de roestvlekken verminderen en nemen de reductievlekken toe; deze zijn fletsgroen van tint. Afhankelijk van
depositiein het landschap en de fluctuatie van het grondwater kan de reductie-oxydatiezone meer of minder duidelijk
aanwezig zijn. De gronden zijn in de bovengrond meestal lemig, soms sterk lemig tot 40cm diepte, waaronder zwak
lemig, soms zwak of niet lemig. Ook komt vrij vaak een lemige laag in de ondergrond voor.
Profielbeschrijvingvaneenheid 102:
Allg
A12g
Cllg
C12g
G

0-20
20-40
40-75
75-90
90—

zeer donker grijsbruin (10YR3/2) humeus, lemig fijn zand met roestvlekken
donkergrijs (10YR3^/1) sterk lemig, iets humeus fijn zand met zeer veel grove roestvlekken
lichtgrijs (2,5Y7/2) zwak lemig fijn zand met roestvlekken
licht bruingrijs (2,5Y6/2) iets lemig, fijn zand, veel kleine roestvlekken
grijs (5GY5/1) iets lemig fijn zand.
MIDDELHOGE ZANDGRONDEN

De middelhoge zandgronden hebben een oppervlakte van 9 800 ha (6,9%). Hydrologisch staan ze tussen de hoge
en lage zandgronden in. Op grond van de bodemontwikkeling zijn ze verdeeld in 2 groepen nl. de oude bouwlanden
en de podzolen. De verdere indeling is gebaseerd op de mineralogische rijkdom en op de textuur.
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FIG. 29. De landschappelijke ligging van bruine en zwarte gleygronden t.o.v. podzolen en oude bouwlanden.

| 101 lage humuspodzolen
|

| 102 zwarte gleygronden

I

] 102 bruine gleygronden

[

M 105 middelhoge oude bouwlanden
107 middelhoge podzolen, niet lemig
3 109jmiddelhoge podzolen, zwak lemig; met een humushoudende bovengrond van
-^
30-50 cm dikte
ffi&H heterogeen

Eenheid 105. Middelhoge oude bouwlanden in zwak lemig, soms niet lemig, zeer arm
fijn zand
Kaarteenheid 105 heeft een oppervlakte van 3700 ha of 2,6%. De middelhoge oude bouwlanden zijn in Utrecht te
vinden ten westen van de stuwwal tussen Hollandsche Rading en De Bilt. Ook aan de oostelijke voet van de stuwwal
ligt een gordel van oude bouwlanden tussen Amersfoort en Rhenen. Verder treft men de oude bouwlanden aan op
de dekzandruggen in de Geldersche Vallei.
Zoals reedseerder vermeld werd, zijn de oude bouwlanden ontstaan door bemesting met mest uit potstallen. Eeuwen
achtereen werd de mest op het bouwland gebracht dat daardoor zeer geleidelijk opgehoogd werd met humeus materiaal. In het humeuze dek, de Aan-horizont treft men regelmatig stukjes baksteen aan evenals bijvoorbeeld houtskool of gebrande leem. Onder het dek ligt dan het oorspronkelijke profiel. Vaak is het een humuspodzol, soms
komen er gleygronden onder voor.
Het oude bouwlanddek is ongeveer 50tot 80cm dik. In de Geldersche Vallei is dit bruinzwart, zwak lemig, humeus.
In het gebied tussen Hollandsche Rading en Bilthoven is het dek zwart, matig tot dik humeus, soms sterk humeus,
zwak lemig en fijn zandig. Onder het oude bouwlanddek komt meestal een diepe donkerbruine humuspodzol voor.
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Profielbeschrijving en analysegegevens vaneenheid 105:
Aanl 0-48
Aan2g48-70
Aan3g/
C l l g 70-80

zeer donker grijsbruin (10YR3/2) humeus, zwak lemig, fijn zand
donkerbruin (7,5YR3/2) humeus, zwak lemig, matig fijn zand, matig roestig

donkerbruin (7,5YR3/2) zwak humeus, niet lemig, zeer fijn zand, met zeer veel duidelijke roestvlekken
C12g 80-125 oranje (7,5YR6/6), dieper lichtgrijs (2,5Y7/2) grof zand met oranjerode (5YR4/8) roestvlekken;
bont door grijs gekleurde leembrokken
G
125—(150)lichtgrijs (2,5Y7/2) sterk lemig, zeer fijn zand.
in % vandegrond
Diepte in cm

0-48
48-70
80-125
125-

pH
(KCl)

Hum.

CaCOs

4,4
4,1
4,5
5,0

4,4
3,4
0,6
0,3

—
—
—

afsl.

9
9
4
10

in % vande mineraledelen
lot.
zand

<2

87
88
95
90

2
6
3
6

2-

1650

5090

90150

>150

16
7
3
1,5
3,5

6
8
0
23

14
13
6
17

24
25
21
22

48
46
69
28

Eenheid 107. Middelhoge podzolen inniet lemig, zeer armfijn zand
Eenheid 109. Middelhoge podzolen in zwak lemig, soms niet lemig, zeer arm fijn zand
Deze gronden hebben een oppervlakte van resp. 1 800 ha en 4 300 ha, dat is 1,3% en 3,0%. Ze liggen langs enige
grote dekzandruggen in de Geldersche Vallei en op de overgang van de stuwwallen naar het lage gebied.
Beide eenheden worden te zamen behandeld omdat ze in bouw geheel met elkaar overeenkomen. Eenheid 109
verschilt van 107daarin, dat ze in de regel een iets hoger leemgehalte heeft. In niet ontgonnen toestand hebben deze
eenheden een dunne humeuze Al, die ligt op een duidelijke A2 (loodzand) van hoogstens 15cm dik. Alleen op hellingen van ruggen isde A2-horizont veeldikker (schiereeiken). Werden de gronden ontgonnen, dan isde bovengrond
grijszwart door het mengen met het onderliggende loodzand. Onder grasland isde loodzandlaag meestal nog redelijk
goed teherkennen. De B-horizont isinhet algemeen krachtig ontwikkeld maar niet diep nl.tot 50cm onder maaiveld.
De bovenzijde van de B-horizont kan intens zwart zijn door ingespoelde humeuze stoffen. Overigens iszij humusarm
en bruin van kleur. De C-horizont is grijs of geelgrijs. Deze gronden zijn vaak tot grote diepte ontijzerd. Deze
ontijzerde profielen zijn op 60à 80cm diepte typisch gevlekt, wat kenmerkend is.Oude ontginningen met een humushoudende bovengrond van 30 tot 50 cm dik zijn apart aangegeven met de toevoeging j . De oppervlakte hiervan bij
eenheid 107is maar gering nl.400 ha. Bij eenheid 109 isde oppervlakte van deze toevoeging aanzienlijk nl. 4000 ha.
Tussen Zeist en Doorn isde matig dikke Al bruin, dit isop de kaart aangeduid met toevoeging k.
Profielbeschrijvingvaneenheid107:
Al
A2
BI
B2
B3

0-10 zwart (lOYR^/l) humeus, zwak lemig, matig fijn zand
10-30 zeer donker grijsbruin (10YR3/2) niet lemig, matig fijn zand
30-60 donker roodbruin (5YR3/2) zwak humeus, matig fijn zand
60-90 donker roodbruin (5YR3/3) matig fijn zand
70—(120) donker roodbruin (5YR3/4) grindhoudend matig fijn zand.
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Profielbeschrijving vaneenheid 109:
Al
B2
B31
B32
C

0-30
30-55
55-65
65-75
75-110

zeer donkergrijs (10YR3/1) humusrijk, zwak lemig, zeer fijn zand
bruin (10YR4/3) zwak lemig, zeer fijn zand
zeer donker grijsbruin (10YR3/2) zwak lemig, zeer fijn zand
geelbruin (10YR5/4) niet lemig, zeer fijn zand
geelbruin (10YR4-5/6) niet lemig, zeer fijn zand.
HOGE ZANDGRONDEN

De oppervlakte is24 600 ha (17,4%). De hoge zandgronden hebben zoals reeds werd vermeld bij hun vorming geen
invloed van het grondwater ondergaan. De verdere opsplitsing vindt ook hier zijn grond in de bodemvorming terwijl de indeling in de onderscheiden kaarteenheden gebaseerd is op de mineralogische rijkdom en op de structuur.
Zo zijn onderscheiden:
oude bouwlanden in grof en in fijn zeer arm zand (113en 114)
hoge podzolen in niet lemig en zwak lemig zeer arm fijn zand en in grof arm zand (116, 118 en 121)
hoge podzolen in het grindhoudend zand van de stuwwal (123) en stuifzanden (124).
Eenheid 113.Hoge oudebouwlandeninzwak lemig, soms niet lemig, zeer armgrof zand
Eenheid 114.Hoge oudebouwlandeninzwak lemig, soms niet lemig, zeer armfijn zand
De oppervlakten die van deze kaarteenheden in de provincie Utrecht voorkomen zijn resp. 500 en 1600 ha of 0,3
en 1,1%. Evenals de middelhoge liggen de hoge oude bouwlanden langs de flanken van de stuwwallen en op de hoge
dekzanden (het laatste betreft een enkel kaartvlak ten noorden van Amersfoort).
De hoge oude bouwlanden hebben dezelfde ontstaanswijze als de middelhoge, nl.door bemesting met mest uit de
potstal. Hoge oude bouwlanden hebben een wrede zwarte humussoort, ze zijn vaak gemengd met loodzand en zijn
schraler en leemarmer dan de middelhoge. Het onderscheid tussen de kaarteenheden 113 en 114 bestaat niet in de
grofheid of fijnheid van de bovengrond, deze is nl. matig fijnzandig, maar eenheid 113 heeft grof gestuwd of fluvioglaciaal materiaal (toevoeging c duidt hierop) onder het bouwlanddek. Kaarteenheid 114ligt op dekzand, de ondergrond bestaat dan uit fijner zand. Het oorspronkelijke profiel onder het oude bouwlanddek is voor beide kaarteenheden meestal een podzol, voor 113een humusijzerpodzol en voor 114een humuspodzol.
Profielbeschrijving vaneenheid 113:
Aanl 0-40 zeer donker grijsbruin (10YR3/2) humeus, matig fijn zand
Aan2 40-60 zeer donkergrijs (10YR3/1) humeus, matig grof zand
B2
60-80 donkerbruin (7,5YR3/2) matig grof zand met grind
B3
80-110 bruin (10YR4/3) matig grof zand met grind
C
110—(120)fletsbruin (10YR6/3) matig grof, zwak lemig zand met grind.
Profielbeschrijving vaneenheid 114:
Aanl 0-25 donkergrijs (10YR3Jf/l) matig humeus, niet lemig matig fijn zand
Aan2 25-45 donker grijsbruin (10YR4/2) zwak humeus, matig fijn zand
C
45-(120) licht geelbruin (10YR6/4) matig fijn zand.
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Eenheid 116.Hogepodzolen inniet lemig, zeer armfijn zand
Eenheid 118. Hogepodzolen inzwak lemig, soms niet lemig, zeer armfijn zand
Deze kaarteenheden hebben in Utrecht een oppervlakte van resp.2500en 900ha, dat is 1,8% en 0,6%. Kaarteenheid
116kan men op de Bodemkaart vinden langs de oostzijde van de Utrechtse stuwwal; beide kaarteenheden treft men
in de omgeving van Baarn aan.
Deze kaarteenheden bestaan vrijwel uitsluitend uit humuspodzolen. In niet ontgonnen toestand hebben deze een
dunne ( < 10cm) zwarte Al, die overgaat in een gebleekte A2-horizont van 15-20 cm dikte. De overgang naar de
zwarte sterk humeuze B2h-horizont isabrupt. Op de overgang van de B2h naar de bruine B2 komt vaak een verkit
bandje voor van ijzeroxydhydraat, de B2ir. Normaal reikt de B2-horizont tot ca. 40 à 60 cm onder maaiveld. Deze
laag kan verdicht en verhard zijn. Verder naar onderen is er een geleidelijke overgang van de B2-via de B3-naar de
C-horizont. In deze laatste komen fibers voor, dat zijn dunne bandjes waarvan de bovenzijde meestal zwart is en de
onderzijde bruin. Ze zijn te beschouwen als vormingen, die met de B2-horizont overeenkomen. In vergelijking met
de lage humuspodzolen hebben deze fibers in de hoge podzolen een opvallend regelmatig verloop.
Deze gronden zijn ontstaan in de dekzanden langs de flanken van de stuwwal. Gronden van kaarteenheid 116komen
veel voor in het Jongere dekzand. In het gebied van Treek liggen deze gronden in een sterk golvend landschap.
Kaarteenheid 118onderscheidt zich van 116 alleen maar door een gemiddeld iets hoger leemgehalte, zoals dat voorkomt bij het Oudere dekzand. Ook kan het hogere leemgehalte het gevolg zijn van het gebruik van leemhoudende
plaggen.
Bij ontginning van deze gronden tot bouwland wordt de loodzandlaag met de bovengrond gemengd en ontstaat een
zwartgrijze bouwvoor ± 20 cm. Onder bos zijn de profielen vaak sterk vergraven. Oude ontginningen hebben een
dikke (30 tot 50cm) humushoudende bovengrond, dit is op de kaart aangegeven met toevoeging j .
Profielbeschrijvingvaneenheid116:
A0 ! Al -| A2 0-8
donkerbruin (7,5YR4/2) matig humeus, matig fijn zand
A2
8-20 lichtgrijs (10YR7/2) zwak humeus, matig fijn zand
B2h
20-35 zwart (7,5YR2/1) humeus, matig fijn zand
B3
35-65 geelbruin (10YR5/4) matig fijn zand, met fibers
C
65-(l20) »cht geelbruin (10YR6/4) matig fijn zand.
Profielbeschrijvingvaneenheid118:
Al
AB
B
C

0-20 zeer donker grijsbruin (10YR3/2) zwak humeus, zeer fijn zand
20-45 zeer donker grijsbruin (10YR2^/2) iets humeus, zeer fijn zand
45-60 donkerbruin (7,5YR3/3) zwak lemig, zeer fijn zand
60-020) geelbruin (I0YR5/6) iets lemig, zeer fijn zand.
Eenheid 121. Hogepodzolen inniet lemig, soms zwak lemig, overwegendarm grof zand

De oppervlakte is3 100ha, dat is2,2%. De gronden liggen in twee kaartvlakken namelijk bij Soesterberg en bij Eist.
Terwijl de hoge podzolen van de kaarteenheden 116en 118zich ontwikkeld hebben in zeer arm fijn zand (dekzand)
hebben deze zich ontwikkeld in het Fluvioglaciaal en gedeeltelijk in materiaal van de stuwwal, dat grof is en mineralogisch iets rijker. In de vlakte bij Austerlitz hebben zich humuspodzolen gevormd en rond Eist vindt men in dit
kaartvlak humusijzerpodzolen. Wat de humuspodzolen betreft mogen we verder verwijzen naar de beschrijving van
de hoge podzolen (eenheden 116en 118).Van dehumusijzerpodzolen geven weeen profielbeschrijving van een grond
uit de omgeving van Lage Vuursche. Zoals reeds gezegd, zijn deze gronden zeer grindrijk (toevoeging c). Er is veel
zand uitgewaaid, wat elders als stuifzand terecht kwam. Door dit uitwaaien is er vaak een keienvloertje ontstaan,
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dat men kan vinden onder de Al of in de B2. Bij Eist hebben deze gronden een humushoudende bovengrond van
oude ontginningen (toevoeging j).
De gronden van deze kaarteenheid liggen hoog boven het grondwater en hebben een sterk golvend oppervlak.
Profielbeschrijvingvaneenheid 121:
Al
B2
B31
B32
C

0-15 zwart (10YR2/1) humeus, zwak lemig, matig fijn zand
15-40 bruin (lOYR.4/2^) zwak humeus, matig fijn zand
40-55 licht geelbruin (10YR6/4) matig grof zand, grindhoudend
55-95 bruingeel (10YR6/6) matig grof zand, grindhoudend
95—(120) zeer fletsbruin (10YR7/3) matig grof zand, grindrijk.
Eenheid 123. Hoge podzolen van het stuwwalcomplex, in grindhoudend niet lemig en
lemig, overwegendarm zand,soms leem

De oppervlakte is 8 100 ha of 5,8%. Zoals reeds uit de omschrijving blijkt, betreft het hier gronden ontwikkeld in
het stuwwalcomplex. Door het solifluctiedek is het moedermateriaal meestal tot 40 à 60 cm gemengd, waardoor de
verschillen van de aan de oppervlakte komende lagen genivelleerd zijn. Het moedermateriaal isgrindrijk, plaatselijk
matig fijn zandig, meestal matig grofzandig.
Op de stuwwal zijn in dit materiaal voornamelijk humusijzerpodzolen (moderpodzolen) gevormd, incidenteel komt
wel eens een humuspodzol voor, speciaal bij grindrijke banken, waar het materiaal zeer arm is. Rond Amersfoort is
echter in het stuwwalcomplex over grote oppervlakte een humuspodzol ontwikkeld, waarschijnlijk een gevolg van
het daar aanwezige armere moedermateriaal.
De humusijzerpodzolen hebben een dunne Al (10à 15 cm) die overgaat ineen zacht bruine B2-horizont tot ongeveer
40à 50cm diepte, dan een geleidelijke overgang via een bruine B-horizont in ijzerrijk geel moedermateriaal.
Voor de beschrijving van de humuspodzolen zij weer verwezen naar de eenheden 116 en 118.
Profielbeschrijvingvaneenheid123:
Al
B2
B3
C

0-20 zeer donkerbruin (7,5YR2/2) matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand
20-35 donkerbruin (7,5YR3/4) lemig, matig fijn zand
35-65 bruin (7,5YR4/4) zwak lemig, matig grof zand
65-(120) licht geelbruin (10YR6/4) matig grof zand.
Eenheid 124.Hoge, humusarme, niet lemige, soms zwak lemigegronden inarm en zeer
arm zand

De oppervlakte is 6900 ha of 4,9%. De grote kaartvlakken liggen in de omgeving van Baarn, tussen Bilthoven en
Amersfoort en van Zeist naar Doorn. Aan de oostzijde van de stuwwal liggen wat kleinere vlakken in afwisseling
met oude bouwlanden en podzolen.
De gronden van deze kaarteenheid zijn stuifzanden. Zoals reeds in het hoofdstuk over Landschap en Bodem is
uiteengezet waren het oorspronkelijk hoge dekzanden, die door de wind zijn verplaatst. Dit dekzandmateriaal is
op andere plaatsen weer terechtgekomen, zodat men in de opgestoven heuvels opzekeredieptehet oorspronkelijke
oppervlak weer terug kan vinden, vaak met een middelhoge humuspodzol erin. In het stuifzand kan men een groot
aantal humeuze bandjes aantreffen afkomstig van tussentijdse begroeiing. De verstuiving verliep namelijk vaak in
fasen. De totale hoeveelheid organische stof in het profiel is van veel belang voor het vochthoudend vermogen van
deze droge zandgronden.
Meestal is in de bovengrond geen of slechts een zwakke bodemvorming te zien. In het laatste geval ishet een micro59

podzol. Onder het halfverteerde strooiselpakket van groveden vormt zich een dunne loodzandlaag en een fletsbruine
inspoelingslaag van een humuspodzol.
Het oppervlak van dezegronden issterk golvend. Ook de uitgestoven laagten, waaruit al het dekzand is weggestoven,
behoren tot het geheel.
Profielbeschrijvingvaneenheid124:
onverteerd en halfverteerd donker roodbruin (5YR2/2) strooisel
A0/A1 0 3
A2
-8
lichtgrijs
(10YR6/1) matig fijn zand
3BC
8- 15 fietsbruin (I0YR6/3) matig fijn zand
Cll
15 -60 lichtgrijs (10YR6^/2) matig fijn zand
C12
60--100 wit (10YR8/1) matig fijn zand
C13 100-020)
100- (12( l'cht grijsbruin (10YR6/2) matig fijn zand.
ASSOCIATIES VAN ZANDGRONDEN
Bij elke kartering streeft men ernaar de legenda in overeenstemming te brengen met de schaal van de kaart, die men
wil maken. Het zal echter niet altijd gelukken legenda en kaartschaal te harmoniëren. In gebieden waar de bodemverschillen alleen door een kaart met een grote schaal kunnen worden voorgesteld, vat men de bodemeenheden bij
een kleinere schaal samen in associaties. In de zandgronden in de provincie Utrecht zijn twee associaties gevormd,
nl:
de associatie laag en hoog, ook wel Twente-associatie genoemd en de associatie middelhoog en hoog.
Eenheid 125.Twente-associatie
Deze kaarteenheid beslaat een oppervlakte van 600 ha of 0,4%. Het enige kaartvlak, dat hiervan voorkomt ligt ten
zuiden van de lijn Doorn-Leersum.
De Twente-associatie wordt in de legenda als volgt omschreven. Zij omvat gleygronden, soms lage humuspodzolen
en hoge, soms middelhoge oude bouwlanden in zeer arm zand.
In werkelijkheid bestaat dit kaartvlak voor een zeer belangrijk deel uit oude bouwlanden. In het westen is het dek
van wisselende dikte. In het midden komen naast natte en droge, dunne en dikke oude bouwlanden, ook stuifzandgronden en humuspodzolen voor. In het oosten zijn het weer vrijwel allemaal dikke oude bouwlanden, die zowel
nat als droog kunnen liggen.
Eenheid 126.Associatie vanmiddelhoge en hoge bruine oudebouwlanden
Met deze kaarteenheid die een oppervlakte inneemt van 400 ha (of 0,3%) wordt de Soester Eng aangeduid. Het is
een aaneengesloten complex hoog gelegen oud bouwland, dat niet zoals in de omschrijving is aangegeven bruin is
maar zwart. Dit complex zal weldra volgebouwd zijn door de uitbreiding van Soest.
OVERIGE ASSOCIATIES
Behalve de associaties van zandgronden hiervoor reeds beschreven, komen er nog twee andere associaties voor nl.
eenassociatie van veen-en zandgronden (134)eneen associatie van pleistocene zandgronden indrooggemaakte meren
en plassen (147).
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Eenheid 134. Associatie meerbodem- en vengronden
Van deze associatie komt maar één kaartvlakje voor en wel in het Soesterveen met een oppervlakte van ± 100 ha
(0,1%). Tussen een klein aantal zandruggen liggen veengronden of veenontginningsgronden. Op de overgang naar
de veengronden liggen lage zandgronden bedekt met een dunne veenlaag. De zandgronden zijn humeus fijnzandig,
soms lemig. De bodems die in deze zandgronden werden ontwikkeld zijn humuspodzolen. De veengronden hebben
een natte ligging. Om vertrapping tegen te gaan zijn er gronden bezand.
Profielbeschrijvingvaneenheid 134:
All
Al2
Cl
G
DG

0-35 zeer donkergrijs (10YR3/1) humusrijk, kleihoudend zand
35-45 zwart (10YR2/1) zandig veen matig veraard
45-60 zeer donker grijsbruin (10YR3/2) geoxydeerd veen
60-90 donkerbruin (10YR3/3) gereduceerd zeggeveen
90—(120) licht grijsbruin (2,5Y5-j/2) gereduceerd dekzand met veenresten.
Eenheid 147. Associatie vanpleistocene zandgrondenin drooggemaakte merenenplassen

Van deze kaarteenheid komt maar één kaartvlakje voor en wel in de Bethunepolder met een oppervlak van 100 ha
(0,1%). De bovengrond is zeer humeus tot venig tot ongeveer 30 à 40 cm en is te beschouwen als restveen uit de
periode van de vervening. Hieronder komt zwak lemig matig fijn zand voor waarin zich een laag humuspodzol heeft
gevormd. De B-horizont ismeestal diepbruin en sterk ontwikkeld. In het terrein zit wel enig reliëf als gevolg van het
verschil in hoogteligging van de zandondergrond. De kwel in de Bethunepolder is aanzienlijk. Het veen zal niet
gemakkelijk veraarden of indrogen behalve op de hoge kopjes waar de bovengrond stofdroog kan worden. Verder
raken de sloten snel vol, zodat het veel moeite kost om deze open te houden.
Profielbeschrijvingvaneenheid147:
Alp 0-40 zeer donkerbruin (10YR2/2) kleiarm, venig zand, slecht veraard
Cl
40-70 zwart (N2) geoxydeerd veen, iets zandhoudend
G
70-95 donker roodbruin (5YR2/2) gereduceerd rietzeggeveen
DG 95-(120) bruin (10YR4/3) gereduceerd matig fijn zand.
VI ALGEMENE ONDERSCHEIDINGEN
Tot de Algemene Onderscheidingen heeft men gronden gerekend die in verschillende landschapstypen kunnen
voorkomen. Verder is deze groep verdeeld in:
Geklassificeerde gronden en
Niet-geklassificeerde gronden.
Deze indeling berust op de mogelijkheid deze gronden met bodemkundige termen te kunnen kenschetsen. De hierna
behandelde kaarteenheden 151, 152 en 153 behoren tot de geklassificeerde gronden, de kaarteenheden 155 en 156
behoren tot de niet-geklassificeerde gronden.
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GEKLASSIFICEERDE GRONDEN
Eenheid 151. Kalkrijk en kalkhoudend, kleiig en kleiarm fijn en grof zand met een
aflopendprofiel tot op dezwaarderediepere ondergrond
Het enige kaartvlak van deze eenheid in de provincie ligt bij Tuil en 't Waal en is ± 100ha groot (0,1%). Het is een
overslaggrond die bestaat uit matig grof zand op komklei. Vooraan bij de dijk ishet overslagpakket zeer lichte zavel
tot zand het dikst tot ten minste 120cm toe, naar achteren wordt het pakket snel dunner. Daar heeft het profiel een
dunne zeer humeuze tot venige zandige bovengrond op een ondergrond van zware komklei, die in slappe klei overgaat.
Profielbeschrijvingvaneenheid 151:
Al
Cllg
C12g
G

0-30 zeer donkergrijs (10YR3/1) humeus, zwak kleiïg, grof zand met zoderoest
30-60 donker grijsbruin (10YR4/2) sterk kleiïg, grof zand; grindhoudend met veel fijne roestvlekken
60-95 grijsbruine (2,5Y5/2) matig zware klei, sterk roestig
95-(120) grijze (5Y5/1) matig zware klei.
Eenheid 152. Kalkarm, soms kalkhoudend, humusarm en ondiep humeus, kleiig en
kleiarm fijn en grof zand met een aflopend profiel, vaak met een zwaardere diepere
ondergrond

Het enige kaartvlak van deze eenheid in de provincie ligt langs het IJsselmeer bij Spakenbrug. In tegenstelling tot de
omschrijving is deze grond een zware kalkarme plaatselijk venige zeekleigrond op veenmosveen, waarover door
overslag zandig materiaal uit de Zuiderzee is afgezet.
Eenheid 153. Complex van lage en middelhoge, soms hoge zand- en kleigronden met
sterk wisselende ondergrond
Van deze kaarteenheid ligt in Utrecht 4 100 ha, dat is 2,9%. Het zijn de overgangen van zand naar klei en veen,
bij menging van klei met zand gebroken gronden genoemd. Ze komen voor langs de randen van het Eemland, verder
tussen Zeist en Amerongen en ten slotte tussen Westbroek en Zeist.
Eigenlijk zijn dit zandgronden, die door een dunne kleilaag overdekt werden. Tussen zand en klei kan ook nog een
dunne veenlaag optreden. De profielen zijn sterk wisselend door de ongelijke hoogteligging van de dekzandondergrond. Er komen relatief hoge dekzandruggen voor vrijwel zonder kleibijmenging, naast laag gelegen depressies
met een sterk storende kleilaag op veen of pleistoceen zand.
Het kaartvlak in de omgeving van Westbroek-Zeist bestaat afwisselend uit laag gelegen profielen met dunne venige
lagen op dekzand en middelhoge humuspodzolen in matig fijn zand. De bovengrond op deze profielen bestaat uit
een zwart matig dik cultuurdek van humeus tot sterk humeus zwak lemig soms lutumhoudend fijn zand. Iets zuidelijker in de omgeving van Groenekan komen ongeveer dezelfde profielen voor met een kleidek. Op de hogere profielenmet podzolondergrond is het kleidek sterk met zand vermengd. De bovengrond bestaat hier uit humeuze lichte
tot zware zavel ter dikte van 30 à 50 cm. Op de lagere profielen met dunne venige lagen is het kleidek dun en vrij
zwaar en bestaat uit humeuze lichte tot zware klei. Ten gevolge van de ongelijke ligging van het maaiveld komt het
grondwater op verschillende diepten voor. De lagere profielen liggen laag en hebben spoedig te lijden van wateroverlast. De lagere zandruggen zijn meestal goed vochthoudend, maar soms te droog. De boeren hebben deze gronden door egalisatie wel verbeterd.
Het kaartvlak in het Eemland omvat de gronden met een zelfde sterke wisseling in hoogte. In de laagten is er een
wat dikker kleidek afgezet dan op de kopjes. Soms is het hele kleidek met zand vermengd, soms komt onder een
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dunne venige kleilaag die met zand vermengd iseen roestige grijze humeuze zware kleilaag voor waaronder het dekzand. De zandondergrond is bovenin sterk lemig, naar beneden overgaand in leemarm tot zwak lemig matig fijn
zand. Het zijn meestal erg natte gronden die spoedig wateroverlast hebben.
Het kaartvlak tussen Zeist en Amerongen omvat gronden met een zwak golvend reliëf met enkele uitgesproken
ruggen. Het profiel bestaat uit 40à 50cm gebroken lichte zavel overgaand in matig fijn dekzand. Meestal ishet dan
mooi gehomogeniseerd. Plaatselijk komen gronden voor met een zware laag, die dan ook lager zijn gelegen. Er
komen geen venige lagen voor. In de zandondergrond is meestal een A/C-profiel ontwikkeld, plaatselijk is dat een
podzol.
Profielbeschrijving en analysegegevens vaneenheid 153:
Al
Cl 1
Dl
D2
DG

zeer donker grijsbruine (10YR3/2) venige klei
0-6
6-23
donkergrijze (5Y4/1) humusrijke, matig zware klei
23-50 zeer donkerbruin (10YR2/2) geoxydeerd zeggeveen
50-60 zeer donkergrijze (5Y3/1£) humusarm zwak kleiig zand
60—(120)lichtgrijs (10Y7/1) zand met humeuze stroken langs wortelgangen.
in % vandegrond

Diepte
in cm

pH
(KCl)

Hum.

0- 6
6-23
23-50
50-60

46
50

29,2
U,4
44,9
0,4

53
58

afsl.
40
57
10
5

tot.
zand
31
32
45
95

in % vandemineraledelen
<2
39
45
15
4,5

216

1650

50105

18
20
3,5
0,5

17
14
37
2

1
6
19
17

105- >150
150
1
5
4,5
23

12
10
21
53

Na

Kationenbezetting
K
Mg
Ca

H

1,6
0,9

0,6
0,2

2,3
3,5

14,8
7,7

27,0
26,6

NIET GEKLASSIFICEERDE GRONDEN
Eenheid 155. Complex: door de mens verstoordegronden, waarvanhet oorspronkelijke
profiel niet bekend is
Dezekaarteenheid neemt ongeveer 1 600ha in,dat is 1,1%. Men kan degronden vinden langsdeVecht,de Oude Rijn
en de Hollandsche IJssel. Zij zijn afgegraven door de dakpannen- en steenfabrieken (Van Doorn, 1959, 1960). Men
graaft de stroomgronden af tot op het zand of tot aan het grondwater. Vaak werd de bovengrond weer teruggezet
op het onthoofde profiel. Een deel van de gronden werd te diep uitgegraven en is nu te nat, bijvoorbeeld onder
Breudijk. Uiteraard kunnen de profielen sterk verschillen in opbouw, zoals het op wisselende diepte voorkomen van
de zandondergrond. In Vleuten zijn de gronden voor het merendeel opgebouwd uit matig humeuze zavel ( ± 30 à
40 cm) op een kalkrijke ondergrond van grof zand.
Profielbeschrijvingvaneenheid 155:
(Een afgevlette kleigrond, waarbij de bovengrond als toemaak werd teruggestort)
Alpg
0-25 zeer donker grijsbruin (10YR3/2) humeuze, matig zandige, klei; kalkarm met duidelijke roest
CGpg 25-60 grijsbruine (2,5Y5/2) matig zware klei; kalkloos, met zeer veel grote en fijne roestvlekken en toenemende reductievlekken
Gl
60-70 donkergrijs (10Y4/1) gereduceerd, zeer grof zand; kalkrijk, sterk grindhoudend
G2
70-(120) donkergrijs (N4) gereduceerde, fijnzandige klei afgewisseld door grindhoudende laagjes, kalkrijk.
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Eenheid 156. Complex: afgegraven en/of opgespotengronden
Tot deze kaarteenheid zijn 500 ha gerekend, dat is 0,4% van de provincie. Het betreft hier opgespoten terreinen
langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De gronden zijn zeer wisselend van samenstelling. Men kan humeuze klei en
grofzand en venig materiaal in hetzelfde profiel aanboren. Verder werden met deze kaarteenheid enkele afgegraven
terreinen in de uiterwaarden van de Rijn aangegeven. Ook hier kunnen sterk wisselende profielen voorkomen.
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De landbouw in de provincie Utrecht
I DE LANDBOUW
Volgens de gegevens van het Verslag over de Landbouw over 1961 is de totale oppervlakte van de provincie bijna
140000ha. Hiervan wordt ruim 83000ha gebruikt voorde land-en tuinbouw (in hetvervolgcultuurgrond genoemd),
bijna 17000 ha is bos. De cultuurgrond bestaat voor het grootste gedeelte uit grasland nl. ruim 73000 ha, de akkerbouw neemt ongeveer 6200ha in en de tuinbouw ongeveer 3900 ha.
Tabel 1 geeft de cijfers iets nauwkeuriger, terwijl de verdeling van de cultuurgrond tevens in procenten is uitgedrukt.
Een verdeling van het bos naar de verschillende houtsoorten is eveneens in deze tabel opgenomen.
TABEL 1. Verdeling van de gronden in de provincie Utrecht naar bodemgebruik (1961)
oppervlakte in ha
Totale oppervlakte van de provincie
Cultuurgrond
waarvan Grasland
Akkerbouw
Tuinbouw
Bos
waarvan naaldhout
loofhout
gemengd

±
±
±
±
±

140000
83400
73300
6200
3900

±
±

16800
8560
5270
2980

±

±

in % van de cultuurgrond

88
7
5
in % van de bosgrond

51
31
18

Het kaartje (fig. 30) laat zien hoe de verdeling van het bodemgebruik over de provincie verspreid ligt. Op het verband
van bodemgebruik en grondsoort komen we nog nader terug (blz. 70). De gegevens voor dit kaartje zijn ontleend
aan de topografische kaart, herzien in dejaren 1954-1961.
Voor een bredere kennis van de huidige structuur van de landbouw in Utrecht kunnen we putten uit de gegevens
die het Centraal Bureau voor de Statistiek elkjaar publiceert inhet Verslagover de Landbouw en uit dejaarnummers
Bedrijfsvoorlichting Utrecht. Voor de samenvatting van het cijfermateriaal bij de landbouwtellingen verzameld is
een indeling gemaakt in landbouwgebieden. Figuur 31 is een kaartje van Utrecht waarop deze gebieden zijn omgrensd en genummerd. In tabel 2 wordt voor de onderscheiden landbouwgebieden opgegeven hoe in het jaar 1961
de procentuele verdeling van het bodemgebruik was.
Alleen in het gebied van de Heuvelrug, het Zandgebied en de Kromme-Rijnstreek is nog enige akkerbouw aanwezig.
De tuinbouw is van betekenis in de Kromme-Rijnstreek (fruitteelt) en het gebied van Ussel en Oude Rijn. Voor het
overige komt duidelijk tot uiting hoe belangrijk het weidebedrijf in heel Utrecht is.
Hoewel de akkerbouw dus niet van zo'n grote betekenis iswillen we toch nagaan welke gewassen verbouwd worden
en of daarin naar landbouwgebied nog veel variatie bestaat. In tabel 3 wordt hiervan een overzicht gegeven.
Uit deze gegevens blijkt dat de granen het grootste aandeel in het bouwplan hebben. In de zandgebieden met het
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TABEL 2. Procentuele verdeling van het bodemgebruik van de cultuurgrond voor de verschillende
landbouwgebieden van de provincie Utrecht in 1961
Nr. en naam van het gebied
21.
31.
32.
33.
34.
35.
41.

Kromme-Rijnstreek
De Ronde Venen
Veenweidegebied
Gebied van IJssel en Oude Rijn
Lopikerwaard
Eemland
Zandgebied

42. H e u v e l r u g

F I G . 30. Het bodemgebruik

in de provincie

Utrecht.

bouwland
grasland
bos en woeste grond
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akkerbouw

gras

10%
9
2
3
1
4
12
22

78%
90
97
S7

93
96
87
74

tuinbouw
\20/

1
1
IÜ
6
1
1
4

FIG. 31. De indeling in landbouwgebieden.

21.
31.
32.
33.
34.
35.
41.
42.

Kromme-Rijnstreek
De Ronde Venen
Veenweidegebied
Gebied van Ussel en Oude Rijn
Lopikerwaard
Eemland
Zandgebied
Heuvelrug

TABEL 3. Overzicht van de verbouwde gewassen in verschillende landbouwgebieden van Utrecht
over 1961 (in ha's)

t

a

Kromme-Rijnstreek
De Ronde Venen
Veenweidegebied
Gebied van IJssel
en Oude Rijn
Lopikerwaard
Eemland
Zandgebied
Heuvelrug
Totaal Utrecht
Totaal in procenten

67

820
414
217

22
39
3

188
105
106
1281
1284
4415
70%

—
7

—
1
4
76
1%

4

5
14

—

—

—
—
—
—

—
—

10
14
0%

3
29
0%

2
5

> -o
e sr

120
21
31

96
49
18

146
32
12

42

47
32
20
205
206
702
11%

16
7

40
35
7
229
104
605
10%

4
4

—
—
6
192
3%

—
6

—
11
15
82
1%

gemengde bedrijf worden alleen maar granen (77%), aardappelen (13%) en voederbieten (10%) verbouwd. In het
gebied van de Kromme Rijn komen daarnaast nog wat peulvruchten en suikerbieten voor. In het gebied van de
Ronde Venen vindt men een uitgebreidere vruchtwisseling.
Het tekort aan arbeidskrachten en de toenemende kosten van de arbeid dwingen tot specialisatie. In de akkerbouw
komt dit tot uiting in een toeneming van de graanteelt (van 60% in 1950 tot 70% in 1962) en een daling van het
percentage hakvruchten. Over het geheel is er een flinke daling van de oppervlakte bouwland.
De oppervlakte grasland isin 12jaar (1950-1962) ongeveer 1000 ha kleiner geworden, (o.a. door stadsuitbreidingen)
maar is in procenten uitgedrukt toegenomen. Dit komt door het omzetten van bouwland in grasland. In 1950 was
de procentuele verdeling Grasland-Bouwland-Tuingrond nog 83-11-6, in 1961 was deze 88-7-5.
Ondanks genoemde daling in het areaal grasland is de veestapel aanzienlijk uitgebreid. In het Jaarnummer van de
Bedrijfsvoorlichting worden de volgende cijfers gegeven (tabel 4).
TABEL 4. Toeneming van het rundvee in de jaren 1950-1962

Melkkoeien
Jongvee
Mestvee
Mestkalveren
Grootvee (omgerekend)
Aantal bedrijven met rundvee

1950

7962

94 504
58 394
2 974
126
130 052
7 529

108 002
73 240
7213
5 562
153 950
7 181

stijg'

tg m

aantal

%

13 498
14 846
4 239
5 436
23 898
348

14
25
143
4414
18
5

Er is een sterke stijging in mestvee en mestkalveren. Omdat de oppervlakte grasland is toegenomen moet ook de
veebezetting per ha groter zijn geworden.
Vergelijken wede veebezetting in de verschillende gebieden dan zijn daarin flinke verschillen op te merken. Dit komt
naar voren in de volgende tabel.
TABEL 5. Aantal stuks grootvee omgerekend per ha grasland
Landbouwgebied

1939

De Ronde Venen
Veenweidegebied
Zandgebied
Lopikerwaard
Heuvelrug
IJssel en Oude Rijn
Kromme Rijn
Eemland
prov. Utrecht

2—
2—
1,95
1,88
1,76
1,75
1,70
1,37
1,85

1950
1,90
1.86
1,82
1,77
1,67
1,68
1,63
1,42
1,76

1962
2,24
2,24
2,20
2,16
2,10
2,01
1,86
1,76
2,10

stijging in % van 1950-62
18
19
21
22
26
20
14
24
19

Uit deze cijfers blijkt dat de veebezetting in het Eemland en de Kromme-Rijnstreek het laagst is. Het verschil met het
grote Veenweidegebied is bijna 0,5 stuk grootvee per ha. Deze stijging van de veebezetting is mogelijk geworden
door een intensieve graslandexploitatie en een groter gebruik van stikstof. Op de bedrijven, die voor het LEI een
boekhouding bijhouden was het N-gebruik in 1952 ± 70 kg en in 1963 ± 150kg per ha grasland.
In de varkenshouderij inde provincie zijn de mestvarkens en fokzeugen de laatstejaren inaantal toegenomen, hoewel
het aantal bedrijven waar varkens voorkomen flink is verminderd. Dus is het aantal varkens per bedrijf sterk toegenomen. Dit blijkt uit de volgende tabel.
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TABEL 6. Het aantal mestvarkens in de onderscheidene landbouwgebieden van de provincie Utrecht
in de jaren 1950 en 1962
aantal mestvarkens
1950
1962
Landbouwgebied
Zandgebied
Lopikerwaard
Veenweidegebied
Kromme-Rijngebied
Gebied van IJssel en Oude Rijn
De Ronde Venen
1emland
Totaal prov. Utrecht

18 862
12 464
12 495
4 352
6 184
4 443
623
59413

32 413
18 817
12 433
7 359
6 499
4 841
1 042
83 404

toename m
aantal
%

13 551
6 353
62
3 007
315
398
419
23 991

72
51
0
69
5
9
67
40

Het aandeel van de zandgebieden is tussen 1950 en 1962 gestegen van bijna 1/3 tot 39%. Ook in deze tak van veehouderij treedt een duidelijke concentratie op. Hetzelfde kan men constateren uit de cijfers over de schapenhouderij
in de volgende tabel.
TABEL 7. De schapenhouderij in Utrecht (1950-1963)
1950
Aantal schapen
Aantal bedrijven met schapen
Schapen per bedrijf

1963

20 693
1 688
12

22 996
1 387
17

In de pluimveehouderij treedt evenzeer dezelfde concentratiedrang op. De duurdere arbeid wordt steeds beter benut
door vergroting van het aantal dieren per bedrijf. In tabel 8worden cijfers gegeven over de grootte van de leghennenstapel in de verschillende landbouwgebieden.
TABEL 8. De aantallen leghennen in de verschillende landbouwgebieden van de provincie Utrecht
in de jaren 1950 en 1962
aantal

Zandgebied :- Heuvelrug
Veengebied + Ronde Venen
Eemland
Lopikerwaard
Gebied van Kromme Rijn +
IJssel en Oude Rijn
prov. Utrecht

toename in
aantal
%

1950

1962

396 383
50 761
6 922
49 109

680 391
111 198
18 338
93 813

284 008
60437
11416
47 704

72
119
165
103

58 726
558 901

127 406
1 031 146

68 680
472 245

117
84

De leghennenstapel is in de weide- en kleigebieden sinds 1950 procentueel het sterkst vooruit gegaan. Echter, 80%
van de bedrijven met 400-1000 leghennen en 75 %van de bedrijven met meer dan 1000leghennen liggen in de zandgebieden. Daar komt dus het grootbedrijf in de pluimveehouderij voor.
Samenvattend kan worden geconcludeerd:
dat het weidebedrijf verreweg de belangrijkste peiler is van de Utrechtse landbouw;
dat er de laatstejaren een sterke concentratie en specialisatie in de Utrechtse landbouw optreedt, zowel op het gebied
van de rundvee, de varkens- als van de pluimveehouderij.
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II DE BODEMWAARDERING
De huidige kennis van de bodemeenheden, die op de Nebo-kaart voor de provincie Utrecht worden onderscheiden
geeft de mogelijkheid een zekere waardering van de gronden uit te spreken. Dit oordeel kan maar zeer globaal zijn
en zal betrekking hebben op de akker- en weidebouw (de landbouw). Over de geschiktheid van de gronden voor
de tuinbouw wordt gehandeld in de publikatie van Pijls en Hulshof (1957), waarnaar we graag willen verwijzen.
Voor het werk van de Nebo-kaart moeten we ons beperken tot de beschrijvende bodemgeschiktheidsclassificatie.
Dat wil zeggen dat we vermelden hoe de algemene ervaring en de plaatselijke beoordeling van een kaarteenheid is.
Een kwantitatieve bodemgeschiktheidsclassificatie zou een langjarig onderzoek vereisen om de vele factoren, die de
produktie beïnvloeden, te kunnen bepalen. Zo isbijvoorbeeld de invloed van het weer moeilijk uit te schakelen. Voor
deze beschrijvende bodemgeschiktheidsclassificatie maken wegebruik van de Zeer globale bodemgeschiktheidskaart
voor akker- en weidebouw op schaal 1:200000 en de toelichting (Stichting voor Bodemkartering, i.V.). Vanwege
het landelijke karakter van genoemde kaart is in dit boek de classificatie van de Utrechtse gronden afzonderlijk behandeld. Dit opent de mogelijkheid, naast de algemene omschrijving, bijzonderheden en afwijkingen van de kaarteenheden, dieindeprovincie voorkomen, tevermelden. Delegenda van bovengenoemde kaart isookdebeoordelingsschaal van kaarteenheden van de Nebo-kaart in Utrecht. Voor een uitvoerige verantwoording en toelichting moge
naar de bijbehorende tekst worden verwezen.
Enkele belangrijke punten moeten hier welworden aangehaald en omschreven. Het aantal boringen per 100hectaren
is maar klein, afhankelijk van de aard van het terrein 2tot 6. De nauwkeurigheid van de opname van de bodemkundige verschijnselen is daarmee in overeenstemming. Men spreekt daarom terecht van zeer globale bodemgeschiktheidskaart.
Onder geschiktheid van een grond wordt verstaan de mate van succes, waarmee goede boeren een bepaald gewas
op een bepaalde grond regelmatig kunnen verbouwen. Hierbij wordt rekening gehouden met het bestaande bedrijfstype (Vink, 1963).
De legenda heeft een hoofdindeling in vijf klassen:
In de hoofdklasse BG worden de gronden ondergebracht die zowel voor akkerbouw als voor weidebouw een bepaalde geschiktheid hebben.
De hoofdklasse GB omvat die gronden die voor weidebouw een betere geschiktheid hebben dan voor akkerbouw.
De hoofdklasse B omvat gronden die meer of minder geschikt zijn voor akkerbouw, maar weinig of niet geschikt voor
weidebouw.
De hoofdklasse G omvat gronden die meer of minder geschikt zijn voor grasland, maar weinig of niet geschikt voor
akkerbouw.
De hoofdklasse O omvat de gronden die weinig of niet geschikt zijn voor akkerbouw of voor grasland.
De volgorde waarin de klassen in de legenda staan duidt geen rangorde aan. Voor een beschrijvende geschiktheidsclassificatie is dat niet mogelijk. Eerst wanneer men over cijfers zou beschikken van de opbrengsten en de kwaliteit
van de gewassen, alsmede over de daarvoor nodige kosten zou een werkelijke rangorde mogelijk zijn.
De gehele legenda van de landelijke bodemgeschiktheidskaart is als volgt:
HOOFDKLASSE BG BOUWGRASLANDGRONDEN
Gronden in het algemeen meer of minder geschikt voor akkerbouw en tevens meestal
voor weidebouw
Klasse BG1

Zeer veelzijdig geschikte bouwgraslandgronden
in het algemeen, mits goed ontwaterd, zeer geschikt voor de meeste akkerbouwgewassen, met
goede tot zeer goede opbrengsten en goede oogstzekerheid, plaatselijk enigszins droogtegevoelig;bij goedewaterbeheersing geschikt voor grasland, echter gedeeltelijk met zomerdepressie,
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Klasse BG2

Subklasse BG2a
Subklasse BG2b
Klasse BG3

Klasse BG4

Klasse BG5

Klasse BG6

Klasse BG7

zeer goede veevoederkwaliteit.
Veelzijdig geschikte bouwgraslandgronden
in het algemeen, mitsgoed ontwaterd, geschikt voor de meeste akkerbouwgewassen, echter met
beperkingen voor enkele gewassen en/of met geringere oogstzekerheid ;in het algemeen geschikt
voor grasland, echter met meer of minder sterke zomerdepressie, zeer goede veevoederkwaliteit.
met beperkingen tengevolge van chemische en/of fysische eigenschappen (zwaarte, structuur,
kali-fixatie, kalkarmoede, geilheid).
met beperkingen tengevolge van helling en/of ouderdom van de gronden.
Vrij beperkt geschikte bouwgraslandgronden
in het algemeen, bij voldoende waterbeheersing, geschikt, soms zeer geschikt voor een beperkte
„zware" vruchtwisseling, echter plaatselijk minder gunstig tot ongeschikt; matig tot goed geschikt voor grasland — de nattere delen „laat" (d.w.z. laat van ontwikkeling in het voorjaar)
—, soms met min of meer sterke zomerdepressie, goede tot zeer goede veevoederkwaliteit.
Beperkt geschikte bouwgraslandgronden
geschikt tot zeer geschikt voor een uitgebreide „lichte" vruchtwisseling, soms ook voor enkele
handelsgewassen —de nattere delen zijn echter te riskant voor wintergewassen; matig tot goed,
soms zeer goed geschikt voor grasland, goede veevoederkwaliteit.
Zeer beperkt geschikte bouwgraslandgronden
in het algemeen geschikt voor rogge, haver, aardappelen en voederbieten, de meer lemige en/of
slibrijke respectievelijk humeuze gedeelten zijn tevens min of meer geschikt voor suikerbieten
en/of tarwe; min of meer geschikt voor blijvend grasland.
Bouwgraslandcomplex met sterk wisselende geschiktheid
op korte afstand sterk variërende gronden: de beste zijn gelijkwaardig aan die van klasse BG2;
er komen echter ook belangrijke oppervlakten voor, die weinig geschikt zijn voor akker- en
weidebouw.
Beperkt geschikt bouwgraslandcomplex
gronden met op korte afstand sterk wisselende geschiktheid; de drogere delen zijn in het algemeen goed geschikt voor rogge, haver en aardappelen, soms ook voor voederbieten en weinig
geschikt voor grasland; de nattere gedeelten zijn weinig geschikt voor akkerbouw maar goede
graslandgronden met goede brutoproduktie en geringe zomerdepressie, goed beweidbaar,
matige tot goede veevoederkwaliteit.
HOOFDKLASSE GB GRASBOUWLANDGRONDEN
Gronden in het algemeen meer of minder geschikt voor weidebouw en in vele gevallen tevens voor akkerbouw

Klasse GBl

Klasse GB2

Klasse GB3

Vrij beperkt geschikte grasbouwlandgronden
als grasland goed producerend — de droogste delen met enige zomerdepressie, de natste delen
„laat", soms te nat voor grasland — goed beweidbaar, goede veevoederkwaliteit; de goed ontwaterde, lemige of slibrijke delen zijn geschikt tot zeer geschikt voor een uitgebreide „lichte",
in enkele gevallen voor een beperkte „zware" vruchtwisseling en soms ook voor enkele handelsgewassen, de overige gronden zijn gedeeltelijk te nat en/ofte zwaar voor bouwland.
Beperkt geschikte grasbouwlandgronden
grasland met goede brutoproduktie, echter vaak „laat", soms slecht beweidbaar (te nat),
matige veevoederkwaliteit; in het algemeen min of meer geschikt voor een uitgebreide „lichte"
vruchtwisseling, maar ten deleteriskant voor wintergewassen —denatteredelenzijn ongeschikt
voor akkerbouw.
Beperkt geschikt grasbouwlandcomplex
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gronden van sterk wisselende hoedanigheid voor grasland — de beste delen hebben een goede
brutoproduktie, zijn echter „laat" doch zonder zomerdepressie, de droogste delen hebben een
lage brutoproduktie met sterke zomerdepressie, de natste delen zijn te nat voor exploitatie als
grasland — matige tot goede veevoederkwaliteit; voor akkerbouw hebben sommige delen een
beperkte geschiktheid, de overige delen zijn te zwaar en/ofte nat en/ofte venig.
HOOFDKLASSE B BOUWLANDGRONDEN
Gronden in het algemeen meer of minder geschikt voor akkerbouw, maar meestal
weinig of niet geschikt voor weidebouw
Klasse BI

Klasse B2

Klasse B3

Beperkt geschikte bouwlandgronden
slechtsgeschikt voor droogteresistente en/of vroege gewassen, soms goed geschikt voor enkele
handelsgewassen; hoogstens matig geschikt voor blijvend grasland (lage brutoproduktie).
Zeer beperkt geschikte bouwlandgronden
inhet algemeen geschikt voor rogge-haver enaardappelen en op demeervochtige respectievelijk
vochthoudende plaatsen ook voor voederbieten.
Uiterst beperkt geschikte bouwlandgronden
in het algemeen hoogstens matig geschikt voor rogge, haver en aardappelen.
HOOFDKLASSE G GRASLANDGRONDEN
Gronden in het algemeen meer of minder geschikt voor weidebouw, maar meestal
weinig of niet geschikt voor akkerbouw

Klasse Gl

Klasse G2

Klasse G3

Klasse G4

Klasse G5

Stevige gevoelige graslandgronden
met goede brutoproduktie, maar zeer gevoelig voor een goede waterbeheersing, soms „laat",
voldoende stevige zode, goede veevoederkwaliteit.
Stevige late graslandgronden
met goede brutoproduktie, vaak „laat", soms met min of meer sterke zomerdepressie, stevige
zode, matige tot goede veevoederkwaliteit.
Slappe gevoelige graslandgronden
met goede brutoproduktie, maar zeer gevoelig voor een goede waterbeheersing, meestal „laat",
zeer gevoelige zode bij slechte waterbeheersing, sterk wisselende veevoederkwaliteit.
Graslandgronden met wisselende geschiktheid
met in het algemeen goede brutoproduktie — de droogste delen met zomerdepressie, de nattere
delen „laat" en soms met slappe zode — matige tot goede veevoederkwaliteit.
Matig geschikte graslandgronden
met in het algemeen matige brutoproduktie — plaatselijk te nat of te droog — matige veevoederkwaliteit.
HOOFDKLASSE O ONGESCHIKTE GRONDEN
Gronden overwegend weinig geschikt voor akker- en weidebouw

Klasse Ol
Klasse 02

Overwegend te droge gronden.
Overwegend te natte gronden.
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NIET GECLASSIFICEERD
Terreinen met zeer sterk wisselende bodemgesteldheid of hydrologie en zanderijgronden.
Buitendijkse gronden.
Bebouwde kommen.
Water.
In deze legenda zijn een aantal termen gebruikt, die een nadere omschrijving behoeven.
Zware vruchtwisseling: omvat de gewassen van de goede kleigronden dus behalve tarwe en suikerbieten ook vlas,
erwten, fijne zaden enz.
Beperkte zware vruchtwisseling: de beperkingen liggen vooral bij de fijne zaden, vlas, erwten, vaak ook de hakvruchten.
Lichte vruchtwisseling: omvat de gewassen van de zandgronden, rogge, haver, of mengteelt haver en gerst, aardappelen.
Uitgebreide lichte vruchtwisseling: alle gewassen van de goede zandgronden en tevens met redelijk succestarween
suikerbieten.
Nu volgt een omschrijving van de waardering van de kaarteenheden.
DE ZEEKLEIGRONDEN
DE JONGE

ZEEKLEIGRONDEN

Kaarteenheid 9.
Deze ligt in noordwest Utrecht en is de voortzetting van de rivierkleigronden langs de Vecht. Bij de boerderijen ligt
wat boomgaard (in gras), voor het overige worden deze gronden alleen voor grasland gebruikt. In de Hoekerpolder
zijn de gronden vrij zwaar (± 35%lutum)en daardoor minder geschikt voor bouwland. Langs de Gein zijn de gronden wel geschikt voor bouwland mits voor een goede waterbeheersing wordt zorg gedragen. Voor grasland zijn deze
gronden goed geschikt. Ze zijn vroeg in het voorjaar, maar krijgen in droge zomers flinke opbrengstdalingen, zehebben geen last van vertrapping in natte perioden, de kwaliteit van het gras iszeer goed tot goed, ook de brutoproduktie
is er goed. De landelijke waardering van deze kaarteenheid is BG2a, de provinciale hoeft daarvan niet af te wijken.
Kaarteenheid 34.
Hiervan ligt een enkel kaartvlak ten noorden van Amersfoort in het mondingsgebied van de Eem. Het is een overgangsgrond bestaande uiteen dun kleidek (klei van een knippig karakter) op een pleistocene zandondergrond, terwijl
er vaak dunne veenlagen tussen beide aanwezig zijn. De gronden van deze eenheid liggen geheel in gras. Het gras
begint laat te groeien en heeft last van depressie in droge zomers. Onder natte weersomstandigheden treedt snel vertrapping op. De brutoproduktie is afgezien van de zomerdepressie redelijk goed en de kwaliteit kan bij een goede
verzorging eveneens goed zijn. De landelijke waardering van deze gronden isG2,voor de provincie Utrecht komt de
omschrijving van klasse G3 echter beter overeen met bovengenoemde feiten, behalve voor de omschrijving van de
kwaliteit.
Kaarteenheid 38.
De gronden van deze kaarteenheid bestaan uit een kalkarm kleidek (40-80 cm dik) op veen. De herkomst van het
kleidek kan zowel fluviatiel als marien zijn. Hier worden de mariene besproken; de fluviatiele klei-op-veengronden
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worden bij de Rivierkleigronden behandeld. Deze gronden liggen ineen smalle streep langs de Eem, ten noorden van
Amersfoort en worden als graslanden gebruikt. Ze liggen lager dan de aangrenzende veengronden. Ze zijn matig
vroeg in het voorjaar en hebben een zomerdepressie in drogejaren. Bij natte weersomstandigheden kan vertrapping
optreden. De brutoproduktie is hoog en de kwaliteit is matig tot goed. Landelijk is de waardering Gl. Gezien de
omschrijving van de klassen Gl en G2 heeft deze kaarteenheid kenmerken van beide.
Kaarteenheid 39.
Deze kaarteenheid omvat de kalkrijke mariene gronden langs de voormalige Zuiderzee, rond de monding van de
Eem. Vroeger toen deze gronden nog in een zomerpolder lagen werden ze uitsluitend voor grasland gebruikt.
Tegenwoordig kan men er een bouwlandbedrijf vinden op de wat hoger gelegen gronden vlak langs de dijk van het
Usselmeer. Door onderbemaling moeten deze bouwlandgronden voldoende diep uit het water gehouden worden.
Ze hebben voor bouwland een beperkte geschiktheid.
Het grasland is vroeg met enigezomerdepressie in extreem drogejaren. Deze gronden hebben geen last van vertrapping. Ook de produktie en kwaliteit zijn goed te noemen. De landelijke waardering is GB3, de hier genoemde feiten
komen in grote lijnen daarmee overeen.
Kaarteenheid40.
De gronden van deze kaarteenheid komen voor in de uiterwaarden van de Eem en bestaan uit een kalkarm tot kalkhoudend kleidek op veen tussen 40en 80cm. Er isdus een grote overeenkomst met de gronden van kaarteenheid 38
(marien). Ze hebben dezelfde landelijke waardering Gl. De regionale waardering is dezelfde als die voor kaarteenheid 38 (marien) kenmerken van Gl en G2.
DE OUDE ZEEKLE1GRONDEN
Kaarteenheid 62.
De gronden van deze kaarteenheid liggen alleen in de polder Zevenhoven, elders komen ze in Utrecht niet voor.
Er is één enkel graslandbedrijf overgebleven, de overige gronden zijn afgeveend, afgegraven en gediepploegd. Hierdoor kwam kalkrijke klei boven, diegeschikt isvoor bouwland en als zodanig in gebruik. Degronden worden onderbemalen. Men vindt ereen uitgebreide zware vruchtwisseling, naast granen komen hakvruchten vlas en erwten voor.
Landelijk is de grond als BG3 geclassificeerd, de uitgebreide zware vruchtwisseling zou hier BG2 rechtvaardigen.
Kaarteenheid 63.
De gronden tot deze kaarteenheid behorend kan men vinden in de droogmakerijen, de Ronde Venen en de polder
Zevenhoven. Daar waar kalkrijke klei in de ondergrond aanwezig was heeft men grondverbetering toegepast; op
dezegronden,dieinbouwlandliggeniseenuitgebreidezwarevruchtwisselingmogelijk bijeenbehoorlijke ontwatering.
Zulke gronden kunnen geclassificeerd worden als BG2.
De overige gronden hadden een belangrijk deel bouwland, maar de laatste jaren is van dit bouwland veel in gras
gelegd. In de polder Wilnis-Veldzijde bijvoorbeeld isdat zeer sterk het geval. Waar men nog bouwland heeft is men
teruggegaan tot een beperkte zwarevruchtwisseling. Door gebrek aan arbeidskrachten kan men het onkruid niet goed
de baas blijven. Het grasland heeft er uitstekende mogelijkheden. Wat vroegheid betieft is het normaal, in de zomer
kan eenflinkezomerdepressie optreden behalve op de lagedelen. Daarentegen isde beweidbaarheid op hoge gronden
goed, opdelagedelen veelminder. De hoogteligging iser nogalwisselend. Zowel kwaliteit als brutoproduktie isgoed.
De landelijke waardering G5 zou men, afgezien van bovengenoemde verbeterde gronden (BG2) hier beter kunnen
veranderen in GB3.
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DE R1VIERKLEIGR0NDEN
Kaarteenheid66.
De gronden van kaarteenheid 66, de stroomruggronden, komen veel voor in het Kromme-Rijngebied en verder
liggen zelangs derivieren de Vecht, de Oude Rijn, de Hollandsche IJssel en de Lek. Op de stroomruggronden van het
Kromme-Rijngebied ligtveelgrasland, vrij veel boomgaard en weinig bouwland. De gewassen, dieverbouwd worden
zijn (in volgorde van belangrijkheid): zomergranen, voederbieten, consumptie-aardappelen, suikerbieten, wintergranen en peulvruchten (1961).
Het grasland op deze gronden is erg vroeg in het voorjaar, terwijl de koeien nog tot in de late herfst buiten kunnen
zijn; van vertrapping in nattere perioden heeft men weinig last. De stalperiode is gemiddeld 5 maanden. Wel lijdt
het gras aan een vochttekort in de zomer (depressie), wat vooral op de veelvuldig voorkomende heibanen sterk tot
uiting komt. In drogejaren is het gras daar dan bruin verbrand.
De kwaliteit van het gras is goed, maar de brutoproduktie laat in de zomer te wensen over. De veebezetting is in
dezestreken laag: 1^stuks groot veeper ha. Deze kan door een intensievere exploitatie zoals beregeningen zwaardere
N-bemesting opgevoerd worden. Ook de bouwlandgewassen vertonen op de vaak voorkomende heibanen een mindere groei en opbrengst (zie fig. 32).
FIG. 32. Groeiverschillen in zomergerst. Het gewas links op defoto heeft last van droogte, door het dunne kleidek op zand (heibaan). Het
gewas rechts staat op een dik kleidek en heeft geen last van droogte. Het betreft hier stroomruggronden onder Werkhoven.
(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R19-154)
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Voor de stroomruggronden buiten het Kromme-Rijngebied geldt ook dat ze overwegend in gras liggen. Bodemkundig verschillen ze daarin met de gronden van het Kromme-Rijngebied dat er veel minder heibanen voorkomen.
De graslanden zijn vroeg, hebben last van zomerdepressie, zijn goed en langdurig beweidbaar. De kwaliteit is uitstekend en de brutoproduktie is ook goed omdat ze vaak een betere vochtvoorziening hebben.
De landelijke waardering van de stroomgronden is BG2a de provinciale behoeft daarvan niet af te wijken.
De uiterwaardgronden langs de Lek worden ook tot kaarteenheid 66 gerekend. Er is gezien de opbouw van het
profiel geen reden om af te wijken van de beoordeling hier boven aan de stroomruggronden gegeven. Alleen moet
wel bedacht worden dat de uiterwaardgronden regelmatig onder water kunnen lopen, zodat de geschiktheid als
grasland van belang is. Nu isdeze zeer goed te noemen. De verzorging laat echter te wensen over zodat de opbrengsten onder de huidige omstandigheden niet optimaal zijn. Onder Jaarsveld komen uiterwaardgronden voor die
droogte-gevoelig zijn, hoewel niet afgegraven.
Kaarteenheid67.
De gronden van kaarteenheid 67 liggen in twee kaartvlakjes onder Tuil en 't Waal en Wijk bij Duurstede. Het
betreft hier resp. een kleiige overslag op komgrond en een stroom-op-komgrond. Deze gronden liggen bij Tuil en
't Waal in gras en boomgaard en bij Wijk bij Duurstede in gras, boomgaard en bouwland, in volgorde van belangrijkheid. De oppervlakte van deze gronden in Utrecht is te klein om ze op hun juiste waarde te kunnen schatten.
Er is dan ook geen reden van de landelijke classificatie van deze kaarteenheid ni. BG3 af te wijken.
Kaarteenheid 68.
De grootste oppervlakte van de gronden van kaarteenheid 68ligt ten zuidwesten van de stad Utrecht. Deze komkleigronden-op-stroomrug liggen overwegend in gras, met hier en daar wat boomgaard of bouwland. De grasgroei in
het voorjaar is noch bijzonder vroeg, noch bijzonder laat; in de zomer is het grasland droogtegevoelig zodat het in
droge zomers bruin kan worden, onder natte omstandigheden zijn deze gronden enigszins gevoelig voor vertrapping.
Overigens is de kwaliteit goed evenals het producerend vermogen.
De landelijke classificatie van deze gronden is BG3. Bouwland met een beperkt zware vruchtwisseling is zeker niet
onmogelijk. Maar in de huidige tijdsomstandigheden gebruikt men ze toch liever voor grasland. Ze behoren dan tot
de goede graslandgronden Gl.
Kaarteenheid 69.
De komgronden zijn over het gehele rivierkleigebied verspreid en nemen vanwege hun oppervlakte een belangrijke
plaats in.
Ze liggen overwegend in gras, hier en daar komt nog wat griend voor. Tussen Benschop en Usselstein heeft men veel
grienden omgezet in goed verzorgde boomgaarden; de meeste hiervan worden onderbemalen.
Als grasland zijn de komgronden later in produktie dan de stroomruggronden, echter vroeger dan de klei-op-veen
en veengronden (eenheden resp. 38 en 85/86). Bij droog weer in de zomer blijven de komgronden wel groen, maar
toch treedt er dan groeistagnatie op.Onder natte omstandigheden hebben zeduidelijk lastvan vertrapping. De brutoproduktie is de laatste jaren sterk verbeterd. Naar de mening van de praktijk is dit te danken aan de wisselende
weersomstandigheden d.w.z. de opeenvolging van droge en natte jaren. Ook kan een betere verzorging daarbij een
rol spelen. De kwaliteit is beter dan die van de klei-op-veen (38) en veengronden (85/86). De landelijke classificatie
van de komgronden is GB3. Bij de tegenwoordige omstandigheden zullen de komgronden niet meer geschikt geacht
worden voor bouwland. Gaat men grasland opkomgrond scheuren en bebouwen dan zal men een aantal produktieve
jaren hebben, waarin men teert opdehumusvoorraad van dezode,maar nadienzalmenernstigemoeilijkheden krijgen
vooral bij de grondbewerking. Wel zijn de komgronden goede graslandgronden. De provinciale classificatie zal dan
ook Gl zijn.
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Kaarteenheid 38.
De gronden van deze kaarteenheid bestaan uit een kalkarm kleidek (40-80 cm dik) op veen. De herkomst van het
kleidek kan zowel fluviatiel als marien zijn. Hier worden de fluviatiele besproken. De mariene werden bij de Zeekleigronden behandeld (zie pag. 73 en 74).
Deze gronden komen over een grote oppervlakte voor in het westen van de provincie. Ze liggen vrijwel geheel in
gras. Hier en daar komt wat boomgaard voor. Het gras begint in het voorjaar vrij laat te groeien, een enkel jaar is
het wat eerder. Het heeft geen last van zomerdepressie, maar in natte tijden wel last van vertrappen. De kwaliteit
staat tussen die van de komgronden en dievan de veengronden in. De opbrengst isgoed en zal bij dezelfde bemesting
hoger zijn dan die van eenheid 69. De landelijke classificatie is Gl. Hoewel deze kaarteenheid door de gevoeligheid
van de zode, vooral bij de gronden met een wat dunner kleidek, misschien beter in klasse G3 zou passen, blijft zij
voor de provinciale classificatie toch in Gl.
DE VEENGRONDEN
Kaarteenheden80 en 81.
De veenmosveen- of zeggeveengronden liggen in de Geldersche Vallei, ten oosten van de Loosdrechtse Plassen en
bij Wilnis en Vinkeveen, het zgn. bovenland.
Deze gronden liggen in gras, behalve onder Vinkeveen waar vrij veel tuinbouw voorkomt. De tuinbouw wordt zowel
onder glas als in de koude grond uitgeoefend. Als grasland zijn deze gronden erg slap, ze worden al gauw vertrapt.
Ze liggen vaak te laag of zijn te nat vanwege kwel (Geldersche Vallei).
Ze zijn laat in het voorjaar en hebben geen last van zomerdepressie. Over het algemeen isde brutoproduktie behoorlijk groot en de kwaliteit matig. Bij Loosdrecht komen naast goed beweidbare gronden zeer slappe gronden voor.
Voor kaarteenheid 81onder Westbroek isde kwaliteit en de geschiktheid voor grasland wisselend. De niet verveende
gronden zijn meestal produktief en het gras is van goede kwaliteit. De verlande trek- of petgaten zijn niet of weinig
geschikt voor beweiding. Soms is er nog nauwelijks een zode aanwezig. De kwaliteit hooi die gewonnen wordt is
meestal zeer matig.
De landelijke waardering is resp. G4 en G3.Wat betreft het kaartvlak in de Geldersche Vallei, lijkt deze waardering
wel te hoog; er ligt hier zelfs onland.
De goede gronden in de omgeving van Westbroek zouden met G2 te waarderen zijn, de slechte grenzen aan onland.
Als som van het geheel kunnen we de landelijke waardering wel handhaven.
Kaarteenheid 84.
Van dezebosveengrond komt een enkel groot kaartvlak voor alszg.„bovenland" rondom de Ronde Venen. Afgezien
van wat tuingrond ligt deze grond in gras. De gronden zijn slap en daarom zeer gevoelig voor vertrapping. Het
grasland isniet vroeg en heeft ook geen zomerdepressie. De kwaliteit van het gras isgoed, evenals de brutoproduktie.
De provinciale classificatie kan gelijk zijn aan de landelijke en isG3.
Kaarteenheid 85.
De gronden van kaarteenheid 85 hebben een kleiige bovengrond op veen, ze komen veel voor en vormen de kern
van het West-Utrechtse veengebied. Het gebruik is grasland. Het gras begint er in het voorjaar laat te groeien, maar
heeft in de zomer geen last van depressie door droogte.
Onder natte omstandigheden heeft men wel last van vertrapping, maar minder erg dan bij de veengronden zonder
kleidek. De grond herstelt zich ook snel.
Waar men toemaak heeft gebruikt isdezode steviger en komt veelminder vertrapping voor. Dan zijn het uitstekende
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graslandgronden met zeer goede brutoprodukties van een goede kwaliteit. De polder Oukoop is een voorbeeld van
grasland van zeer goede kwaliteit. Maar waarschijnlijk is dit voor een groot deel te danken aan het vakmanschap
van de boer in deze streek.
Daarentegen komen op dit kaartvlak ook gronden voor die vooral in natte tijden zeer gevoelig zijn hetgeen zich uit
in de nettoproduktie, zobijvoorbeeld in de omgeving van Zegveld. De landelijke classificatie isGl. De omgeving van
Zegveld en een deel van Kamerik wordt niet hoger gewaardeerd dan G3 op grond van genoemde gevoeligheid onder
natte weersomstandigheden. Voor het overige is er geen bezwaar tegen de landelijke classificatie.
Kaarteenheid 86.
De gronden van deze kaarteenheid liggen op de overgang van zeeklei naar veen en van rivierklei naar veen. Ze zijn
opgebouwd uit een dun kleidek (niet dikker dan 40cm) overgaand in veen. De grootste oppervlakte van deze gronden
ligt wel in het mondingsgebied van de Eem, voor het overige liggen zein het westen van Utrecht in betrekkelijk kleine
kaarteenheden.
De waardering van de grond ten westen van de Eem is anders dan die in het oosten.
Vrijwel alle gronden van deze kaartvlakken liggen in gras. Het gras begint in het voorjaar laat te groeien. In enkele
gevallen waarin de kleilaag onder de zode storend werkt, kan een zomerdepressie optreden. Omgekeerd kan men in
natte perioden vertrapping verwachten. Voor het overige is de brutoproduktie evenals de kwaliteit goed. De slootkanten zijn moeilijk in stand te houden en de sloten groeien snel weer vol.
De gronden ten westen van de Eem, die tot in deze eeuw alleen door een zomerkade van de Zuiderzee gescheiden
lagen, zijn nog erg slap in de ondergrond. Ook het grasbestand heeft zich nog niet aangepast aan de veranderde
omstandigheden. Een diepere ontwatering waardoor een betere rijping van de grond wordt verkregen en een betere
bemesting zouden deze gronden veel goed kunnen doen. De gronden ten oosten van de Eem leveren zeer bladrijke
grassen met een hoog eiwitgehalte. De kwaliteit ten oosten is dus veel beter dan die ten westen van de Eem. Door de
humeuzere bovengrond is het gebied oostelijk van de Eem veel gevoeliger voor vertrapping dan het westen. De landelijke waardering is Gl, ten westen van de Eem waarderen we de grond in klasse G2, ten oosten van de Eem, zou
op grond van de zeer gevoelige zode bij slechte waterbeheersing klasse G3 beter zijn.
Kaarteenheid 87.
Het betreft hier het complex van al dan niet verlande petgaten en aangemaakte veengronden.
De landbouwkundige waarden van deze gronden is gering, ze zijn meer geschikt voor recreatie zie figuur 33. Soms
worden de smalle stroken niet verveend land nog beweid. Het grasbestand kan van een goede kwaliteit zijn. De verlande en daarna weer in cultuur genomen petgaten zijn wegens de slappe zode meestal niet beweidbaar, maar worden
alshooiland gebruikt. Vanwegede ongelijke liggingzijndezegronden moeilijk teexploiteren.Delandelijke waardering
van deze gronden is 02 waarvan de provinciale niet afwijkt.
Kaarteenheid 92.
De restveengronden liggen in Utrecht in de droogmakerijen de polder Bethune en Groot Mijdrecht. Ze zijn alleen
in gebruik voor grasland. Het grasland is van zeer matige kwaliteit wat samenhangt met de lage natte ligging. Maar
het is ook een gevolg van de zeer lage pH, die op deze veengrond voorkomt (katteklei). De zode is meestal slap. De
grasgroei is laat en de produktie matig. Waar de bovengrond plaatselijk verdroogd is, is de produktie zeer matig. In

Bijschrift Foto pag. 79
FIG. 33. De Loosdrechtse plassen zijn ontstaan in een verveend gebied, waarin de zetwallen en ribben door afslag zijn verdwenen. Op de
achtergrond is het landschap van kaarteenheid 87 nog duidelijk te herkennen. Ribben en zetwallen, begroeid met bossages liggen in de met
riet begroeide petgaten. Dit gebi"d is nu zeer gezocht voor recreatie.
(Foto KLM Aerocarto N. V.)
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de Polder Bethune is door de sterke kwel het gras veelal van zeer matige tot slechte kwaliteit. De sloten vragen er
zeer veel onderhoud (zie fig. 34). Een deel van deze gronden is geheel onbruikbaar voor de landbouw. De gemeentelijke waterleiding van Amsterdam betaalt de bemalingskosten en behoedt zo de boeren voor een financiële ondergang.
De landelijke waardering van deze gronden is GB3. De provinciale kan niet meer dan G4 zijn voor de gronden van
Groot Mijdrecht en G5 voor de gronden in de Polder Bethune.
DE ZANDGRONDEN
Kaarteenheid 101.
De lage humuspodzolen liggen in Utrecht langs de oostzijde van de stuwwal en in de omgeving van het Soesterveen.
De gronden zijn voornamelijk in gebruik als bos en als weiland maar weinig als bouwland. Tussen Baarn en Eemnes
ligt hier en daar wat glastuinbouw, enige vollegrondsgroenteteelt en een kleine oppervlakte boomgaard.
Het grasland heeft een goede brutoproduktie van een matige kwaliteit. Het gras begint laat te groeien en de hogere
kopjes en ruggetjes hebben in de zomer geregeld last van depressie in de groei. Als bouwland zijn ze alleen geschikt
voor een lichte vruchtwisseling: haver, aardappelen en voederbieten. De laagste delen zijn voor de akkerbouw te nat
en te humusrijk, dus ongeschikt.
De landelijke waardering is GB2 de provinciale is daaraan gelijk.

FIG. 34. De Polder Bethune. Op defoto isgoed zichtbaar dat de brede sloten votgegroeid zijn.
(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R29-83)

Kaarteenheid 102.
De lage gleygronden liggen voor het grootste deel in de Geldersche Vallei. De overige kaartvlakjes vindt men ten
westen van de stuwwal op de overgang naar de gebroken gronden. Het profiel bestaat uit een zwarte of bruine humeuze tot humusrijke bovengrond op een bleekbruine tot bleekgrijze zandondergrond. De gleygronden zijn hoofdzakelijk in gebruik als grasland en zijn daarvoor goed geschikt. Door de scherpe overgang van de bovengrond met
veel humus naar de humusarme ondergrond is deze grond gevoelig voor te diepe ontwatering. Het grasland heeft
een goede brutoproduktie met matige tot goede veevoederkwaliteit. De laagste delen, meestal humeuzezwartegleygronden,worden geregeld vertrapt en zijn laat in het voorjaar. De hogere bruine gleygronden zijn als bouwland geschikt voor een lichte vruchtwisseling, ook kunnen suikerbieten en voederbieten verbouwd worden.
De landelijke waardering van de gleygronden de GBl. Er is geen reden voor de provinciale waardering daarvan af
te wijken.
Kaarteenheid 105.
De gronden van deze kaarteenheid: de middelhoge oude bouwlanden, komen voornamelijk voor in de Geldersche
Vallei en langs de oostrand van de Utrechtse stuwwal. Het bodemgebruik is grasland, bouwland en bos.
Deze gronden zijn geschikt voor de teelt van rogge, haver en aardappelen. Wanneer de vochtvoorziening gunstig
is, kunnen ook voederbieten verbouwd worden.
De landelijke waardering is B2, de provinciale is BG5.
Kaarteenheden 107en 109.
De gronden van deze kaarteenheden: de middelhoge podzolen, komen voor in de Geldersche Vallei en op de overgangen van de Utrechtse stuwwal naar de lager gelegen gebieden. Deze gronden worden gebruikt voor grasland,
bouwland en bos. De belangrijkheid van één van de drie kan variëren met het kaartvlak. Tegen de stuwwal zal men
vaak meer bos vinden, in de Vallei meer grasland.
Deze gronden zijn geschikt voor rogge, haver en aardappelen, soms voor voederbieten. De geschiktheid wordt in
sterke mate bepaald door de dikte en het humusgehalte van de bovengrond. Ook is de ligging ten opzichte van het
grondwater van veel belang. Als grasland hebben deze gronden een grote zomerdepressie, de botanische samenstelling is daarmee in overeenstemming. De gronden zijn zeer vroeg en zeer laat beweidbaar: ze hebben geen last van
vertrapping. De brutoproduktie is matig bij een matige tot redelijk goede kwaliteit.
De landelijke en provinciale waardering voor kaarteenheid 107 is B2; voor 109 is de landelijke waardering B2, de
provinciale BG5.
Kaarteenheden 113en 114.
Degronden van dezekaarteenheden : dehoge oudebouwlanden, liggen voornamelijk langsdeflanken vande Utrechtse heuvelrug. Het bodemgebruik van eenheid 114 is bouwland, grasland en bos, de grond van eenheid 113 wordt
voor bouwland gebruikt.
Deze gronden zijn geschikt voor de verbouw van rogge, haver en aardappelen. De kwaliteit van de gronden is o.a.
afhankelijk van de grondwaterstanden de dikte en de lemigheid van het mestdek.
De landelijke en provinciale waardering is B2.
Kaarteenheden 116, 118, 121en 123.
Deze kaarteenheden zijn te zamen genomen: het zijn de hoge podzolen in het centrum van het zandgebied. De
gronden worden vrijwel uitsluitend voor bos en heide gebruikt. Als bouwland hebben ze maar een matige geschikt81

heid voor rogge, haver en aardappelen. De provinciale waardering kan gelijk zijn aan de landelijke, namelijk B3.
Kaarteenheid 124.
Het betreft hier de stuifzanden, die in bos of heide liggen. Ze zijn ongeschikt voor een landbouwkundige cultuur en
worden als Ol gewaardeerd.
Kaarteenheid 125.
Het enige kaartvlak van deze eenheid ligt tussen Doorn en Leersum. Bij de bodemkundige beschrijving is reeds
gebleken dat er allerlei gronden in voorkomen: oude bouwlanden, stuifzanden, gleygronden en humuspodzolen.
De droogste delen, waaronder het stuifzand, liggen in bos en bouwland, de lagere delen meer in gras.
De hoge oude bouwlanden zijn te droog voor grasland en meer geschikt voor een lichte vruchtwisseling. De lagere
delen in het oosten zijn goede produktieve graslandgronden en niet verdrogend.
Vanwege het hier omschreven karakter van deze associatie is het niet mogelijk er een enkele waardering aan te
geven.
Kaarteenheid 126.
Deze kaarteenheid heeft betrekking op de Soester Eng. Het is een complex oude bouwlanden tussen de woonkernen
van Soest en Soestdijk. Tot nu toeishet ingebruik alsbouwland. Weldra zalde heleEngvolgebouwd zijn met huizen,
zodat we van een waardering van deze gronden afzien. De landelijke waardering van deze eenheid is BG5.
Kaarteenheid 134.
Deze kaarteenheid heeft betrekking op het Soesterveen. Het is een complex van lage „resf'-veengronden en enkele
hogere zandruggen met de daartussen voorkomende overgangen van zandgronden met een dunne veenlaag. Het
bodemgebruik is grasland met wat bouwland en bos.
Het iseen matige graslandgrond, met in de lagere delen veel last van vertrapping op de niet bezande gronden. Op de
bezande heeft men daarvan minder last. Op delagere humuspodzolen heeft men wel een redelijke produktie maar van
matige kwaliteit. De lagere gronden zijn laat in het voorjaar. De minder vaak voorkomende hogere delen hebben
een depressie in de zomer, maar deze zijn in het voorjaar weer vrij vroeg.
De landelijke waardering is G5. Er is geen reden hiervan af te wijken.
Kaarteenheid 147.
Deze kaarteenheid ligt in de Polder Bethune en omvat zandgronden met een dunne venige bovengrond en een podzol
in de ondergrond. De gronden liggen in gras. Door de ongelijke hoogteligging zal de grasproduktie nogal kunnen
verschillen. In drogejaren zal er een depressie zijn op de kopjes, terwijl de lager gelegen gronden een goede produktie
geven. Maar in het algemeen zal men meer vrees hebben voor natte jaren, waarin, om vertrappen te voorkomen,
de koeien laat in de weide komen en vroeg op stal moeten. De produktie mag gemiddeld goed genoemd worden.
De landelijke waardering is dezelfde als de provinciale ni. G4.
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DE ALGEMENE ONDERSCHEIDINGEN
Kaarteenheid 151.
Het betreft een kaartvlakje bij Tuil en 't Waal. De grond is een overslag op komklei. Het zanddek isbij de dijk het
dikst en wigt naar achteren dun uit. Men vindt er overwegend boomgaarden in gras waartussen enkele percelen
grasland. Vooraan bij de dijk kan men last hebben van verdroging in de zomer, achteraan, verder van de dijk, zal
het snel nat zijn door stagnatie van water op de komklei.
Landelijke waardering is BG3. Er is geen reden hiervan af te wijken.
Kaarteenheid152.
Het enige kaartvlakje van deze eenheid ligt bij Spakenburg aan het IJsselmeer. Het zijn hoofdzakelijk gronden met
een zware kalkarme mariene kleilaag op veenmosveen. Door dijkdoorbraken is in de bovengrond een bijmenging
met zand ontstaan. Het bodemgebruik isuitsluitend grasland. Ze zijn ongeschikt voor bouwland: te nat en te zwaar.
Voor grasland zijn ze matig geschikt. Ze hebben een goede produktie van een matige kwaliteit. Ze zijn laat in het
voorjaar en hebben geen zomerdepressie. Ten slotte moet nog vermeld worden dat ze zeer gevoelig zijn voor vertrapping. De landelijke waardering van deze groep is BI. Voor dit kaartvlak is G3 een betere waardering.
Kaarteenheid 153.
De gebroken gronden liggen in Utrecht langs de rand van het Eemland, tussen Zeist en Amerongen en tussen Westbroek en Zeist. Deze gronden liggen overwegend in grasland met enkele percelen bouwland.
De gronden ten noorden van Amersfoort zijn in het oosten natte gronden, daar hebben ze spoedig wateroverlast
en zijn ze gevoelig voor vertrappen. De produktie en de kwaliteit van het gras zijn maar matig. In het westen liggen
ze veel hoger en daar zijn ze wel geschikt voor bouwland.
Degronden tussenZeistenAmerongen zijn zeer geschikte graslandgronden, ook zijn ze wel te gebruiken voor bouwland. Maar dan zijn deze gronden wisselvallig. Men heeft dan vaak moeilijkheden met de structuur. De hoeveelheid
bouwland is sterk verminderd, ook door meer specialisatie naar het zuivere weidebedrijf. Verder vindt men in dit
gebied boomgaarden. Als graslandgronden hebben zeeen goede brutoproduktie van goede kwaliteit. Zehebben geen
last van vertrapping, zijn vrij vroeg in het voorjaar en hebben maar weinig zomerdepressie, maar deze kan toch in
enige mate voorkomen.
De gronden van kaartvlak Westbroek-Zeist liggen uitsluitend in gras. De geschiktheid van het grasland wisselt sterk
met de bodemgesteldheid. De middelhoge gronden zijn redelijk goed. Op de lage gronden is de kwaliteit van het
gras matig. Ze zijn te nat en laat in het voorjaar.
De landelijke geschiktheid is GBl, waarbij de provinciale in grote lijnen wel kan aansluiten, behalve voor het kaartvlak ten noorden van Amersfoort dat met GB3 wordt gewaardeerd.
Kaarteenheid 155.
De voor de steenindustrie afgevlette stroomgronden liggen langs de Vecht, Oude Rijn en Hollandsche IJssel. Het
grondgebruik wisselt met het kaartvlak. In de omgeving van Vleuten zijn deze gronden voornamelijk in gebruik bij
de tuinbouw. Men vindt er veel kassen. Het grondwater kan door de doorlatendheid van de zandondergrond goed
beheerst worden. In de omgeving van Harmeien vindt men op deze gronden veel weiland, verder boomgaard, bouwland, bos en water en onland. Voor de omgeving van Montfoort-Linschoten geldt vrijwel hetzelfde.
De graslanden zullen van goede kwaliteit zijn bij een goede grondwaterstand. Overigens is het moeilijk deze gronden
in hun geheel te waarderen. Ook landelijk is aan deze eenheid geen waardering gegeven.
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Kaarteenheid 156.
Zoals reeds bij de beschrijving van de kaarteenheden is vermeld betreft het hier voornamelijk opgespoten terreinen
langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze zijn zeer wisselend van samenstelling. Het kaartvlak ten zuiden van Utrecht
omvat ook het terrein van de Waterleiding Maatschappij Kennemerland. Voor het overige worden deze gronden met
succes als bouwland gebruikt. De terreinen, door de steenfabriek afgegraven, zijn als grasland in gebruik.
Evenals bij de landelijke classificatie willen we ons graag onthouden van een waardering van deze gronden.
In tabel 9 zijn de landelijke en provinciale waardering van de kaarteenheden samengevat.

TABEL 9. Beoordeling van de kaarteenheden
Landschappelijke benaming

jonge zeekleigronden

oude zeekleigronden
rivierkleigronden

veengronden

lage zandgronden
middelhoge zandgronden

hoge zandgronden

associaties
Algemene Onderscheidingen

steden
water
n.g. = niet geclassificeerd.
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kaarteenheid

9
34
38mar.
39
40
62
63
66
67
68
69
38fluv.
80
81
84
85
86
87
92
101
102
105
107
109
113
114
116
118
121
123
124
125
126
134
147
151
152
153
155
156

oppervlakte
in ha
1 100
500
1 100
700
700
100
3 400
13 900
300
4 300
17 300
12 900
2 100
1 100
1 600
8 100
6 400
2 400
1 800
1 600
10 600
3 700
1 800
4 300
500
1 600
2 500
900
3 100
8 100
6 900
600
400
100
100
100
100
4 100
1 600
500
4 300
3 700

waardering
prov.
land.
BG2a
G3
G l + G2
GB3
G l -1 G2
BG2
GB3 + BG2
BG2a
BG3
Gl
Gl
Gl
G4
G3
G3
G l + G3
G2 + G3
02
G4 + G5
GB2
GBl
BG5
B2
BG5
B2
B2
B3
B3
B3
B3
Ol
n.g. 1
n.g. 1
G5
G4
BG3
G3
GBl + G B :
n.g. 1
n.g. 1

BG2a
G2
Gl
GB3
Gl
BG3
G5
BG2a
BG3
BG3
GB3
Gl
G4
G3
G3
Gl
Gl
02
GB3
GB2
GBl
B2
B2
B2
B2
B2
B3
B3
B3
B3
Ol
BG7
BG5
G5
G4
BG3
Bl
GBl
n.g. 1
n.g. 1

In tabel 10 is aangegeven, welke landclassificatieklassen in de provincie Utrecht voorkomenen hoegroot de oppervlakte van elk is.
TABEL 10. Oppervlakte in ha van de landklassen in de provincie Utrecht
landklasse

opp. in ha

BG2
BG2a
BG3
BG5
GBl
GB2
GB3
GB3
GBl

!

BG2
GB3

Gl
Gl
G2
Gl -f G3
G2 + G3
G3
G4
G4 - G5
G5
B2
B3

Ol
02
niet geclassificeerd

100
15 000
500
8 000
10 600
1 600
700
3 400
4 100
34 500
1 800
8 100
6 400
3 300
2 200
1 800
100
3 900
14 600
6 900
2 400
3 100

Uit deze overzichten blijkt wel dat afgezien van de middelhoge en hoge zandgronden, die haast geheel in bos liggen,
het overgrote deel van de provincie bestaat uit zeer goede graslandgronden.
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FIG. A. Een gedeelte van de gemeente Loosdrecht.
Bodemkundig is dit een overgangsgebied van de veengronden in het westen naar de zandgronden in het oosten. In het westen is duidelijk een
landschap van uitgeveende plassen en gaten te herkennen (eenheid 87). Naar het oosten gaande komt het zand steeds hoger in het profiel.
Oorspronkelijk zal het oostelijke deel, waar nu het pleistocene zand aan de oppervlakte ligt ook bedekt zijn geweest door een laag veen. Dit
isafgeveenden nu liggen hier middelhoge podzolen. De verkaveling isstervormig: deplaats waar alle sloten, uit het noorden, oosten en zuiden
bij elkaar komen, noemt men dan ook De Ster.
De meest oostelijk gelegen weg, de Radeweg, vormt degrens tussen Utrecht en het Gooi. Langs deze weg treft men veel minder bewoning aan
dan langs de weg, die van Oud-Loosdrecht via Nieuw-Loosdrecht naar het Muieveld ombuigt. Laatstgenoemde weg is de ontginningsbasis
geweest, van waaruit de ontginning zich naar beide zijden ontplooide.
(Opname van de Geallieerde Luchtmacht, Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkartering, Wageningen;
241-111-19;16sept. '44; schaal 1 : 16500)
86
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FIG. B. Een gedeelte van de Lopikerwaard.
Links boven een stukje van de Hollandsche IJssel bij Snelrewaard, onder een deel van het streekdorp Benschop. Deze foto geeft een beeld van
eencope-verkaveHng. Vanuit deHollandsche IJssel is Willeskop tot een bepaalde diepte uitgemeten. Vanuit eenkunstmatige basis, waarschijnlijk de Benschopper Wetering, is zowel naar het zuiden als naar het noorden Benschop uitgemeten. Tussen Willeskop en Benschop bleef een
rest over die later werd ontgonnen: dit is depolder Blokland.
(Opname van de Geallieerde Luchtmacht, Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen;
241-XV-26; 16 sept: 44; schaal 1 :18 000)
SS
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FIG. C. Een gedeelte van de polder Groot-Mijdrecht.
Na de droogmaking heeft het land een moderne rechthoekige verkaveling gekregen. Een deel van het krekenpatroon van het landschap van
de Oudere getijdenafzettingen komt in omgekeerd reliëf te voorschijn.
(Opname van de Geallieerde Luchtmacht, Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkartering, Wageningen;
241-111-1; 16 sept. '44; schaal 1 :16 500)
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FIG. D . Een gedeelte van depolder Oukoop.
In het oosten ligt een donker vlak: het geïnundeerde gebied tussen de Oukooper Wetering en de Angstel.
Door het baggeren zijn de sloten erg breed geworden: het zijn nu brede grachten. De bagger werd verwerkt tot toemaak, waarmee men de
gronden sterk heeft verbeterd. In de polder Oukoop vindt men dan ook voortreffelijke oude graslandgronden.
(Opname van de Geallieerde Luchtmacht, Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkartering, Wageningen;
271-XVI-l; 9 april '45; schaal l :8 250)
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FIG. E. Gedeelten van de gemeenten Bunnik en Odijk.
In het noordoosten ligt Zeist; de bewoning op het onderste deel vandefoto is de dorpskern van Bunnik.
Dit dorp ligt langs deKromme Rijn, eenoude Rijntak diesterk heeft gemeanderd. Een oude, verlaten meander isopdeze luchtfoto nog duidelijk
te herkennen. De verkaveling laat deze meander voor een deel duidelijk naar voren komen, het overige deel gaat schuil onder de strokenverkaveling. De door de rivier afgezette kalkrijke stroomruggronden worden voornamelijk als boomgaarden en voor bouwland gebruikt.
(Opname van de Geallieerde Luchtmacht, Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkartering, Wageningen;
241-X-15; 16sept.'44; schaal 1 :16 500)
<U
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FIG. F. Het gebied ten noorden van Loenen aan de Vecht.
Geheel boven ligt de weg van Loenersloot naar Vreeland, links onder ziet men de weg van Loenersloot naar Loenen. Het is een rivierkleigebied, afgezet vanuit Vecht of Angstel, maar in de ondergrond komt eenfijn patroon vanruggetjes voor, die een noordelijke strekking hebben.
Het is niet onmogelijk dat deze verband houden met de mariene afzettingen, die verder naar het noorden liggen.
fOpname van de Geallieerde Luchtmacht, Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkarlering, Wageningen;
180-11-9;3febr. '45; schaal 1 : 10 000)
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FIG. G. Een gedeelte van de gemeente Stoutenburg in de Geldersehe Vallei.
Op deze foto is de hoefijzervormige figuur van het paraboolduin prachtig te zien. Ten noorden ervan stroomt de Barneveldsche heek. De veel
kleinere Haarbeek, in het veld niet meer dan een sloot, schijnt zich vroeger een weg gebaand te hebben midden door de boog, vanwaar zij
enigszins slingerend naar de punt van de noordelijke vleugel loopt. De namen van de boerderijen, op de topografische kaart vermeld, zoals
Groot-Emelaar, Groot-Dachelaar doen denken aan grote ontginningsbedrijven, zg. Einzelhöfe.
(Opname van de Geallieerde Luchtmacht, Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkartering, Wageningen;
244-111-26;8 april '45; schaal 1 : 12 500)
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FlO. H. Een gebied ten zuiden van Nieuw-Loosdrecht.
De duidelijk opvallende, van oost naar west lopende rechte lijn is de Weersloot, de vroegere grens tussen Utrecht en Holland. In hel noorden
ligt een deel van Nieuw-Loosdrecht ;de bewoning isgeconcentreerd langs de Nieuwendijk. Defoto laat duidelijk een pleistocene zandrug zien
met een NO-ZW strekking. Naar het oosten komt het zand steeds dichter aan de oppervlakte. Bodemkunilig behoren de pleistocene zandrug
en het noordoostelijke deel tot resp. de eenheden 107en 109: middelhoge podzolen. Het overige gebied ten noorden van de Weersloot behoort
tot eenheid 87: gedeeltelijk uitgeveende, soms weer aangemaakte laagveengronden; ten zuiden van de Weersloot de eenheden 80 en 81, niet
uitgeveende laagveengronden.
(Opname van de Geallieerde Luchtmacht, Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkartering, Wageningen;
180-IX-22 en 23; 3febr. '45; schaal 1 :10 000)
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