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Voorgeschiedenis
Deze serieiseerder gepubliceerd in het Tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij indejaren 1964, 1965en 1966.In elknummer werden twee gronden besproken, met een bijbehorende landschapsbeschrijving.
Destijds isgeenbepaalde volgorde aangehouden, maar werden pernummer telkens
twee gronden behandeld, die in bepaalde opzichten veel op elkaar lijken en in andere
opzichten juist contrasteren, b.v.:twee oude-zeekleigronden, de ene venig, zuur en
slap in de ondergrond (profiel 19), de andere humeus, kalkrijk en geheel stevig (profiel 21); een ander voorbeeld van deze koppeling in de oorspronkelijke tekst vormen
deprofielen 20en26,beidezijn zandgronden, deeneiseenkalkrijke vaaggrond uiteen
jong-zeezandpolder, de andere een kalkloze eerdgrond uit de Gelderse Vallei, een
pleistoceen zandgebied.
Bij de bundeling van de oorspronkelijke serie tot dit boek is een andere volgorde
gekozen, nl. die uit het Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker
en Schelling, 1966).Dit betekent dat eerst alleveengronden worden behandeld, daarna de podzolgronden, de brikgronden en de eerdgronden en tenslotte de vaaggronden; binnen elk van devijf orden isdevolgorde van de subgroepen aangehouden.
Intern was deze volgorde al eerder gemaakt, nl. voor de nummering van de dia's,
kleurenfoto's en smallelakfilms, dievan dezereeksvoor hetonderwijs gemaakt zijn.1
Door het invoegen van de banden-B (profiel 5)en de verandering in classificatie van
profiel 18(zie de tekst bij deze tuineerdgrond) is deze nummering verstoord. Ten behoeve van de scholen die dit demonstratiemateriaal gebruiken, is in tabel 1naast de
nummering uit dit boek, o.a. de nummering van de dia's, de kleurenfoto's en lakfilms gegeven.
Verdere veranderingen met de oorspronkelijke publikatie zijn:
- Sommige horizontcoderingen zijn veranderd.
- De teksten zijn enigszins tot grondig herzien. Bij de bodemkundige toelichtingen
werd alvermeld om welke Nebo-eenheid het gaat;in devernieuwde tekst issteeds de
code van de kaarteenheden en van de grondwatertrappen genoemd die bij de 50000kartering wordt gebruikt (zie tabel 1).Voor de betekenis van deze codes wordt verwezen naar de betreffende toelichtingen op de 50000-bladen, waarvan de nummers
steedsindetekstworden vermeld.
- Profiel 5(de banden-B) is nieuw toegevoegd aan de serie, het iseen bodemkundig
verschijnsel in de ondergrond, wat voorkomt in Maasterrasafzettingen van pleistocene ouderdom, een moedermateriaal dat nog in de serie ontbrak. Bij deze ondergrondsfoto is geen landschapsfoto gevoegd, maar een foto van een horizontale lakfilm, die een bepaald facet van het fenomeen verduidelijkt.
- Debergbrikgrond inloss(eengedeeltelijk geërodeerde lössgrond)isvervangen door
de niet-geërodeerde radebrikgrond in loss (profiel 13).Op de oorspronkelijke afbeel1. Inlichtingen hierover bij de Afd. Externe Betrekkingen van de Stichting voor Bodemkartering, Staringgebouw, Wageningen.
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Tabel 1. Nummering (a uit dit boek, b van de lakfilm- en diaserie van de Stichting voor Bodemkartering)
en decoderingen van de afgebeelde gronden inde respectieve legenda's van de Bodemkaarlen van Nederland, schaal 1 :200000(Nebo)en schaal 1 :50000 (inclusief grondwatertrap-Gt).
Prol 'iel
no.
a
b

Nebocode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

85
96
90
123
79
1532
98
98
98
109js
107
116
144

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4

2

131
114

50000-code
kaarteenheid
ohVb
zVz
Vs/
,?Y30
Y23b
kWp
zWp
zWp M>
zWp <-»
cHn23.v
Hn21
Hd21
BLd6
BLn5
bEZ23
zEZ21

Gt
II
II
_i

VII
VII
III
VI
VI
VI
V
III
VII
_3
3

VII
VII

Profiel
no.
a

b

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

16
31
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nebocode

50000-code
kaarteenheid

Gt

18
19v
63
102
55
1482
2

EK.19
6Mnl5C
Wo/
pZ g 23
pMn55A
KD
MOo05
A:Zn30A5
AZn40A
Zn50A
Mo80A/>
Rn44C
kMn43C
Mn35A
Zd2I
Rd90A

VI
VI
II
III
III

4

11
6
50m
69
34
8
124
66

4
4

V
VII
II
1

III
V
VI
VII
VII

1. Geen Gt geschat (zie tekst).
2. De betreffende grond is slechts één der verschillende soorten gronden die in deze Nebo-associaties
voorkomen.
3. Bij deze eenheden wordt geen Gt aangegeven.
4. Wordt als zodanig niet op de Nebo onderscheiden; 14komt uit een kaartvlak 144. 24 uit een kaartvlak 66.
5. Deze grond neemt ook op de 50000 een te kleine oppervlakte in om op de kaart gezet te kunnen worden; ismeestal een onzuiverheid binnen deeenheden Rn52A, RdlOA en Rd90A.

ding isweinig reliëf en contrast tezien en degrond lijkt ogenschijnlijk geen structuurelementen te hebben. De nieuwe afbeelding is sprekender, o.a. door het contrast in
structuur tussen de in- en de uitspoelingshorizont. De tekst is uiteraard aangepast.
- De afbeelding van de kuilbrikgrond (profiel 14) is vervangen door een nieuwe
opname van dezelfde grond.
- Bij nadere studie is gebleken dat de classificatie van de ooivaaggrond in kalkrijke
jonge zeeklei onjuist is en moet luiden: tuineerdgrond in kalkrijke jonge zeeklei. De
argumentatie hiervoor isverwerkt in de (grotendeels) vernieuwde tekst. De luchtfoto
bij dit profiel was van slechte kwaliteit; dezeisvervangen door een andere foto, uiteraard met een geheel nieuwe tekst.
De keuze vandeprofielen endelandschappen
Het aantal bodemprofielen dat de 'Nederlandse bodem in kleur' moet vertegenwoordigen, moet beperkt zijn. Een groot aantal is financieel niet haalbaar, ook de
grote verscheidenheid aan gronden die in Nederland voorkomt legt beperkingen op.
Zo telt de bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000 (in deze publikatie kortweg
Nebo genoemd) 150legenda-eenheden, nog afgezien van de algemene onderscheidingen.De Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000(inditboek somsde50000-kaart
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genoemd) telt 255 enkelvoudige kaarteenheden, die door de 28 toevoegingen en de
7 grondwatertrappen in feite een veelvoud hiervan kunnen zijn.
Bij de keuze van het dertigtal profielen is er naar gestreefd een ruime spreiding te
bereiken, eenspreiding diezowel geografisch isalsnaar eigenschappen.
De geografische spreiding blijkt uit fig. 1. Er liggen tamelijk veel profielen in de
directe omgeving van Wageningen. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de afstand
(kosten), maar ook door het feit dat de bodemgesteldheid rond Wageningen zeer
gevarieerdis.

•

Bodemprofiel

O Luchtfoto

Fig. 1. Plaatsen van debeschreven bodemprofielen en luchtfoto's.
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Tabel 2. Spreiding van de gekozen gronden over de hoofdindeling van de Nebo.
De twee hoogste niveaus van de Nebo-legenda

Zeekleigronden
Buitendijkse gronden
Jonge zeekleigronden
Zuiderzeebodem-gronden
Oude zeekleigronden

Opp. in %
1
2
30,4
4,4
20,1
3,1
2,8

Rivierkleigronden
Jonge rivierkleigronden
Oude rivierkleigronden

8,2

Veengronden
Veengronden
Veenontginningsgronden

12,5

Zandgronden
Zandgronden
Associaties

40,1

2,2

Algemene onderscheidingen

2,5

23
17,18,25,26,29,30
27
19,21

6,5
1,7

24, 28,32
5

7,3
5,2

1,3
2, 7, 8,9

35,8
4,3

Leemgronden
Lössleemgronden
Associaties

Water, steden etc.

Nummersder afgebeelde
gronden

1,8
0,4

4, 10, 11,12, 16,20.31
15
13, 14
22
6

4,1
100,0%

1. Kolom 2uit bijlage 4van De Bodem van Nederland, schaal 1:200000.
2. Idem, kolom 3.

In tabel 2zijn deoppervlaktepercentages van detweehoogste indelingsniveaus van
de Nebo-legenda vergeleken met de aantallen van de gronden, die in de serie zijn opgenomen. Hieruit blijkt een redelijke samenhang. Zo beslaan dejonge zeekleigronden
eenvijfde vanNederland enook eenvijfde vanhetaantal uit de serie. Sommige gronden zijn relatief sterk vertegenwoordigd, bij de veenontginningsgronden wordt dat
veroorzaakt door de diep-bewerkte gronden (profiel 8 en 9), die beide uit de veenkoloniën komen. De krijteerdgrond (profiel 22) is min of meer curiositeitshalve opgenomen, de oppervlakte hiervan isin Nederland misschien nog geen honderd ha;in
de Nebo-legenda valt dezegrond onder een der associaties van deleemgronden (code
148).
Van de24toevoegingen van deNebozijn ertweedieovermeerdan 100000ha voorkomen, nl.j:humushoudende bovengrond van oude ontginningen, 30-50cm dik, en
s: keileem binnen 125cm. Deze zijn beide vertegenwoordigd inprofiel 10.
Bij vergelijking met het Systeem van Bodemclassificatie blijkt, dat van de 60 subgroepen er 25in de seriezijn opgenomen.
Vergelijking met oppervlaktepercentages van kaarteenheden van de 50000-kaart is
nognietmogelijk, omdat deopname van dezebodemkaart nogniet klaar is.Wel staan
in tabel 1 de 50000-codes vermeld, zodat deze vergelijking voor de gepubliceerde
bladen welmogelijk is(deoppervlakte-tabellen zijn steeds alsAanhangsel 1 indeToelichtingen bij de kaartbladen opgenomen).
In deze serie was de keuze van de gronden primair, de landschappen vervullen de
rol van illustratie bij de profielen. Zij zijn zodanig gekozen, dat een karakteristiek
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beeld bij het afgebeelde bodemprofiel werd verkregen. Dit kan een of meer van de
volgende aspecten hebben:bodemgebruik (profiel 17), verkaveling (profiel 29), begroeiing (profiel 31), contrast in bodemgebruik en verkaveling met de omgevende
gronden (profiel 20en 21),ontginningsgeschiedenis (profiel 2en 3),reliëf (profiel 22),
bewoning(profiel 28en32)enz.
De plaatsen voor de foto's zijn uitgezocht op grond van algemene terreinkennis,
met behulp van oude en recente topografische kaarten en met behulp van het luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering. Zoals uit fig. 1blijkt, komen de
profielen en de luchtfoto's niet altijd van dezelfde plaats. Voorts dient men te bedenken, dat defoto's ca.tienjaar geleden zijn genomen.
De profielfoto's endetekstfiguren bijde landschapsbeschrijvingen
In het veld genomen kleurenfoto's vertonen vaak kleurafwijkingen tengevolge van
soms grote verschillen in belichtingsomstandigheden en het optreden van kleurreflecties. Binnenshuisishetmogelijk uniforme omstandigheden tescheppen enkleurreflecties tevoorkomen. Erwerd daarom besloten binnenopnamen te maken.
Hiertoe was het nodig 'bodemprofielen' van behoorlijke afmetingen in de donkere
kamertebrengen.Voorhetmakenvandezeprofielen bestaanverschillende methoden.
De te kiezen methode hangt af van grondsoort en ontwatering (zie hiervoor de opgenomen literatuurlijst). In tabel 3 is aangegeven welke behandeling bij elk van de
profielen is toegepast.
Uit de tabel blijkt, dat 14van de 32profielen in het veld gelakfilmd zijn (la en b).
Deze leverden bij het transport en het fotograferen geen problemen op:zewaren betrekkelijk licht en konden gemakkelijk in de donkere kamer tegenover de reprocamera worden opgehangen. Drie profielen zijn vanaf de kist geconserveerd (2a);
dergelijke profielen zijn wel wat zwaarder, maar kunnen toch eveneens worden opgehangen. Dertien profielen (2b en c) moesten van de kist worden gefotografeerd,
waarbij het transport naar binnen moeilijker was (formaat 120 x 80 x ca. 10cm, gewicht ca. 200kg!).Bovendien ishet noodzakelijk, door het risico van inzakken en het
uit de kist vallen van het blok grond, de profielkist enigszins schuin (ca. 80°)tegen de
Tabel 3. Wijze van behandeling van de afgebeelde bodemprofielen.
Behandeling1

Profielnummers

la
b
2a
b
c
d
3

4,5, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 24,25, 31
11,20,26
13,28,29
17,21,30,32
1 , 2 , 3 , 6 , 8 , 9 , 19,23,27
7
22
la In het veld gelakfilmd, binnen gefotografeerd, zonder bronbemaling.
lb In het veld gelakfilmd, binnen gefotografeerd, met bronbemaling.
2a In een kist gehaald, geconserveerd en daarna binnen gefotografeerd.
2b In een kist gehaald, binnen gefotografeerd en daarna geconserveerd.
2c In een kist gehaald, binnen gefotografeerd en niet geconserveerd.
2d In een kist gehaald, buiten gefotografeerd en niet geconserveerd.
3 Buitenopname van de wand van een groeve.
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wand te zetten. Bij de dampodzolgrond (profiel 7) was dit zelfs geheel onmogelijk.
Dit profiel isbuiten het gebouw liggende gefotografeerd met een andere camera (2d).
Tenslotte was het bij de krijteerdgrond, gezien het materiaal, onmogelijk een monoliet of lakfilm te maken. Deze isdan ook ter plaatse in Zuid-Limburg gefotografeerd.
Voorts blijkt uit tabel 3dat 21 van de 32 profielen als lakfilm of monoliet nog aanwezigzijn, deoverigezijn niet geconserveerd ;deze krimpen te sterk bij uitdrogen.
De profielen zijn gefotografeerd op negatieffilm (18 < 24 cm); hiervan zijn diapositieven gemaakt op hetzelfde formaat. Van deze dia's zijn de litho's gemaakt. De
fotografie is in eigen beheer uitgevoerd, behalve bij de profielen 5. 11. 14.20 en21.
Deze zijn door Fifocolor N.V. gefotografeerd.
De illustraties bij de landschapsbeschrijvingen bestaan uit 27 z.g. vogelvluchtopnamen (oblique luchtfoto's) in zwart-wit. Er is gekozen voor vogelvluchtfoto's
en niet voor loodrecht opgenomen luchtfoto's, omdat eerstgenoemde soort voor
de meeste mensen beter leesbaar is. Twee landschapsbeschrijvingen zijn niet gemaakt aan de hand van een luchtfoto, maar van een kaartfragment en van een
gewone landschapsfoto. In het eerste geval (profiel 4)wasde reden dat het verschil in
verkaveling door de uniforme begroeiing (bos) op de luchtfoto slecht te zien was. In
het tweede geval (profiel 22) was een belangrijk aspect van het Zuidlimburgse landschap op deluchtfoto niet opvallend, ni. de helling.
Profielbeschrijvingen en analyseresultaten
In de profielbeschrijvingen en in de marge naast de kleurenfoto's zijn de lagen
steeds gecodeerd met letters en cijfers, bijv. Aanl, C22g. Voor de betekenis van deze
z.g. horizontcodering wordt verwezen naar de publikatie van het Systeem van Bodemclassificatie. Hierin kan ook de gebruikte grondsoortenindeling worden gevonden, evenals de meeste andere gebruikte terminologie.
Met het gebruik van de term 'kalk' wordt aangesloten bij het spraakgebruik, bedoeld wordt koolzure kalk. Misschien zou het nog beter zijn te spreken van carbonaten, omdat ook andere carbonaten dan calciumcarbonaat kunnen voorkomen (koolzure magnesia, dolomiet en sideriet). Dit voert voor depraktijk wellicht tever, omdat
in kalkrijke gronden meestal 90% van de carbonaten uit koolzure kalk bestaat en
sideriet uitsluitend zeer lokaal in veengronden wordt aangetroffen. In het veld wordt
het carbonaatgehalte geschat met behulp van verdund (12|%) zoutzuur. Voor de
indeling wordt verwezen naar de toelichtingen op de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:50000, o.a. blad 43O,blz.41).
De structuurbeschrijvingen zijn gemaakt volgens het door Jongerius (1957) ontwikkelde systeem; dit geldt ook voor de beschrijving der microstructuren van de
zandgronden.
De kleurbeschrijving (naam plus code) is volgens het Munsell-kleurenboekje (Van
der Voort, 1972a).
Voorts staan in de profielbeschrijvingen incidenteel opmerkingen over o.a. consistentie, vlekkerigheid, ijzerhuidjes, insluitsels zoals schelpen, scherven, concreties
enz.,gelaagdheid, veensoort, ploegsporen e.d.
Op een enkele uitzondering na zijn de grondmonsters onderzocht op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. De bepalingsmethodieken zijn slechts summier gepubliceerd door De Vries en Dechering (1960). Het
zijn uiteraard de methoden die tijdens de inzending van de monsters (1963-1965)
gebruikelijk waren.
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In de tabellen met analyseresultaten wordt van alle monsters bepaald de pH-KCl,
het humusgehalte, en het koolzure-kalkgehalte (d.w.z. C 0 2 uitgedrukt als calciumcarbonaat) en een min of meer uitvoerige korrelgrootteverdeling. Bij zandgronden is
minstens van één laag de zandfractie verder onderverdeeld om de vergelijking tussen
fijner en grover zand mogelijk te maken; bij de kleigronden is steeds ook de sloeffractie (2-16 y.m) bepaald, waardoor het mogelijk werd de lutum-slibverhouding1 te
berekenen (Poelman, 1965,gerefereerd bij profiel 27).
Van de meeste bovengronden is het koolstof- en het stikstofgehalte geanalyseerd,
teneinde het C/N-quotiënt te kunnen berekenen (hoe 'slechter' de humus, hoe hoger
deze verhouding, ofwel :hoe lager het stikstofgehalte van de humus).
Bij enkele gronden is het ijzergehalte bepaald (met 10% HCl en uitgedrukt als
Fe2C"3).Dit isbeperkt tot die gronden, waarin het ijzerverloop een treffende illustratie is voor de bodemvorming, zoals in de haarpodzolgrond (profiel 12) en de radebrikgrond (profiel 13).
Per kleigrond is van een of twee monsters de kationenbezetting (in %) en de adsorptiecapaciteit (in meq per 100 g grond) gegeven. Het getal: 100 minus de H-bezetting (in %)wordt gewoonlijk debasenverzadiging genoemd; in kalkrijk materiaal
ligt dit getal tegen de 100%, in de kattekleilaag (de Clg van profiel 19) is zij 27,3%.
Van de monsters waaraan de bezetting bepaald is, is steeds de Ca/Mg-verhouding
berekend. In knipklei en zoute gronden heeft deze steeds lage waarden. Bij sommige
kleigronden is van de ondergrond de kali-fixatie vermeld teneinde één facet van het
verschil zeeklei-rivierklei te illustreren.
Relatief waterrijke en slappe lagen worden gekarakteriseerd door het A-cijfer,
d.w.z. het watergehalte bij bemonstering uitgedrukt op 100gdroge grond. Dit isgebeurd voor de ondergrond van de plaseerdgrond (profiel 19), de nesvaaggrond (profiel27)en de slikvaaggrond (profiel 23). Het verloop van dit A-cijfer indeze gronden
en het verloop in de tijd illustreert het bodemvormende proces 'rijping' (zie de toelichtingen op dezedrie gronden). In dezelfde gevallen zijn ook deCaO-en SCU-gehalten geanalyseerd (in meq per 100 g grond), waaruit het vóórkomen van potentiële
katteklei kanworden afgeleid.
Van de beide veengronden in veenmosveen (profielen 2 en 3) zijn geen analysen
opgenomen ;dit zou slechts waarden voor humusgehalten (steeds zeer hoog) en pH
(steedslaag)hebben opgeleverd.

1. Beter gezegd: het lutumpercentage van de slibfractie, omdat de berekende verhouding met 100 wordt
vermenigvuldigd.
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1 Koopveengrond inbosveen

Het afgebeelde profiel van deze veengrond (eenheid 85 op de Nebo, op de 50000kaart ohVb, Gt II) komt uit een perceel grasland bij Teckop, een middeleeuwse veenontginning ten noordoosten van Woerden. Veel van deze ontginningen hebben kopof koopnamen, afgeleid van het middeleeuwse woord copen (zie de beschrijving van
het landschap). Veel 'copen', zoals Boskoop, Papekop, Oukoop, Gerverskop en ook
Teckop liggen op dit soort veengronden;daarom is het achtervoegsel koop gekozen
om deze gronden te benoemen. Voor de verklaring en voor beter begrip van dit profiel iseen schets van de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis van belang. Het UtrechtsHollandse veenlandschap werd reeds tijdens zijn ontstaan doorsneden door rivieren,
nl. de Vecht, de Oude Rijn, de Hollandse IJssel,de Lek en de Merwede, en riviertjes,
zoals de Amstel, de Gaasp, het Gein, de Drecht, de Gouwe, de Vlist, de Alblas, de
Giessen, enz. Langs deze rivieren liggen smalle kleistroken, die slechts gedeeltelijk
als duidelijke oeverwallen zijn ontwikkeld. Deze kleigronden gaan op korte afstand
van de rivier over in veengronden met een kleidek, dat verder van de rivier af dunner
wordt en overgaat in venige klei. Ook de opbouw van het veen getuigt van de grote
invloed van de rivieren:dicht bij het voedsel- en slibrijke milieu komt kleiig bosveen
voor, op enige afstand kleiarm bosveen en nog verder, als eilanden, mosveen dat in
voedselarme omstandigheden is ontstaan. Deze laatste mineraalarme veensoort is
bijuitstek geschikt voor deturfwinning endeplaatsvan dehuidigedroogmakerijen in
het 'legemidden' van de Randstad Holland valt dan ook vrijwel samen met de plaatsen, waar vroeger het veenmos groeide. Het patroon op kaartblad 31 West van de
50000-kartering stemt overeen met de hierboven geschetste ontstaanswijze van dit
gebied.Hierwordtookdegrootsteoppervlakte vandezekoopveengronden gevonden,
kaarteenheid ohVb beslaat op dit kaartblad 9000 ha, dat is 20% van de gekarteerde
oppervlakte;deongeveer overeenkomstige eenheid van deNebo (85)maakt ruim 7%
van de provincie Zuid-Holland uit.
De verklaring van het hoge zandgehalte van de bovengrond - in het bijzonder van
defractie > 105^m- ligtindegebruiksgeschiedenis. Detoevoeging an (van antropogeen)aan de codering van de laagvan 0-13cm ende beschrijving hiervan geven al de
sterke menselijke invloed bij het ontstaan van deze laag weer. De oorzaak moet
worden gezocht in een bemestingsgewoonte die niet meer economisch verantwoord
is: baggeren, gebruik van duinzand of dekzand in de stallen, het mengen van de
stalmest met de bagger alsz.g.toemaak enverder het gebruik van stadsvuil. De A12g
moet dan ook als de oorspronkelijke ontginningsbovengrond beschouwd worden;
het humusgehalte hiervan ligt op de grens tussen humusrijk en venig, hetgeen overeenkomt met deligginginhetveld: volgenskaartblad 31Oost ligtTeckop opde grens
vanweideveengronden (humusrijke kleiopveen)en koopveengronden (venigeklei op
veen).Bosveen isvrij slechtdoorlatend;dediepte vandeG-horizont - de gereduceerdeondergrond - wijst eropdat deondiepe slootwaterstanden indit soortgronden niet
overeenkomen met de grondwaterstand, zeker niet in de zomer. Het C/N-quotiënt is
laag, wat normaal is voor goed veraarde, kleiige bosveengronden ; de adsorptie-
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capaciteit ishoog, wat aan het hogehumusgehaltemoet worden toegeschreven.
Landschap
De foto geeft de ligging weer van de polder Teckop ten opzichte van andere copeontginningen in het Hollands-Utrechtse veengebied, waaruit bij (a) het profiel van
de kleurenfoto is genomen. Men ziet rechtsboven de noordoost-zuidwest gerichte
kavelsvan Kockengen (c)dieaansluiten bijde kavelrichting vande oudere ontginningen Portengen (d) en Kortrijk. Kortrijk werd vanaf de oeverwal van de Vecht ontgonnen. De zuidoost-noordwest lopende kavelrichting van de polder Teckop sluit
aan bij dievan de ten zuiden gelegen - op defoto niet zichtbare- polders Klein Houtdijk, Gerverskop en Breudijk. De noordelijke oever van de Oude Rijn was het uitgangspunt van deze ontginningen. De oostwest gerichte kavels van Oud-Kamerik (e)
grenzen aan degelijk gerichte kavelsvan Kamerik Mijzijde.
De polder Teckop beslaat het resterende gebied tussen Kockengen en Kamerik.
Door de asymetrische vorm van het overschietende stuk veenland kregen de westelijkekavelseengerend verloop (f).
Cope ontginningen worden in het algemeen gekenmerkt door een strak strookvormig kavelpatroon. Deze rationeel aandoende verkaveling dateert uit de Middeleeuwen. In die tijd behoorde het beschikkingsrecht over de woeste gronden aan de
landsheer. Uit die landsheerlijke wildernis, gelegen in het Hollands-Utrechtse veengebied, werden sedert de elfde eeuw stukken land ter ontginning uitgegeven door de
Graaf van Holland en de Bisschop van Utrecht. Niet alleen de concessieverlening
werd alscope of koop aangeduid maar ook het gebied waarop de uitgifte betrekking
had. Koop (en verkoop) heeft in de Middeleeuwen de ruime betekenis van afstand
doen tegen betaling in welke vorm ook. Het land werd aan de kolonisten ter beschikking gesteld tegenjaarlijkse betaling van kleinegeldsommen - tijnsen -, betaling van
tienden,e.d. Diepteenbreedte vandekavelswerden vantevoren vastgesteld.
In Teckop is de kavelbreedte, ter weerszijden van de vaart (b) die de kern van de
ontginning vormt, ca. 30 roeden. De kolonisten vestigden zich langs de vaart op de
hun toegewezen kavel, waardoor een langgerekt streekdorp ontstond. Geleidelijk
breidden zij hun ontginningen uit tot de vastgestelde diepte van zesvoorlingen of ca.
1250 m was bereikt. De naam Teckop - in 1308 als Tekencop vermeld - wijst erop
dat dezecope onder leiding van een zekereTeke ofTaco tot stand is gekomen.
De hier afgebeelde copen maken nu deel uit van het grote Hollands-Utrechtse
weidegebied. Ze zijn echter ontgonnen om als bouwland gebruikt te worden. Dit
blijkt uit de bepalingen van de concessies waarin sprake isvan korentienden. Het gebied moet oorspronkelijk dus nog hoog genoeg hebben gelegen om er akkerbouw op
tekunnen bedrijven. In het bodemprofiel heeft deze fase in het bodemgebruik echter
geen sporen nagelaten. Door de ontwatering en de daardoor optredende klink kwam
het maaiveld steeds lager te liggen, zodat men in de vijftiende en zestiende eeuw overging tot bepoldering en het oprichten van watermolens. De wateronttrekking met als
gevolg klink ging evenwel door, zodat we reeds uit gegevens van rond 1500de indruk
krijgen dat veeteelt de voornaamste bestaansbron vormde. Het bodemgebruik en de
grote losse hooibergen (g), die naast de boerderijen te zien zijn, wijzen erop dat dit
ook nunoghet gevalis.Inhet overigensboomloze open weidelandschap vallen enkele
verspreide boomgroepjes op (h). Deze staan op voormalige hennepakkertjes die als
zodanig op zeventiende eeuwse kaarten zijn aangegeven.

Koopveengrond inbosveen

19

ri

^•«jfe^L

'-ttfijÈl

S ... :*:â:.;ï;::-':::••

Koopveengrond inbosveen

20
Profielbeschrijving
Aang

0-13 cm

A12g

13-30 cm

ACg

30 40 cm

Cl

40 65cm

G

> 65 cm

Zeerdonker bruine (10YR2/2), venige,kalkloze klei met veelfijn verdeelde roest.
Veel resistente compostresten zoals brokjes koolas, glas-en aardewerkscherven,
enkele grindjes en veel zandkorrels. Structuur: kleine goed ontwikkelde, vrij
poreuze, afgerond-blokkige elementjes.
Zeer donker grijze (2,5Y3/1,5), venige, kalkloze klei met roest. Geen compostresten, nog wat zandkorrels. Structuur: grote, vrij goed ontwikkelde, samengestelde prisma's, bovenin gesegmenteerd. Een en ander opgebouwd uit kleine,
zeer goed ontwikkelde, vrij dichte, afgerond-blokkige elementen.
Geleidelijke overgang van de veraarde en kleiige bovengrond naar de nietveraardeenweinigkleiige ondergrond.
Zwart (5YR2/1), geoxydeerd veen bestaande uit slibrijk bosveen met houtresten.
Donker roodbruin (5YR3/3), gereduceerd veen bestaande uit slibrijk bosveen
met houtresten, kleur na blootstelling aan de lucht (oxydatie) veranderend in
zwart (5YR2/1).

Analyseresultaten (monsternummer 85056/8)
Horizont

Diepte
in cm

Humus
gloeiverlies (%)

C-El.

N-tot.

(%)

(%)
_

C/N

I n % van de minerale delen
<2

2-16

16-105

> 105
fim

Aang
A12g
G

0- 5
15-20
80-90

45,3
23,1
67,4

_

Horizont

CaCOa

(%)

pHKC1

Kationenbezetting in %
Na
K
Mg

Ca.

H

Adsorptiecapaciteit in meq per
100g grond

Aang
A12g
G

0,0
0,0
0,1

5,2
5,2
5,8

_

_

_

_

_.

6,0

67.6

23,3

61,5

-

-

-

-

11,3

1,19

-

1.5

-

—
9,6

-

_
1,6

33
54
46

12
10
15

30,5
24
36

24,5
12
3
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Meerveengrond invergravenjongveenmosveen

Bodem
Volgens de indeling van de Nebo is de afgebeelde veengrond een hoogveenontginningsgrond ; bij de onderverdelingen hiervan ishij een lagejongere dalgrond, eenheid
96. Hiervan komen ruim 10000 ha in ons land voor, waarvan driekwart in de provincie Drenthe.
Het nieuwe indelingssysteem rekent een grond, waarin binnen 80 cm diepte meer
dan 40cm veen voorkomt met een bouwvoor van zand, tot de meerveengronden. Bij
de verdere onderverdeling voor de kaartbladenkartering 1:50000 wordt rekening gehouden met de diepte van de zandondergrond en met de diepte van de grondwaterstandschommeling, die indit profiel tussen 30en 60cm diepte ligt (zVz, grondwatertrap II,bijv. 52West).
De naam van deze veengrond legt verband met het voorkomen van deze grond in
vroegere meren. Ditblijkt bij dit profiel en zijn omgeving uit deaanwezigheid van een
z.g. meerbodem op de overgang van het veen naar de zandondergrond. De meerbodem isinde omgeving,waar hetveennogdikker is,kleiigerontwikkeld. Een meerbodemafzetting wordt gezien als het eerste verlandingsstadium van een plas. Zij
wordt uitsluitend gevonden waar ook nu nog de dekzandondergrond relatief diep
voorkomt; verreweg het grootste gedeelte van de dalgronden met dik veen heeft geen
podzol in de ondergrond, maar een meerbodem. Verder blijkt de aanwezigheid van
een vroeger meer uit de aard van het onderste veen, dat alleen in een vrij voedselrijk
milieu gegroeid kan zijn. Verder naar boven is het veen in voedselarme omstandigheden gegroeid. Tussen de bij de vervening teruggezette bolster (de Dp) en het onvergraven veen, ontbreekt eengedeeltevanhet oorspronkelijke veenprofiel, nl.hetgedeeltedatafgeveend is.Wanneer mendeonderkant vandefoto vande vlierveengrond
op gelijke hoogte met de bovenkant van de D2 van de meerveengrond brengt, verkrijgt men een profiel zoals dat ter plaatse vóór de vervening aanwezig geweest kan
zijn. De opbouw van het profiel voldoet niet aan de omschrijving van de 'ideale dalgrond' uit de oude leerboekjes, behalve wat de dikte van debouwvoor (deAanp) betreft. Een dergelijk ideaal profiel, dat zou bestaan uiteendunne bouwvoor op 50à60
cm bolster, liggend op een geëgaliseerde losgespitte zandondergrond, heeft schrijver
dezes nog nooit gezien. Een kenner van de dalgronden in zuidoost Drenthe schrijft
dan ook: 'Het is zeker, dat onder 90% van de dalgronden nog vast veen voorkomt,
hetzij oud veenmosveen, moerasbosveen of rietzeggeveen, hetzij alle drie boven elkaar'.
De dunne bouwvoor is meestal humusrijk en varieert in textuur van leemarm, matig fijn zand tot lemig, zeer fijn zand. Het zand uit de bouwvoor is afkomstig uit de
minerale ondergrond, en welin hoofdzaak uitde wijken. Daardoor iser een verband
tussen de textuur van de ondergrond en die van de bouwvoor. Hoe duidelijker en
zwaarder demeerbodem indeondergrond, destelemiger enkleiiger isde bouwvoor.
Indeherfst ziethetland indeveenkoloniën vaak rood vandeaangeploegde bolster.
Meer nog dan de klink isdit aanploegen de oorzaak van het zgn. slijten van het veenpakket;deslijtage wordt opca. 1 cmperjaar geschat.
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Landschap
De venen diehet Drents Plateau vroeger aan deoostzijde begrensden zijn in hoofdzaak in de negentiende eeuw ontgonnen. De hier afgebeelde veenkolonie EmmerErfscheidenveen dateertzelfspasuitdetwintigste eeuw.
Op de voorgrond ziet men de forse kavels van de Westelijke Middelste Dwarsplaatsen (a). In het dorp liggen o.a. de boerderijen Linquenda (b) en Isidorushoeve
(c).Op een kaart van 1926was het land wel al vergraven maar nog niet in cultuur gebracht. Dit geschiedde meestinwerkverschaffing indeloop van dejaren dertig.
Het veen behoorde oorspronkelijk aan de markgenoten van Emmen en Westenesch. Voordat tot vervening kon worden overgegaan moest een markescheiding
plaatsvinden. In 1861/'62 werd het Emmer-Erfscheidenveen uit demarke losgemaakt
ofwel 'gescheiden', waarbij het aandeel van elke gerechtigde of 'erve' in het gemeenschappelijk veenbezit werd vastgesteld.
Omstreeks 1880 werd het Emmer-Compascuum Kanaal gegraven, waardoor het
zuidelijk veengebied via een kanalenstelsel aansluiting kreeg met de grote ontginningen in het noorden, die via het Stadskanaal waren ontsloten. Vanuit het Stads-Compascuum Kanaal werd een 'mond' het veen in gegraven, die op zeker ogenblik vorkvormig werd vertakt in twee evenwijdige monden of kanalen (d). Het Emmer-Erfscheidenveen dat hierdoor 'aan snee' kwam, kreeg daardoor een dubbel kanalenstelsel. Aan de buitenkant van de hoofddwarsvaarten had de vervening plaats in
zogeheten dwarsplaatsen, d.w.z. inkavelsdwarsopderichting vandehoofdvaart. Op
de Middelste Dwarsplaatsen (a)en Noordelijke Dwarsplaatsen (e)werden de boerderijen langs het water gebouwd. De ruimte tussen de tweekanalen, ongeveer ter breedte van 175m, werd bestemd voor de aanleg van hetdorp. Dedorpskern kon zich harmonischer ontwikkelen dan bij het oudere ontginningssysteem met een enkelvoudig
kanalenstelsel. Daar moest deweg langs het kanaal steeds worden onderbroken voor
bruggen overdedwarswijken enisdebewoning aanweerszijden doorwater begrensd.
In dejonge veenkoloniën vestigden de middenstanders zich aan doorgaande wegen
tussen de kanalen. Hier werden ook de kerken en scholen gebouwd.
Tussen de kanalen vindt men dikwijls nog de sporen van het verblijf van de veenarbeiders, die zich hier, oorspronkelijk boven op het veen, een onderkomen hadden
gebouwd. Deze arbeiderswoningen zijn soms na de vervening als hoge eilandjes blijvenbestaan,zoalsbij f.
Bij g ziet men turfhopen, zetvelden en bezande plaatsen van het nog in vervening
zijnde Weerdingererfscheidenveen. Ten noorden daarvan volgt de reeds geheel ontgonnen veenkolonie Nieuw-Weerdinge (h). Bij i zijn de achtererven van woningen
langs Kanaal E nogjuist zichtbaar.
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Profielbeschrijving
Aanp
Dp

0-12 cm
12-25 cm

D2

25-45 cm

DG1

45-66 cm

DG2

66-105 cm

Alb

105-115 cm

Cb

> 115 cm

Donkergrijs (10YR4/1 ),humusrijk, zwak lemig, matigfijn zand.
Donker roodbruin (5YR3/3), veen; teruggebonkte bolster, bestaande uit jong
veenmosveen van matige kwaliteit.
Donker roodbruin (5YR2/2), geoxydeerd veen; vast, onvergraven oud veenmosveen met heide-enwollegrasresten,onderin berkehout.
Donker roodbruin (5YR3/2), gereduceerd veen; vast, onvergraven Scheuchzeria-veen.
Donker roodbruin (5YR3/4), gereduceerd veen; vast, onvergraven moerasbosveen met houtresten van berk en eik, voorts resten van zeggesoorten, lissen
enenigriet(?).
Zwart (10YR2/1), venig tot humusrijk, kleiig, sterk lemig, matig fijn zand;
sterk 'smerende' z.g. meerbodem; enkele rietwortelresten, gedeeltelijk met
doppleriet (amorfe humus) gevuld.
Lichtbruin (10YR6/3), humusarm, kleiarm, zwak lemig, matig fijn zand; geen
ijzerhuidjes.
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3 Vlierveengrond inveenmosveen

Bodem
In de legenda van de Nebo-kaart staat de afgebeelde grond als volgt omschreven:
niet ofweinig verweerd, gedeeltelijk afgeveend hoogveen, veen en restveen, deels met
35-50 cm bonklaag (code 90). Dergelijke veengronden worden nu vlierveengronden
genoemd, voor zover ze ontwaterd en niet meer slap zijn. De oude veldnaam vlier,
ook wel vledder geschreven, wordt wel aangetroffen op plaatsen waar woeste venen
lagen. Het gedeeltelijk afvenen is bij dit profiel het afbolsteren geweest, d.w.z. het
afgraven van het bovenste gedeelte van hetjonge veenmosveen voor de turfstrooiselindustrie.
De oppervlakte niet afgeveende hoogveengronden is in de loop der eeuwen afgenomen van ongeveer 175000 hectaren tot slechts enkele duizenden hectaren gronden die niet of gedeeltelijk afgeveend zijn. Op de bodemkaart van Nederland, schaal
1 :50000,heeft eendergelijke grond decodeVsj. Vandezebulten restveen ishet weinig
zinvol een Gt aan te geven, het onderliggende dekzand wordt beïnvloed door de ontwateringindeomgeving,terwijl deonderkant vanhetveennoggereduceerdis.
Destuifzanden (profiel 31)hebben zichuitgebreid, mededoordeactiviteitenvan de
mens;de hoogveengronden zijn daarentegen door de mensjuist in oppervlakte verminderd. In het eerste geval kon gesproken worden van een 'op de wind gaan';in dit
geval ishet 'in rook opgaan' de oorzaak. Daarbij wordt naast het gebruik van de turf
als brandstof ook aan het vroegere veenbranden voor de veenboekweitcultuur gedacht. Waarschijnlijk zullen deze vlierveengronden binnen enkele decennia alleen in
natuurreservaten kunnen worden bestudeerd. Hij isdusnietindezeserie opgenomen,
omdat hij zoveelvoorkomt, maar enerzijds alsillustratie vandeuitgangstoestand van
onze dalgronden en anderzijds als historische curiositeit. Deze grond heeft, evenals
de duinvaaggrond, een zeer geringe bodemvorming ondergaan. Hierdoor zouden
beidegronden passen indevaaggronden. Traditioneel zijn deveengronden echter van
de minerale gronden gescheiden. De onderscheidingen eerdgronden en vaaggronden
hebben hun analogie in de onderverdeling van de veengronden. Deze laatste worden
onderverdeeld in eerdveengronden, dat zijn de gronden met een goed veraarde bovengrond (bijv. profiel 1),en rauwveengronden, de gronden zonder of met een dunne
veraarde bovengrond; hiertoe behoort de vlierveengrond.
Uit de beschrijving van deAl-horizont blijkt dat deze grond bewoond of minstens
in cultuur is geweest. Misschien ishet als z.g. bovenveencultuurgrond gebruikt, hoewelgeenhoutskool afkomstig vanhetbranden voordeboekweitcultuur gevondenis.
De C i l en C12 zijn beschreven alsbolster, waarin de dunne Al is ontwikkeld. De
diepere lagen - vanaf 48 cm - hebben geen lettercode, deze zouden ook C- of Dhorizonten genoemd kunnen worden. Dit zwartveen wijkt vooral in fysische eigenschappen sterk af van debovenliggende bolster, maar om de uitspraak C of D te ontwijken zijndedieperelagengewoon genummerd.
Uit debotanische analyseblijkt, dat niet het gehelezwartveen oud veenmosveen is.
Evenals elders bestaat het uit verschillend materiaal, maar hoewel naar botanische
samenstelling verschillend, zijn delagen4t/m7alleveelstugger dan debolster.
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Opruim2meterdieptebegintdemineraleondergrond :dekzand waarin eenpodzolprofiel isontwikkeld.
Landschap
De foto geeft een beeld van een deels ontgonnen, deels in exploitatie zijnd veengebied indegemeente Emmen opdegrens vanhethiervoor beschreven Emmer-Erfscheidenveen (blz.22)enhetKlazienaveen.
Ongerepte veenlandschappen zalmenvrijwel nergens meerkunnen aantreffen, omdat bijna overal deinvloed vandemensisteconstateren. Zoisopveleplaatsen boekweit verbouwd op het bovenveen, dat door begreppelen en branden voor deze teelt
geschikt werd gemaakt. Sporen hiervan ziet men mogelijk bij a. Degreppels liggen
binnen een oude scheiding (b) van bovenveencultuur met het woeste veen. Echte
landschappelijke veranderingen vonden echter eerst plaats toen mentot turfwinning
in het groot overging. In de loop van enkele eeuwen, maar vooral sedert de laatste
helft vandevorigeeeuw,ishetDrentsehoogveen daardoor bijna geheel verdwenen.
De foto geeft allerlei stadia vanverveningweer. Hetveen isreedsdoorsneden door
wijken (c),diebehalve voor ontwatering vooral dienst doen voor deafvoer van turf.
Bij d ziet menresten onafgegraven veen. Het steken metdehand, zoals dat vroeger
gebeurde komt bijna niet meer voor. Men gebruikt nu volautomatische pers- en
graafmachines, waardoor lange loodrechte wanden ontstaan (e).De onregelmatige
strepen ophetbovenveen (d)duiden erop datditoorspronkelijk dienst heeft gedaan
alszetveld voor hetdrogen vanturf. Inhetalgemeen worden deafgegraven gedeelten
hiervoor gebruikt, zoalsbijeenf. Wanneer deturven enigszinszijn gedroogd worden
zeophopen gestapeld, hetzij op rijen of stoeken (j)hetzij inringen (k), waardoor de
wind er beter doorheen kan spelen en het droogproces vlugger verloopt. Tenslotte
worden dedrogeturven meteen transportband (1)opgrote hopen gezet(m).
De vervening wordt inhetnoorden begrensd door deTweede Groene Dijk (o),ten
noorden daarvan ziet men percelen dalgrond, die reeds ten dele in cultuur zijn gebracht. De bolster isop de dekzandondergrond teruggestort - 'teruggebonkt' - tot
ongeveer eenhalve meter dikte; daarover wordt eenzandlaag aangebracht ter dikte
vanca. 10cm.
Dit zand wordt uit de ondergrond gehaald, onder meer uitde klemsloten (p),de
stroken langs dewijken. Het bezanden gebeurde destijds metkruiwagens; het werd
meestal alsaangenomen werk uitgevoerd. Dit had tot gevolg dat de kruiwagens zo
gauw mogelijk werden leeggegooid. Daardoor neemt de bezandingsdikte af in de
richting vandezwetsloot (desloot halverwege tweewijken). Debouwvoor heeft dan
ook langsdewijk eengroteredikteeneenlagerhumusgehalte danlangsdezwetsloot.
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Profielbeschrijving
Al

C21
C22

4 t/m 7

0-10 cm

Zwart (5YR2/1), veen, sterk veraard materiaal met weinig herkenbare plantedelen; enkele zandkorrels, glasscherven en ander materiaal wat op bewoning of
opgebruik vancompost wijst ;dez.g. bonkaarde.
10-28 cm
Roodbruin (5YR4/4), veen, nagenoeg geheel onveraard en onverweerd grof
veen;het z.g. witveen of bolster.
28-48 cm
Donker roodbruin (5YR3/3), veen. nagenoeg geheel onveraard en iets verweerd,
minder grof dan het bovenliggende veen; het z.g. grauwveen of bolster van mindere kwaliteit.
> 48 cm
Donker roodbruin (5YR3/2), naar onderen geleidelijk zwarter wordend veen,
weinig veraard en iets verweerd veen, stugger dan de bovenliggende lagen; het
z.g. zwartveen, dat in laag4spalterachtig isontwikkeld. De wortels in de bovenste drie horizonten zijn nagenoeg alle Molinia-v/orle\s en enkele berkewortels.

Globale botanische analyse (H. N. Leijs)
Al
C21
C22
4

5
6
7

Sterk veraard veenmosveen met o.a. zaden vanganzevoetachtigen (Chenopodiaceeën)
Jong veenmosveen met takjes van dopheide (Erica telralix)
Jongveenmosveen metweinigCypergrassen,o.a. Carex spp.
Spalterveen, hoofdzakelijk bestaande uit overblijfselen van Cypergrassen (Cyperaceeën). o.a.
Carex spp., vrij veel veenmossen, (o.a. Sphagnum cuspidatum) en bladmossen, zaden van waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), blaadjes van lavendelheide (Andromeda polifolia) en ook enkele
keverschilden.
Cypergrassen met zeer veel Ericaceeën, o.a. struikheide (Calluna vulgaris) en dopheide (Erica
tetralix). In deze laag werden geen duidelijke veenmosresten aangetroffen.
Veel Cypergrassen; veel veenmos, waaronder iets Sphagnum cuspidatum: ook restanten van
Scheuchzeria palustris en bladmossen.
Struikheide, Cypergrassen, met o.a. zeerveelwollegras (Eriophorum) enberk (Betuiapuhescens).

De lagen 5en 6worden door De Casparie het bulten en slenkensysteem genoemd, zo'n bult is duidelijk te
zien aan delinkerkant van het profiel,juist beneden het midden.
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4 Holtpodzolgrond ingestuwd Preglaciaal

Bodem
Het bodemprofiel, dat volgens het nieuwe indelingssysteem van de Stichting voor
Bodemkartering een holtpodzolgrond heet, werd in het verleden een zure bruine bosgrond genoemd. Later werd deze benaming vervangen door de meestal onvertaalde
term Brown Podzolic Soil, terwijl ook de naam humusijzerpodzol is gebruikt. De
recente herziening in de naamgeving, die nu een toponymische achtergrond heeft,
verbindt develdnaam 'holt' aan deze profielvorm. Hiermee wordt aangegeven, dat in
oude boscomplexen deze grond veel voorkomt. Dergelijke bossen dragen vaak deze
veldnaam (Norgerholt, Spelderholt).
Het profiel komt uit de omgeving van Doorwerth (code 123 op de Nebo). Op de
bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000 (o.a. 32Oost, 32West en31Oost), staat
eendergelijke grond gecodeerd alsgY30,GtVII,metdetoevoeging 'stuwwal' (bruine
strepen). Een uitgesproken loodzandlaag ontbreekt, in de oorspronkelijke betekenis
van het woord is het dus geen podzol: zie profiel 12.Dit heeft de bodemkundigen er
lang van weerhouden deze benaming te gebruiken; tegen de term podzolachtig bestond minder bezwaar (Brown Podzolic Soil, solbrun podzolique, podsolige Braunerde). Het nieuwe systeem, dat de B-horizont als indelingscriterium heeft gekozen,
rekent het tot de podzolgronden.
De overgangen tussen de horizonten zijn zeer geleidelijk. De strooisellaag (A0horizont) ligtniet scherp op dehumusrijke, mineralebovengrond, diedoor zijn enigszins loodzandachtige karakter als Al(2) gecodeerd is. Deze gaat op zijn beurt zó geleidelijk overindevolgendehoofdhorizont, dat een afzonderlijke overgangslaag (AB)
is onderscheiden. Binnen de inspoelingshorizont (B-horizont) is weinig verschil; het
onderscheid in B2 (het sterkst ontwikkelde deel) en B3(de overgang naar de C-horizont), isop de foto minder sprekend dan inhet veld, maar blijkt duidelijk uit het verloopvanhet humusgehalte.
Deijzergehalten indeB2vandezegrond enindeB22vanprofiel 12zijn gelijk. In de
boven- en in de ondergrond van de holtpodzolgrond zijn deze gehalten hoger dan bij
dehaarpodzolgrond. De koolstof-stikstofverhouding isbijna steeds lager en het stikstofgehalte van de humus dus hoger dan in haarpodzolgronden. Uit de analyse blijkt
dat het leemgehalte (fractie kleiner dan 50 ^m) en ook het lutumgehalte aanzienlijk
hoger isdan in de haarpodzolgrond (profiel 12).Ook verschillen in rijkdom (mineralogie) zijn tussen deze profielen bekend. Het verschil in ontwikkeling wordt dan ook
primair veroorzaakt door verschil in moedermateriaal, waarbij de aard van de vegetatie een geringe en meer secundaire rol heeft gespeeld. Op deNebo zijn deze verschillen aangeduid als arm, respectievelijk zeer arm.
Beide B-horizonten verschillen sterk, ook in fysische eigenschappen. Micromorfologisch is dit als volgt aan te duiden :bij dit profiel een poreuze structuur, veroorzaaktdoor delostussen dezandkorrelsliggende muilachtigemoder (ziebeschrijving);
bij profiel 12een dichte structuur, veroorzaakt door de alshuidjes om de zandkorrels
liggende amorfe humus,dieopderaakpunten vaak bruggetjes vormt. Fysisch kan dit
worden omschreven: een losse structuur en lage volumegewichten enerzijds, verkit-
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ting (oerbank) en hoge volumegewichten anderzijds. Het verschil tussen het fluviatiele gestuwde hoogterras en het eolische dekzand blijkt vooral duidelijk uit de opbouw van de overigens gelijke hoeveelheid van de fractie groter dan 150 /ma. Het
monster uit de C-horizont van dit profiel ismatig grof en de zandfractie is slecht gesorteerd. DeC-horizont vandehaarpodzolgrond (profiel 12)heeft eenhogetopineen
fijnere subfractie eneengoedgesorteerde zandfractie.
Landschap
Als illustratie van het landschap, waarbinnen het beschreven profiel van een holtpodzolgrond kan voorkomen isgeen luchtfoto opgenomen, maar een gedeelte van de
topografische kaart, schaal 1 :25000,blad 27C,Elspeet. Hierop komt de percelering
namelijk betertotzijn rechtdanopeenoblique luchtfoto.
DeVeluweisoorspronkelijk zeerbosrijk geweest. Uit vergelijking van bodemkaarten met bodemgebruikskaarten uit het begin van de vorige eeuw blijkt, dat ondanks
het intensief gebruik dat de agrarische bevolking altijd van de ongecultiveerde gronden heeft gemaakt, het bos zich heeft kunnen handhaven, met name op de betere
gronden.Opdearmereendrogeregrondenwasdatonmogelijk ;daarontstonden reeds
vroeg uitgestrekte heidevelden. Door de steeds toenemende behoefte aan brand- en
timmerhout zouden ook de zwaardere, vlug groeiende opstanden op de betere gronden zijn verdwenen, indien deze niet door groepen belanghebbenden in bezit en in
bescherming waren genomen. Deze stelden bepaalde regels op, die het bos moesten
beschermen tegen vernieling door beweiding en afplagging en zij bepaalden jaarlijks
wat mocht worden gekapt en opnieuw moest worden ingepoot. Op de Veluwe heten
deze op marken gelijkende instellingen maalschappen en spreekt men van malenbossen.
Zowel hetGortelsche Bosalshet Niersensche ofVreebos,beidebinnen de gemeente
Epe gelegen, zijn hier voorbeelden van. Deze bossen werden in 1907 door koningin
Wilhelmina aangekocht en bij het kroondomein gevoegd. De begrenzing van dergelijke malenbossen wordt meestal gevormd door een rond het bos lopende weg, de
Traa, die als brandgang en als houtafvoerweg diende. De eerste kadasterkaart geeft
het beloop hiervan grotendeels weer (aangegeven op het bijgevoegde kaartje met
ooo). Uit het kaartbeeld blijkt een verschil in aanleg tussen de malenbossen en de
aanplantingen er omheen. De oude loofhoutbossen hebben onregelmatige bosvakken langs kronkelende wegen; dejonge ontginningen streng regelmatige vakken
naaldhout langskaarsrechte wegen. Vergelijking van debodemkaart met een bodemgebruikskaart uit hetjaar 1830laat zien dat in grote trekken de bodemgrenzen en de
bodemgebruiksgrenzen samenvallen. Zo zijn de holtpodzolgronden van het Vreebos
door de Traa gescheiden van de haarpodzolgronden van de voormalige heidevelden.
Volgens de huidige inzichten isdit onderscheid voornamelijk terug te voeren op het
beleid van de maalmannen, waardoor de rijkere bossen in stand werden gehouden en
binnen deTraa degeneratie van de bodem werd voorkomen.

Holtpodzolgrond ingestuwd Preglaciaal
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Profielbeschrijving
AO
Al(2)

AB

+ 2 - 0 cm
0 - 6 cm

6-20 cm

B2

20--45 cm

B3

45-80 cm

C

> 80cm

Strooisellaag, bestaande uit gedeeltelijk verteerde en onverteerde bladeren (vooraleikebladeren).
Zeer donker grijs (10YR2.5/1),humusrijk, sterk lemig,grof zand. Er komen veel
grijze, afgeloogde zandkorrels voor, maar het loodzandkarakter van deze laag is
door het hoge humusgehalte 'verborgen'.
Overgangslaag, gekenmerkt door een geleidelijke afname van de hoeveelheid
loodzandkorrels eneengeleidelijke kleuromslag van grijs naar bruin.
Donkerbruin (10YR3,5/3), matig humeus, sterk lemig, grof zand. De zandkorrelszijnomhuld met ijzerhuidjes endehumusligtalsmullachtigemoder, vermengd
met dezeerfijne minerale delen, tussen de zandkorrels.
Zeer geleidelijke overgang naar de weinig veranderde ondergrond; lichter van
kleuren minder humeus dan de B2.
Lichtbruin (10YR5/4), uiterst humusarm, zwak lemig, grof zand met ijzerhuidjes
om de zandkorrels.

Het geheleprofiel bevat enig grind enis kalkloos.

Analyseresultaten (monsternummer 85017/20)
Horizont
A1(2)
B2
B3
C

Diepte
in cm

0- 6
25-35
50-60
90-100

Fe203

(7„)
0,41
0,69

pHKC1

Humus ('; '0
elem.

10,0
3,4
1,7

-

3,0
4,0
4,3
4,7

0,52

In % van de mineral e delen

gloeiverlies

<2

2-50

50 -105 105--15Ci > 150
/jm

5
5
4,5
1,5

0,3

-

15
16
15
10

6
7
8
4

10
10
11
8

De fractie > 150/im uitde C-horizont heeft devolgende onderverdeling in subfracties (vergelijk profiel 11)
150--210 210--300 300 -420 420-(
600-850 850-1200
1200-1700firn
15

18

21

12

1

3

0,5

64
62
61,5
76,5
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5 Banden-B in kalkloos Maasterraszand

Bodem
De gefotografeerde lakfilm komt van een diepte van 60-180 cm. Het is de ondergrond van een horstpodzolgrond, d.w.z. een moderpodzolgrond meteendunne Al en
een banden-B in de ondergrond. De niet afgebeelde bovenste 60 cm lijkt veel op de
holtpodzolgrond (profiel 4).Deze isechter grindhoudend en wat grover en heeft wat
hogere humusgehalten. De lakfilm is afkomstig uit de omgeving van Kesseleik, een
dorp in Midden-Limburg aan de linkeroever van de Maas. Het zand istot ongeveer
140cmdiepte waarschijnlijk eolisch omgewerkt pleistoceen terraszand ;daaronder is
hetfluviatiel.
Op de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000 komen horstpodzolgronden in
deze omgeving vrij veel voor (2500 ha op de bladen 58West en Oost, 59,60West en
Oost). Ze hebben decode Y23b met grondwatertrap VII (lemigfijnzandige horstpodzolgronden met een gemiddeld hoogste grondwaterstand ondieper dan 80cm en een
gemiddeld laagste stand dieper dan 120cm).
Op de Nebo-kaart, waar gronden met een banden-B niet afzonderlijk zijn onderscheiden, worden zij vermeld als onderdeel van de eenheden 76, 78 en 79 van de
Oude Rivierkleigronden.
Ook opdeVeluwsestuwwallen komen dezegronden voor, zijhetin kleine vlakken,
die zelfs op schaal 1:10000 nauwelijks karteerbaar zijn. Op een bodemkaart van het
Speulderbos uit 1960 staan ze vermeld als 'humusijzerpodzolen met een zwakke of
duidelijke textuur-B'.
In Amerikaanse literatuur worden banden 'lamellae' genoemd, ook wel 'textural
subsoil lamellae', in Duitsland spreekt men van 'B-bänder' of 'gebändeter B-horizont', in Hongarije komen ze veel voor en gebruikt men de term 'kovârvâny'. In
Nederland spreekt men over fibers wanneer zedunner dan 5cm zijn;het onderscheid
met de zwarte humusfibers in een haarpodzolgrond (zieprofiel 12)komt tot uiting in
de term klei-ijzerfibers of Brown Podzolic-fibers. In het Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland vallen ze onder het begrip 'banden-B' bij dikten van 5-15 cm,
en onder het begrip 'briklaag' bij grotere dikten. De onderlinge afstand tussen de
banden of fibers varieert tussen enkele cm en 20 à 30 cm. De bovenste banden zijn
vaak niet continu en hieruit wordt wel geconcludeerd dat de banden van bovenaf
worden 'opgelost'. Hierbij ismerkwaardig dat het horizontale beeld van de opgeloste
gedeelten vaakeenpolygoon-patroon heeft.
Debanden komen uitsluitend voor in zand, zowel grindloos alsgrindhoudend. Dit
zand kan ook de zandondergrond zijn onder b.v. loss, keileem of kleiige rivierafzettingen. Het zand is zogeheten rijk zand, d.w.z. met een zeker percentage verweerbaremineralen (opdeNebowordt gesproken van arm zand, maar ditstaatdan tegenover zeer arm zand). Het is altijd kalkloos, de banden komen alleen voor boven een
eventuele ontkalkingsgrens. In horizontaal gelaagd zand volgen de banden meestal
de gelaagdheid, maar in steil gesteld zand (gestuwd Preglaciaal) volgen de banden in
grote trekken het maaiveld. In gestoorde gronden (b.v. in opgevulde paalgaten of
andere archeologische verstoringen)verlopenzezeergrilligenzijnzesteedsdun. Ban-
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den komen uitsluitend voor boven defluctuatiezone van hetgrondwater, lageen middelhoge gronden hebben nooit banden ;als het grondwater diep zit en bovendien het
zand diep genoeg doorloopt, kunnen met name fibers zelfs tot dieper dan 10m voorkomen.
De mogelijke ouderdom kan volgens een Duits onderzoek uiteenlopen van 76012000jaar. Zeker is dat banden en fibers normaal zijn in rijke, pleistocene zanden,
maar ze zijn ook waargenomen in de preboreale stuifzanden langs de Oude IJssel
en ook in de (mogelijk nog jongere) rivierduinen langs de IJssel (kaartblad 270).
Banden treden ook op in het oudste afzettingssysteem van het Utrechtse rivierkleigebied op plaatsen waar het zand ondiep voorkomt.
Perdefinitie komen banden voor onder een horstpodzolgrond, alsfibers kunnen ze
voorkomen onder loo- en holtpodzolgronden, onder vorstvaaggronden en zeer zeldzaam onder haarpodzolgronden. Alsbanden kunnen zevoorkomen inde ondergrond
van een brikgrond als de briklaag in zand overgaat.
In vergelijking met de tussenliggende lagen hebben de banden een hoger lutumgehalte, speciaal het gehalte aan Tine clay' of 'Feinton' (< 0,2 à 0,6 //m) is relatief
hoog. Hierdoor is ook de adsorptiecapaciteit, zowel voor kationen als voor water,
hoger. Ook het ijzergehalte ligt hoger, maar dit lijkt vooral samen te gaan met het
hogere lutumgehalte.
Het micromorfologische beeld wijst duidelijk op inspoeling van bovenaf: de
zandkorrels hebben dikke, roodbruine tot oranjebruine huidjes, zodanig dat op de
raakpunten der korrels een z.g. brugstructuur voorkomt. De huidjes om de zandkorrels in detussenlagen zijn zeer dun. Door dedichte structuur van debanden treedt
enige waterstagnatie op, sommige onderzoekers hebben boven de banden inderdaad
wel lage vochtspanningen gemeten, echter niet zo laag dat vrij water voorkwam.
Het isnietduidelijk waarom het verschijnsel inbanden optreedt. De discontinuïteit
van de poriëngrootte in gelaagd zand wordt wel als verklaring genoemd, maar deze
geldt dan niet voor het scheef gestelde gestuwd Preglaciaal. Het lijkt er op dat de
onderstebandenjonger zijn dan debovenste,dedieperekunnen pasontstaan nadat de
ontkalking zoveris voortgeschreden.
Een interessant punt is het voorkomen van de ovale en langgerekte vlekken ('vingers') in het middengedeelte van de kleurenfoto. Vooral uit het horizontale beeld van
dezwartwit-foto blijkt duidelijk, dat hetopgevuldegangenzijn. 'Vingers'met dezelfde
doorsneden komen ook voor inennetboven delaagvan Usselo.Dit iseen zeer dunne
en zwak ontwikkelde bodem uit de Aller^dtijd, die onder ongestoord, gelaagd dekzand uit deJonge Dryastijd ligt. Erwordt daarom wel aangenomen dat ook deze gangen uit dezelfde gematigd subarctische periode zouden stammen. Men is algemeen
van mening dat het kevergangen zijn; in ons huidige klimaat zouden meikevers hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. De larven hiervan (engerlingen) kruipen 's winterstot 60à 110cmdiepteweg,in het derde tot vierdejaar van hun ontwikkeling verpoppen zij zich en in het volgende voorjaar kruipen de kevers omhoog en beginnen
aan hun slechts enkele weken durende bovengrondse levensfase. Deze dieren komen
echter nauwelijks voor ten noorden vandejaarisotherm van 7°C.
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Profielbeschrijving
A0- A1(2)-AB-B2-B3
B3

C (afgewisseld met
Bt-banden:de
banden-B)

0-60 cm
-65 à 70cm

65 à 70cm

Niet op de foto.
Donker geelbruin (10YR4/4), uiterst humusarm, zwak lemig
tot sterk lemig, zeer fijn zand. De zandkorrels hebben zeer duidelijke ijzerhuidjes, tussen de zandkorrels ligt fijn materiaal:
siltfractie plusmullachtige moder.
Tot dederde band (Bt3)ishet zand zeerfijn, vanaf de Bt3ishet
zand matig fijn. Tussen de banden ishet zand kleiarm en leemarm tot zwak lemig, de banden zelfbestaan uit kleiig, zwak lemigzand.
Het C-materiaal is licht geelbruin (10YR6/4), de kleur wordt
veroorzaakt door het voorkomen van dunne ijzerhuidjes om
dezandkorrels; het zand isvrij los(enkel-korrelstructuur, halfopen gepakt).
De banden zijn bruinoker (7,5YR5/7), de kleur wordt veroorzaakt door een vrij dikke omhulling van de zandkorrels
met ijzerverbindingen en lutum, zodanig dat de korrels soms
geheel zijn ingebed (brugstructuur tot massieve structuur),
hierdoor zijn de banden zeer vast tot hard.
Vooral in het middengedeelte van de foto zijn vlekken zichtbaar, die langsdoorsneden zijn van gangen (ca. 1,5 cm doorsnede). In de C-horizonten zijn ze zichtbaar door opvulling
met Bt-materiaal, in de banden door opvulling met C-materiaal.

Hetgeheleprofiel iskalkloos.

Analyseresultaten (monsternummer 83358/62)
Horizont

B3
Cll
Btl
C13
Bt3

Diepte
in cm

Fe203

(%)

6 0 - 70 0,74
7 0 - 80 0,57
85- 90 1,85
125-135 0,71
135-145 1,38

pHKC1

Humus
gloeiverlies (%)

In % van de minerale delen
50-105
<2
2-50

105-150

> 150 urn

4,3
4,4
3,8
4,1
4,0

0,5
0,3
0,3
0.2
0,2

1,6
0,3
6,6
0,8
5,3

34,5
31,8
35,4
48,0
32,8

28,6
39,8
36,3
26,1
51,5

15,8
8,8
8,8
5,3
4,1

UitdeC13endeBt3heeft defractie > 150/jm devolgende onderverdeling:
150-210 210-300 300-420 420-600 > 600/jm
23,6
36,1

2,2
11,0

0.3
3,0

0
0,9

0
0,5

19,5
19,3
12,9
19,8
6,3

165
Bt4
168
C15

180
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6 Moerpodzolgrond indekzand met eenkleidek

Bodem
Degeschiedenisvanditprofiel gaatnietalleenoverbodemvorming,maarookover
geologie.Hetdekzandiseenafzettinguitdelaatsteijstijd. Hetheefteenkorrelgrootteverdeling waarbij meer dan 70%van de zandkorrels tussen 0,1 en 0,3mm grootis.
Indit zand, dat op 35cmdieptebegint, iseenpodzolprofiel gevormd dat vrijwelgelijkisaandatvandeveldpodzolgrond (profiel 11);vooropmerkingenoverdebodemvormingwordthiernaarverwezen.
Daarna ishet profiel overgroeid met een dunne laag veen van 20-35 cm diepte;
wanneerdeveenlaagdunnerisdan40cm,wordthetprofieleenmoerpodzolgrondgenoemd (moer hier indebetekenis van veen),bij eendikkere veenlaagwordt vaneen
veengrondgesproken.
In een nog latere periode kreeg dezeetoegang tot deze plaats enwerd een 20cm
dunnelaag zwarekalklozekleiafgezet, indit geval knipklei meteen Ca/Mg-verhouding van 2,7. Als de kleilaag dunner is dan 40 cm wordt zij kleidek genoemd. De
grond wordt dan benoemd met de toevoeging: 'met een kleidek' (vergelijk de twee
'zandgronden meteenkleidek'deprofielen 24en25).Isdekleilaagdikker,danwordt
hetprofiel geenpodzolgrond meer genoemd, maar- afhankelijk van deaard vande
bovengrond - een klei-eerdgrond ofeen kleivaaggrond. Geologisch-landschappelijk
wordtditsoortgrondengevondeninhetovergangsgebied tussendepleistocenezandgronden endeholoceneklei-op-veengronden.Hetkleidek indezestrook kanzeeklei
ofrivierkleizijn. Indezestrook, diemetdecode 153 opdeNebo staat,wisseltdebodemgesteldheid sterk op korte afstand. Dit wordt veroorzaakt door het golvend
reliëf van het dekzand endedaarmee gepaard gaandedikteverschillen van hetveen.
Opdezandkoppen komen veldpodzolgronden voor,langsderanden ervan veldpodzolgronden met een kleidek, hierlangs weer moerpodzolgronden met een kleidek en
daarbuiten bij een diepere ligging van het dekzand worden veengronden met een
kleidek gevonden (zie ook luchtfoto). Tegen deze achtergrond moet de, op zichzelf
genomen merkwaardige, omschrijving van kaarteenheid 153van de Nebo worden
gezien.
Hoewel deze grond in Nederland niet in grote vlakken voorkomt, kunnen moerpodzolgronden met een kleidek overal gevonden worden in de bovengeschetste
overgangsstrook. Ze liggen op kaartblad 32 West ten oosten van Bunschoten, ze
omzomen het Gaasterland (kaartblad 15Oost). Het afgebeelde profiel komt uiteen
kaartvlak ten oosten van het Slotermeer (eveneens kaartblad 15Oost, 50000-code:
kWp,Gt III).
Deanalyseresultaten geven aanleiding tot devolgende opmerkingen. Het humusgehalte van het kleidek ishoog, wat meestal het geval isbij ondiep voorkomen van
veen;zoalsbijallegraslandprofielen, isdezodemeerhumeusdandelaageronder;de
lutum-slibverhoudingvanhetkleidekishoog(ruim70%),watnormaalisvoorzwaarderegrondsoorten; dekorrelgrootteverdeling vandeondergrond istypischvoordekzand en lijkt veel op die van de ondergrond van de zwarte enkeerdgrond (profiel
16).Zeeklei van deze zwaarte heeft gewoonlijk vrijwel geen korrels groter dan 50à

38

Moerpodzolgrond indekzand met een kleidek

100firn(zie hiervoor de analyseresultaten op blz. 130). Dit betekent dat in de bovengrond ongeveer 25% dekzand voorkomt en in de laag eronder circa 8%. De verklaring hiervoor is, dat het dekzand dat bij de ontginning uit de sloten kwam, destijds
(indevroegeMiddeleeuwen) weloverhetperceeluitgespreid zal zijn.
Landschap
Het dorp Tjerkgaast, dat deel uitmaakt van de gemeente Doniawerstal, ligt in de
zuidwesthoek van Friesland. Voor de geologisch-landschappelijke opbouw van het
gebied wordt verwezen naardebodemkundige beschrijving. Opdefoto komende verschillende daar genoemde landschapselementen duidelijk uit.
Allereerst een dekzandrug, waarover de oude weg van Sloten naar St. Nicolaasga
loopt (a),dieopdeachttiende eeuwse kaart van Schotanus àSterringa de Heerenwech
wordt genoemd. De bewoners vestigden zich van oudsher bij voorkeur op de hogere
koppen van dedekzandruggen, die in Friesland gaasten worden genoemd. Zo omvat
Tjerkgaast (tjerk = kerk) behalve het kerkdorp (b) dat ook bekend staat als Grote
Gaast nog Kleine Gaast op hetwestelijk, en Zandgaast en Wollegaast ophet oostelijk
deelvanderug.
Het agrarisch bedrijf werd oudtijds aangepast aan de mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood. De hoge veldpodzolgronden van de ruggen lagen in bouwland, de moerpodzolgronden op de overgang naar de lage veengronden konden worden beweid, terwijl de veengronden alleen voor hooiwinning geschikt waren. De
Tegenwoordige Staat van Friesland (uitgegeven ± 1750)beschrijft dit zeer duidelijk:
'Rondom de kerk (van Tjerkgaast) op de hoogte heeft men goed korenland, doch de
overige landen zijn laag. Men vindt er 18kleine polders, binnen welke goed weidland
is, doch de jaarlijks onderloopende Buitenlanden zijn zeer dor en moerassig'. De
voormalige korenlanden zijn, hoewel thans als grasland in gebruik, duidelijk te herkennen, omdat erweinigsloten invoorkomen (c).Tegenwoordig isveeteelt het hoofdmiddel van bestaan. Hierop wijzen o.a. de voor de Friese weidestreek karakteristieke
stelpboerderijen methun grote ruimten voor hooibergingenvoor stalling van hetvee.
Voorbeelden zietmen o.a. inTjerkgaast (b)welkdorp qua nederzettingstype duidelijk
totdestreekdorpen behoort.
Opvallend isde openheid van het landschap. Het bosje waarin deeendekooi van de
'kooiplaats'ligt(k)steektdaardoor scherpaftegen hetvrijwel boomloze weidegebied.
Voorts vraagt het grote aantal meren en meertjes deaandacht. Opdefoto onderscheiden wedenoordoever van het Brandemeer (d),de Hoite Brekken (e),het Idskenhuister- en Koevordermeer (f en g) en de oostoever van het Slotermeer (h). De Hoite
Brekken is zeer ondiep. Waarschijnlijk is ter plaatse veen gegraven en is het gat tengevolge van overstromingen en stormen voortdurend vergroot (gebroken). Het ten
westen ervan gelegen lage land (i) is vermoedelijk een voortzetting hiervan; het is
bekaad en heeft een aparte onderbemaling.

Moerpodzolgrond indekzandmet eenkleidek

39

40

Moerpodzolgrond indekzand met een kleidek

Profielbeschrijving
Alg

0 - 8 cm

ACg

8-20 cm

D

20-35 cm

Alb

35-45 cm

A2b

45-60 cm

B2b

60-75 cm

B3b

> 75 cm

Zeer donker grijze (10YR3/1), venige klei met weinig roest. Structuur: kleine, goed
ontwikkelde afgerond-blokkige, matig poreuze elementjes.
Donkergrijze (2,5Y4/1), humusrijke, zware klei met iets roest. Structuur: Grote,
matig ontwikkelde prisma's, samengesteld uit kleine, duidelijke, afgerond-blokkige,
weinigporeuze elementen.
Donker roodbruin (5YR2/2) veen, bestaande uit platerig, sterk gelaagd (spalterig)
oligotroof veen met o.a. resten van heide, wollegras en veenmossoorten.
Zwart (5YR2/1), humusrijk, zwak lemig, zeer fijn zand, gliede-achtig, d.w.z. sterk
smerend. De oorspronkelijke bovengrond van het met veen overgroeide podzolprofiel.
Grijs (7,5YR5/1), humusarm, leemarm, zeer fijn zand. Deze loodzandachtige laag
kan ook als overgang van A naar Bworden gezien en als A2Bb worden gecodeerd.
Donkerbruin (7,5YR3/3), humusarm, leemarm, zeer fijn zand met dunne humushuidjes omde zandkorrels.
Lichtbruin (10YR6/3), humusarm, leemarm, zeer fijn zand, met naar onderen dunner wordende humushuidjes om de zandkorrels.

Het geheleprofiel iskalkloos, het begraven podzolprofiel iszeer ijzerarm (0,01%Fe 2 03 in deA2en 0,04%
F e 2 0 3 in de B2).

Analyseresultaten (monsternummer 85024/8)
Hori- Diepte
zont in cm

Alg
0- 8
ACg
8-16
D
23-33
A2b 47-56
B2b 60-70

pH- Humus C-El. N-tot. C/N
KC1 gloeiver- (%) (%)
lies(%)

I n % vandeminerale delen

5,0
4,7
4,4
4,6
4,6

41
55

23,7
16,2
86,4
0,6
0,9

12,3
8,3

-

0,92
0,49

13,4
16,9

-

-

<2

2-16

16-50 50- 105 105150

> 150

15
21

15
11

14
4,5

-

-

-

2
0,1

2
0,7

0,2
4,4

6
5

12

29

30

12

2

/im

-

-

-

21
21

33
29

42
45

De fractie > 50/<muit de B2b-horizont heeft de volgende onderverdeling in subfracties:
0-75
75-105
105-150 150-210 210-300 > 300/mi
9

10
3,5

L/S
x 100

73
72

-

B3b

41

7 Dampodzolgrond indekzand

Bodem
Evenals de voorgaande grond heeft ook deze grond een dunne minerale bovengrond op een dunne laag veen met daaronder dekzand, waarin een podzolprofiel is
ontwikkeld. Dit laatste lijkt ook weer zeer veel op de veldpodzolgrond van blz. 55,
waarnaar dan ook kortheidshalve wordt verwezen.
Het afgebeelde profiel wijkt ineen aantal aspecten belangrijk afvan de voorgaande
'moerpodzolgrond met een kleidek', nl. in de aard van debovengrond, de ontstaanswijze, de ontwateringstoestand en het bodemgebruik. Het verschil in aard van de
bovengrond is zowel visueel als in de analyseresultaten opvallend: hier humusrijk,
lemigzand; venigetot humusrijke zware kleibij profiel 6.
De voorgeschiedenis van beide gronden verschilt onderling sterk:bij de voorgaandegrond kan met rechtvan 'geschapen grond' worden gesproken, zelfsdeploeg heeft
die grond nooit beroerd ;de dampodzolgrond is daarentegen een typisch voorbeeld
van een 'gemaakte grond'. Het woord 'dam' wilde suggestie gevenvan 'door de mens
gemaakt' en verder aardrijkskundig de band leggen met Veendam, waar deze grond
veel voorkomt. Op de ontginningsgeschiedenis van de woeste hoge venen uit de vier
noordelijke provincies wordt op deze plaats niet ingegaan; deze wordt slechts als
volgt aangeduid :afturven, terugstorten van het voor turf ongeschikte veen, bezandenhiervan, bouwland.
Dampodzolgronden zijn meestal behoorlijk ontwaterd (hier zal de grondwaterstand fluctueren tussen 50cm en dieper dan 1,20 m, d.w.z. Gt VI), terwijl de meeste
moerpodzolgronden met een kleidek eengroot deel van hetjaar 'tot denek in het water liggen'. De eerste liggen nagenoeg geheel in bouwland, de laatste daarentegen in
gras.
Naar schatting komen 100000 ha dampodzolgronden in Nederland voor, alle liggend temidden van veldpodzolgronden (geenveentussenlaag) en veengronden, d.w.z.
gronden met een veentussenlaag dikker dan 40cm (zieblz. 21);op de Nebo valt deze
grondondercode98,bijde50000-karteringonder decodezWp(o.a.52W).
De spreiding in eigenschappen is betrekkelijk gering: de bouwvoor is 13 à 18 cm
dik met 5à 15%humus; de veenlaag varieert van enkele centimeters tot 40cm dikte,
maar is vrijwel steeds ingedroogd en spalterig; bolster of los veen komt praktisch
nooit voor; het onderliggende dekzand is zeer uniform van samenstelling, nl. leemarm tot zwak lemigzand met een mediaan van 140à 160^m; het inhet dekzand ontwikkelde podzolprofiel heeft vaak een venige tot humusrijke A0, de z.g. gliedelaag;
een uitgesproken loodzandlaag ontbreekt meestal; de B-horizont issteeds behoorlijk
vast, maar zelden werkelijk verkit; inveelgevallen isde fiber, dieopdefoto tezienis,
dikker (5à 10cm);dezeisdan altijd sterk verkit endaardoor zeer slecht doorlatend.
Op blz. 21 is al gesproken over de slijtage van veenkoloniale gronden; hiermee
wordt bedoeld het verminderen van de veendikte door het omhoog ploegen van het
onder de bouwvoor liggende veen. De slijtage wordt geschat op ca. 1cm per jaar.
Dedampodzolgronden worden indepraktijkwel'versletendalgronden' genoemd.
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Landschap
Omstreeks 1600werdeenbegingemaakt metdeontginningvandeinhet zuidoosten
van de provincie Groningen gelegen venen. Vooral de stad Groningen, maar ook
particulieren hadden hierin een belangrijk aandeel. Kanalen werden gegraven en
voortdurend uitgebreid ter ontsluiting van het veen en voor afvoer van de turf. In
1635washet kanaal,dat nu Winschoter Diepheet,algevorderd totZuidbroek. Hierop
konden de deelhebbers van de in 1647 opgerichte Borgercompagnie - gesticht door
burgers van de stad Groningen - aansluiten door het graven van het Borgercompagniesterdiep, waaraan de hieronder te bespreken bedrijven liggen. Loodrecht op het
hoofdkanaal werden wijken het veen ingegraven. Tussen dezewijken, langsde hoofdvaart, zijn meestal twee boerderijen gesticht. Deze voor de oudere veenkoloniën
karakteristieke aanleg, is op de foto nog waarneembaar.
Op de proefboerderijen Geert Veenhuizenhoeve (a) en de Kommer Tanishoeve
(b)worden onder gezamenlijk toezicht van een aantal landbouwkundige diensten en
instanties proeven genomen. De eerste boerderij is genoemd naar een bekend aardappelveredelaar uitdeveenkoloniën,detweedenaardejonggestorven bodemkundige
die de proeven heeft voorbereid en begeleid tijdens de uitvoering in 1960en 1961.De
'wijk' tussen de twee bedrijven (c)isin 1960dichtgespoten met zand. De brede zandstrook diealdusontstond isnu,voorzoverhijnietalstransportweg dienst doet, bij het
land getrokken. De 'zwetsloot' (d) wordt onderbemalen waardoor een betere ontwateringmogelijk is. Ditwasvooralvanbelangtijdensdediepebewerking.
Duidelijk zijn op de foto de volgende bewerkingsvakken te onderscheiden: A. onbehandeld; B. bezand met 8 cm zand; C. geploegd met behoud van bouwvoor;
D. onbehandeld; E. geploegd zonder behoud van bouwvoor. Uit vak E is profiel 8
genomen. Vooral dit vak toont een wat licht en vlekkerig patroon vanuit de lucht gezien, wat niet te verbazen is omdat hier vrij veel schraal ondergrondszand aan de
oppervlakte is komen te liggen.
Perceel e- de zogenaamde losse plaats - behoort eveneens bij de proefboerderij.
Eengedeeltehiervan isgewoeld, echternietmethetzelfde typewoelerdat hierna wordt
beschreven (blz.49).Profiel 7isafkomstig uit het onbehandelde gedeelte van delosse
plaats.
Loodrecht op de langgerekte bodembewerkingsvakken zijn gewas-en bemestingsproeven aangelegd. Deze hebben betrekking op: 1.haver; 2. suikerbieten; 3.winterrogge; 4. suikerbieten en 5. haver. De rest van het bedrijf bestaat uit kunstweide.
Tussen 3en 4ligt nog een smalle strook aardappels. Op de losse plaats (e) worden in
hoofdzaak verschillende aardappelen verbouwd.
De vlek bij fisde schaduw van het vliegtuig waarin de luchtfoto isgenomen (men
zou kunnen denken aan een in het oog springend bodemverschil !).
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Profielbeschrijving
Aanp
D

0--13 cm
13--26 cm

AOb

26--30 cm

B2b

30--60 cm

B3b

> 60 cm

Zwart (7.5YR2/1), humusrijk, zwak tot sterk lemig, zeer fijn zand.
Zwart (5YR2/1) veen, zeer sterk gelaagde, onvergraven spalter; weinig goed herkenbare plantenresten, o.a. heide en Scheuchzeria.
Zwart (5YR1,5/1), zandig, sterk smerend veen, gliede; de oorspronkelijke bovengrond of plag van het met veen overgroeide podzolprofiel.
Donkerbruin (7,5YR3/4), matig humeus, leemarm tot zwak lemig, zeer fijn zand
met naar onderen in dikte afnemende huidjes van amorfe humus.
De overgang van de AOb naar de B2b is geleidelijk en wat loodzandachtig, deze
kan ook alsABb worden gecodeerd. De overgang naar onderen iszeer geleidelijk.
Op 50cm diepte komt een laagje voor met veel amorfe humus, een zgn. fiber. De
verticale streepjes worden gewoonlijk Mo//«iV/-spikkels genoemd, d.w.z. ze worden aan wortelresten van Molinia caerulea toegeschreven.
Donker geelbruin (10YR4/4), zeer humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand met
dunne huidjes van amorfe humus.

Het gehele profiel is kalkloos, het podzolprofiel is ijzerarm (0,19% F e 2 0 3 in de B2b en 0,20% F e 2 0 3 in
deB3b).

Analyseresultaten (monsternummer 85079/82)
Horizont

Diepte
i n cm

pHKC1

Humus
gloeiverlies

C-El. N-tot. C/N

In % van de minerale delen

(%)

<2

(%)

(%)
Aanp
D
B2b
B3b

0 - 13
13- 26
3 5 - 50
100-110

4,7
3,6
3,9
4,5

10,5
83,4
2,6
0,4

2-16 16- 50 50- 150 105150

6,1

0,30

20,3

6

2,5

-

-

-

-

-

3,5
4

0,5
0

1,5

0,07

21,4

-

-

-

9
6
7,5

De fractie > 50ßm in de B3b-horizont heeft de volgende onderverdeling in subfracties:
50-75
75-105
105-150 150-210 210-300 > 300 ßm
10

17

34

18

7

2,5

> 150

21

32

30

-

-

-

29
27

39
34

23
27,5

Aanp

B3b
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8 Diepbewerkte dampodzolgronden: gediepploegde dampodzolgrond

Algemeen
De reden, dat men in verschillende gevallen besluit tot ingrijpende bodemverbeteringsmaatregelen van dampodzolgronden - versleten dalgronden - (zieblz. 41)is dat
deze gronden ten aanzien van de moderne, gemechaniseerde landbouw bepaalde gebreken vertonen. De bovengrond isvaak humusrijk en daardoor weinig draagkrachtig en vorstgevoelig, terwijl de onkruidontwikkeling sterk is. De bewortelingsdiepte
is gering (10-15 cm) aangezien slechts weinig wortels in het zure en tamelijk vaste
veen onder de bouwvoor doordringen. Hierdoor is de hoeveelheid voor de plant beschikbaar vocht gering.Vooral gliedeachtig vast veenen gliede zijn slecht doorlatend.
Dit betekent dat - mede door de geringe waterberging van de bovengrond - spoedig
plassen ontstaan. Omgekeerd is de capillaire opstijging uit het grondwater voor
wateraanvoer indezomer gering, zodat dan spoedigverdroging optreedt.
Door het toepassen van een diepe grondbewerking beoogt men de storende horizontale gelaagdheid te doorbreken en daardoor de bewortelingsdiepte van het bodemprofiel te vergroten en de waterhuishouding - in het bijzonder de verticale doorlatendheid - te verbeteren. Tevens tracht men een zekere hoeveelheid schraal zand
door debovengrond temengen omdeze wat steviger en minder humeuste maken.
Vroeger meende men algemeen dat een verbetering van de neerwaartse waterbeweging verantwoordelijk was voor de betere opbrengst van gewassen op diepbewerkte percelen. Hoewel zulks in enkele gevallen weljuist zal zijn is met name gedurende de tien achter ons liggende oogstjaren op de Kommer Tanishoeve duidelijk
gebleken, dat vooral de betere vochtvoorziening vanuit de ondergrond (dank zij
diepere beworteling en ongestoorde capillaire opstijging) tot hogere opbrengsten
leidt (gemiddeld 20% meer opbrengst). Dit bleek overduidelijk in de droge jaren
1964, 1967 en 1970. In het extreem nattejaar 1965 daarentegen waren de oogsten op
dediep behandelde vakkenjuist wat lager. Een goedeontwatering tijdens enna debewerking zijn essentieel voor het welslagen. Hoge grondwaterstanden veroorzaken in
debewerkte onstabiele grond verslemping endaardoor misoogst.
De beschrijving van een diep bewerkt bodemprofiel levert moeilijkheden op. Ter
toelichting op de beschrijvingen zijn daarom profieldiagrammen getekend. De normale beschrijvingsmethode, steunend ophorizontale gelaagdheid van debodem heeft
weinig zin. Het is bovendien niet precies bekend, welke kenmerken van de diep bewerkte bodem als maatgevend moeten gelden. Men zou kunnen denken aan de intensiteit van de menging, de vastheid of consistentie van verschillende profielgedeelten,
de porositeit en de doorlatendheid, de structuur-stabiliteit of de slempgevoeligheid
vanhet mengsel enz.enz. Het zalvan belang zijn voor bewerkte gronden bepaalde beschrijvings- en indelingscriteria vast te stellen, opdat die gronden ook in kaart kunnenworden gebracht, evenalsdenatuurlijke bodems.
Bodem
Het afgebeelde profiel, tegenover blz. 48,iseen gediepploegde grond op de Kom-
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mer Tanishoeve te Borgercompagnie. De foto is een weergave van een verticale
wand, loodrecht op de ploegrichting. Het geploegde profiel wasin zijn oorspronkelijke toestand goed vergelijkbaar met de beschreven dampodzolgrond, met dien verstande, dat deveenlaag ietsdikkerwas.
Boven een ongeroerde ondergrond (C-zand) ligt verwerkte grond met een totale
dikte van ca. 110 cm. De ploegdiepte bedroeg 0,90 m waaruit blijkt dat een lossere
pakking isbehouden (defoto werd gemaakt driejaar na de bewerking). De verwerkte
grond toont een diagonale gelaagdheid doordat de lagen van het bodemprofiel op
de kant zijn gezet. De zandbaan, die van rechtsbeneden naar linksboven over de foto
loopt is als het ware de afdekking van de ploegsnede. Daar tegenaan is de volgende
snedegedeponeerd (rechts opdefoto). De grondschol isgedeeltelijk gekeerd, zodat de
oorspronkelijke bouwvoor (Aanp) tegen de zandbaan aan komt te liggen. Bij geploegd grasland kan men dit erg duidelijk zien, bij bouwland valt een gedeelte van
de bouwvoor - afhankelijk van de samenhang en de wijze van ploegen - omlaag en
komtmeeronderin devoor teliggen.
De oorspronkelijke gelaagdheid (bouwvoor, veen, B-zand, C-zand) is enigszins
aan de rechterschol te herkennen, in omgekantelde ligging. Natuurlijk heeft een behoorlijke verstoring plaatsgevonden. Het zand uit de ondergrond isgoed omhoog gebracht en vormt zelfs - op de plek waar het profiel isgenomen - de hoofdcomponent
van de nieuwe bouwvoor. Op de foto lijkt deze zandiger dan in werkelijkheid het geval is; er komen namelijk nogal wat brokjes venig en humeus materiaal in voor, die
op de afbeelding niet geheel tot hun recht komen. De sterke menging in de nieuwe
bouwvoor is het gevolg van de egalisatie en de daaropvolgende grondbewerkingen.
Ook de biologische homogenisatie (bodemdieren en wortelwerking) zullen hierop
geleidelijk huninvloed uitoefenen.
Links onderaan op de foto is te zien dat behalve een 'diagonale gelaagdheid' ook
wel een zekere menging van de oorspronkelijke bodemlagen wordt bereikt. Uit bewortelingsonderzoek blijkt dat door de bewerking een verdieping van de beworteling
wordt verkregen. Eigenaardig is het hierbij te zien dat de wortels meestal niet - zoals
in Duitse literatuur wordt vermeld - de zandbanen volgen maar vaak op de grens
tussen veen en zandbanen omlaag groeien en dat vooral resten bouwvoor in het bewerkte profiel goed doorworteld zijn. Een nauwkeurig onderzoek opditpunt iszeker
gewenst. Het zou kunnen zijn dat de pH en de voedselrijkdom van de verschillende
grondsoorten eenrol spelen.
Het hier getoonde profiel isgeploegd zonder behoud van bovengrond. Het isechter
ook mogelijk debouwvoor boven tehouden door deploeguitterusten meteen bovengrondtransporteur. De opbrengsten van opdezewijze geploegd land liggen niet hoger
dan op percelen die zonder behoud van bouwvoor zijn geploegd. Op de gediepploegdegrond zonder behoud van bouwvoor moet terdege rekening worden gehouden met
een extra mestbehoefte, vast te stellen door het onderzoek van grondmonsters. Men
moet echter vooral rekening houden met een hoge stikstofbehoefte. Vooral bij droog
weerinhet voorjaar kan opgediepploegde grond verstuiving optreden. Ditisde reden
dat men tegenwoordig de voorkeur geeft aan een minder schrale bouwvoor, hetgeen
bereikt kan worden door minder diepen minder 'kerend' te ploegen.
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Diepploeg

Menggootwoeler
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9 Diepbewerkte dampodzolgronden:gemengwoelde
dampodzolgrond

Bodem
Deze grond werd gewoeld met de zgn. menggootwoeler (blz.47).Een lange goot, die
achter aan het woellichaam is bevestigd, zorgt er voor dat de ondergrond omhoog
wordt gebracht. Doordat de ruimte, dieachter degoot ontstaat wordt gevuld met los,
omlaagvallend materiaal, treedt een vrij sterke menging op. Aan weerszijden van de
30cm brede goot worden de min of meer vaste grondlagen opgetild en losgetrokken.
Zo ontstaat een strook van 60-70 cmbreedte waarbinnen dehorizontale gelaagdheid
is verbroken en een zekere mate van vermenging is opgetreden. De foto tegenover
blz. 50toont twee woelsporen, die op ca. 60cm van elkaar zijn getrokken. De werkdiepte bedroeg 90cm. De afstanden tot de woelgangen links en rechts buiten de foto
zijn groter geweest (ca.90cm). Hieruit isteziendat bij een woelafstand van 70cm of
minder,nagenoeghetgehelebodemprofiel minofmeerwordt gemengd. Bij afstanden
groter dan 80cm blijven - althansbij deze bewerkingsdiepte - schollen grond op hun
plaats. Duidelijk iste ziendat op zichzelf ongestoorde brokken B2-zand en veen omhoogworden gewoeld. De hoeveelheid zand uitdeondergrond (C-zand) dienaar bovenwordt gebracht isveelgeringerdan bij hetgeploegdeprofiel hetgevalis.De bouwvoor blijft in feite op zijn plaats. Toch kan van een zekere verschraling van de bouwvoorworden gesproken, hetgeenechter opdefoto nietduidelijk istezien.De veendikte van dit profiel bedroeg oorspronkelijk 10-20 cm. Bij vergelijking met de gediepploegdegrond blijkteenbetereverbrokkeling eneenbeteremengingvan verschillende
lagen. Voordelen van de menggootwoeler vergeleken met de diepploeg zijn o.a. de
lagere kosten, de geringe nabewerking (egalisatie) en de goede diepteregeling tijdens
hetwerk. Een bezwaardat weleensgeuitwordttegen woelen vandit soortgronden is,
dat flarden spalterveen inde bouwvoor terechtkomen, doordat deze alshet ware opstropen tegen de woelpoot. Bij de menggootwoeler treedt dit bezwaar slechts in geringe mate op. Voorzichtigheid met stikstofbemesting is op gewoelde profielen geboden. Behalve de menggootwoeler zijn verschillende andere soorten woelers in
gebruik, zoalsdescherpewoeler (zonder menggoot)endebredeofmengwoeler. Deze
laatste apparaten brengen eenveelgeringere menging van hetbodemprofiel tot stand.
Hetgeen op blz. 45 in algemene zin is gezegd over de reden van de bewerking,
geldt ook voor dit tweede voorbeeld van een diepbewerkte dampodzolgrond, de
gemengwoelde dampodzolgrond, namelijk verbetering van de waterhuishouding en
van de bewortelingsdiepte en versteviging van de bovengrond. Daarnaast is er nog
eenanderereden vooi eendiepegrondbewerking vandampodzolgronden. Wij doelen
hierophettegengaan vandezgn.slijtage (zieookblz.21en41).Inde uitgangssituatie
(profiel 7)wordt bij ietsdieper ploegen dan de bouwvoor veen aangeploegd dat door
stukvriezenenoxydatiesnelverdwijnt. Doormengingvanhetveenmetde zandondergrond wordt het bovenploegen van zuiver veen niet meer mogelijk. Het veen in het
mengsel zorgt dat er genoeg water wordt vastgehouden en het zand maakt dit water
voordewortels bereikbaar.

51

10 Laarpodzolgrond indekzand opkeileem

Bodem
Dit profiel vertoont een zekere overeenkomst met het volgende profiel. In beide
gronden komtdeopeenvolging voor: zode(resp.Al1 enAanl)- rest vandezwarte
grond (Ap en Aan2) - loodzandachtige overgangslaag (AB)- inspoelingshorizont
(B2).Hetverloopvanhethumusgehalteisnagenoeggelijk,terwijlookhetverloopvan
depH endeC/N-verhouding inbeide gronden veelopelkaar lijkt. Verder wordtgewezenopdeschopsteken ofploegsporen aan deonderkant van dezwartegrond van
beideprofielen.
Erzijn echter tweeverschillen, nl.dedikte vandezwartegrond enhet voorkomen
van keileemindeondergrond. Heteersteishetonderscheidende kenmerk tusseneen
veld- en een laarpodzolgrond, vroeger wel aangeduid met de termenjonge en oude
ontginning, of podzolen zonder ofmet mestdek. Dit laatstewordt indelegenda van
deNebo onder toevoegingj omschreven als'humushoudende bovengrond van oude
ontginningen,30-50cmdik'.
Hetvoorkomen vankeileem- toevoegingsvandeNebo- wijst opeen zandgrond
uit het noorden, eenlandschap waarin onder meerdedobben eenkarakteristiek onderdeel vormen (zie landschapsfoto). Het afgebeelde profiel heeft op de Nebo de
code 109 met toevoeging j en s; bij de 50000-kartering wordt het gecodeerd als
cHn23xenomdat hetgrondwater schommelt tussen ca.30cmendieperdan 1,20m
isdegrondwatertrap V. Deze grond komt veel voor in de Friese Wouden en ook in
het Gaasterland (kaartblad 15).De verklaring van de matig dikkeAl-horizont ligt,
evenals van dedikke Al bij dezwarte enkeerdgronden, in het gebruik van plaggenmest.Globaal kan gezegd worden,dat ontginningen van vóór 1890-1910nogmerkbaar invloed vandezebemestingspraktijk hebben gehad,terwijl derecentere ontginningennietopgehoogd zijn. Deinhethuidige indelingssysteem gestelde dikteklassen
vooropgehoogdebovengronden zijn: dikkerdan 50cm(dikkeAl),30-50cm(matig
dikkeAl) endunner dan 30cm(dunneAl). Hierbij worden gronden meteendikke
Al steeds tot de eerdgronden gerekend, terwijl gronden met een dunne en met een
matig dikke Al podzolgronden genoemd worden,wanneer tenminste de B-horizont
voldoende sterk is ontwikkeld. In de naamgeving is getracht een en ander tot uitdrukking tebrengen: denaam enkiszeeroudenwordt vooral gevonden bij desterk
opgehoogde gronden;het achtervoegsel laarisminder oud enwildaardoor verband
leggenmetdematigopgehoogdegronden,terwijl tenslottedenaamveldvoordeniet
opgehoogde gronden uitsluitend gebezigd wordt - althans in Midden- en NoordNederland- voorhuidigeenvoormaligelageenmiddelhogeheidevelden.
Keileem iseen 'zware' taaie grondsoort met een typische korrelgrootteverdeling.
Hoewel hij zwaar aanvoelt heeft dit materiaal een verrassend laag lutumgehalte, nl.
zeldenhogerdan25%oflagerdan 10a 12%.Doorzijntaaieenstuggeeigenschappen
iskeileem zeer gewild bij dijkenbouwers; door deze zelfde eigenschappen vormt de
keileemeenslechtdoorlatendeondergrondindit profiel.
De beide grondmonsters uit de Aan-horizont hebben een hoog gehalte aan de
fractie 16-50fira,eenverschijnsel datmeervoorkomtbijbovengrondenvandekzand-
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gronden,dielangingrashebben gelegen.
Het monster uit de B2-horizont heeft een goed gesorteerde zandfractie, immers de
fractie 150-210 ^m vormt een uitgesproken top in de korrelgrootteverdeling. De
keileem heeft daarentegen een slecht gesorteerde zandfractie, omdat dekorrelgrootteverdelinghiervan vrij gelijkmatig is.
Landschap
Het dorp Houtigehage ligt in de Friese wouden, ten noordoosten van Drachten.
Dit landschap wordt gekenmerkt door een aantal evenwijdige, van het noordoosten
naar het zuidwesten verlopende ruggen, waartussen brede, zwak glooiende erosiedalen zijn gevormd op de afhelling van het Drents plateau. Het is een grondmorenelandschap met oud-dekzandruggen en keileem in de ondergrond. Kenmerkend hiervoor zijn de 'dobben', ronde of ovale depressies in de bodem, die dikwijls door een
walzijn omringd en geheel of gedeeltelijk met veen zijn gevuld. De Blauwe Dobbe (a)
is een restant van een z.g. pingo, één van die vormingen uit de laatste ijstijd die door
Maarleveld als zodanig zijn herkend en beschreven. Ten oosten van Boelenslaan ligt
eendergelijke depressie (b),opdevoorgrond bijczijn desporen ervan waar te nemen.
In het Holoceen vormde zichveen inde rivierdalen. Dit veroorzaakte een verslechtering van de afwatering van het dekzand-keileemlandschap, zodat het veen zich
hierover kon uitbreiden eneenuitgestrekt hoogveen ontstond. Dit hoogveen,dat volgens een kaart van Schotanus à Sterringa van ca. 1718 het gebied ten noorden van
Drachten geheel bedekte, is door verveningen van de negentiende eeuw vrijwel verdwenen. Het landschap op de voorgrond heeft met zijn velewijken (d),die voor ontwateringenafvoer van turfwerden gegraven,nogeentypischveenkoloniaal karakter.
Het veen lietgeen sporen inde bodem achter, hoewel uit de literatuur bekend isdat
na de vervening nog enige tijd boekweitbrandcultuur werd uitgeoefend op de achtergebleven darg. Het afgeveende land werd aangemaakt met zandig of keileemhoudend
materiaal afkomstig uitde wijken. Dit aanmaakdek van 30à40cmdikte wijkt weinig
af van het mestdek van de oude ontginningen waaruit het afgebeelde profiel is genomen.
Het 'heidedorp' Houtigehage (e)ligtop een smalle dekzandrug. Het dankt zijn ontstaan aan een nederzetting van veenarbeiders, die zich hier vestigden tijdens en na de
grote verveningen van de Rottevalster en Noorddrachtster Venen. Deze verveningen
waren omstreeks het begin van de negentiende eeuw voltooid. Op de reeds eerder genoemde kaart van hetjaar 1718komt Houtigehage nog niet voor. Een kaart van 1848
vertoont slechtswatverspreidebewoning.Dewerkloosgewordenveenarbeidersmoesten zicheen bestaan zien op tebouwen opdeovergeschoten hogeheidegronden. Over
de grote armoede en sociale wantoestanden van Houtigehage zijn we goed ingelicht
door Ds.J.A.Visscher, diein het begin van dezeeeuw hier werkte en die vele van zijn
boeken in Houtigehage liet spelen. Dat er in onze tijd in deze dorpen reeds heel wat,
ook uiterlijk, is veranderd, blijkt onder meer uit de aanleg van sportvelden (f) en de
bouw van een nieuwe woonwijk (g).
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Profielbeschrijving
Aanl

0 - 5cm

Aan2

5-38 cm

AB

38-48 cm

B2

48-55 cm

B3

55-75 cm

Dg (keileem)

> 75 cm

Zeer donker grijs (10YR3/1), humusrijk, sterk lemig, matig fijn zand; veel
duidelijk afgeloogde zandkorrels.
Zeer donker grijs tot donkergrijs (10YR3,5/1), humusrijk, sterk lemig, matig
fijn zand meteenloodzandachtig karakter.
Grijs (7.5YR5/1), matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand. Bovenin nog
overwegend loodzandachtig materiaal, onderin meer zandkorrels met
humushuidjes.
Donker roodbruin (5YR3/4), matig humeus, leemarm, matig fijn zand. Er
komen dikke huidjes van amorfe humus rondom dezandkorrels voor.
Roodbruin (5YR4.5/4), matig humusarm, leemarm, matig fijn zand met
dunnere humushuidjes dan inbovenliggende horizont.
Grijze (10YR5.5/1), humusarme, matig fijnzandige zware zavel met weinig
fijn grind en enkele stenen; taai en vast; roestig gevlekt.

Het gehele profiel is kalkloos. Het kleurt tot aan de keileem zwak roze na gloeien, wat wijst op een laag
ijzergehalte.

Analyseresultaten (monsternummers 85046/9)
Hori- Diepte
zont in cm

pH- Humus (%)
KC1 gloei- elem.
verlies

C-El. N-tot. C/N

I n % vandeminerale delen

(%)

(%)

<2

2-16

16-50 50-105

105--15Ci :>150

Aanl
0- 5
Aan2 10- 25
B2
50- 55
100-110
Dg

4,8
4,4
4,2
4,2

4,8
4,1

0,42
0,28

11,4
14,6

-

-

-

5
4
2
18

3
3
1
7,5

22
15
4,5
7,5

13
19
21
14

12,1
9,0
2,5

0,4

16
17
16,5
15

Defractie > 150/jm uitdeB2endeDgheeft devolgendeonderverdeling insubfracties :
150-210 210-300 300-420 420-600 600-850 850-1200 1200-1700/mi
B2
Dg

25
14

12

2
2,5

1,5

0,4
1

0,2
0,3

42
43
55
38
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Bodem
Veldpodzolgronden, benoemd naar de veel voorkomende namen der heidevelden,
werden voorheen alsjonge of heide-ontginningsgronden aangeduid; op de Nebo behoren de onderscheidingen lage humuspodzolen en middelhoge podzolen in zeer
arm zand tot de veldpodzolgronden. Podzolen, die ontstaan zijn bij hoge grondwaterstanden, komen veel voor in Nederland. Naar gegevens van de Nebo ligt ongeveer tweederde van de ruim 600000 ha humuspodzolen laag en middelhoog. In het
bijzonder watdeontstaanswijze betreft, iserechterbij develdpodzolgronden nog veel
watopheldering behoeft.
Het afgebeelde profiel isten westen van Maarsbergen genomen, uit een gebied dat
op de Nebo is gecodeerd als 101en op blad 32 West van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000,aangegeven isalseen associatie van veld-en laarpodzolgronden
(Hn/cHn21). Het perceel is ruim vijftig jaar geleden van heide tot grasland ontgonnen. De resten van de heideplag waren bij de bemonstering herkenbaar (zie beschrijving).De grondwaterstand indit profiel wasop6mei 196450cm,voor hetmaken van
de lakfilm was een bronbemaling nodig. Naar schatting varieert de grondwaterstand
tussen 30en 110cmbeneden het maaiveld (GtlII),zelfs indeextreem drogeherfst van
1971wasdegrondwaterstand nietdieper dan 130cm.
Veldpodzolgronden komen in lage dekzandgebieden voor, maar niet overal. Op
veel plaatsen blijkt uit het kaartbeeld van de bodemgesteldheid dat laagten, die een
'afwateringspatroon' hebben - dus bijvoorbeeld beekdalen - geen A-B-C-profiel
hebben, maar eenA-C-profiel. Een dergelijk profiel, vroeger welgleygrond genoemd,
wordt onder de naam beekeerdgrond op blz. 91 besproken. De podzolgronden wordendaarentegen indez.g.afvoerloze laagten aangetroffen.
Het podzoleringsproces in veldpodzolgronden wordt o.a. duidelijk uit het onderzoek van de zwaremineralen. Hieruit isgebleken dat het verschil in verwering tussen
deA en de B2zeer groot is,zelfs isnog verschil tussen de B2en de C-horizont. Uit de
microscopische beschouwing van de humusvormen is het duidelijk, dat de humus in
de B-horizont is ingespoeld. Het vóórkomen van de humus in amorfe vorm als huidjes rondom de zandkorrels laat hierover geen twijfel bestaan. Hoe deze humus, die in
disperse vorm verplaatst zal zijn, tot in het grondwater kan inspoelen, is vooralsnog
niet duidelijk.
Een belangrijk verschil methaarpodzolgronden (zieblz.59)is,dat meestal een sterk
ontwikkelde loodzandlaag ontbreekt; indezeldzame gevallen datwelloodzand voorkomt,isditmeestal dikenzeerwit.Verder zijn develdpodzolgronden ijzerarmer - een
gevolg van de combinatie van podzolering en reductie? - waardoor ze het criterium
voor de haarpodzolgronden missen, en wel de ijzerhuidjes op de zandkorrels direct
onder de B2.Voor de serie bodemprofielen die in dit boek zijn opgenomen, zijn acht
dekzandmonsters uitvoerig granulair onderzocht (blz. 40, 44, 54, 58, 62, 74, 78 en
94). Bij onderlinge vergelijking van deze acht monsters blijkt, dat het monster van de
veldpodzolgrond het grofst is; het is dan ook van dekzand langs de flank van de
Utrechtse Heuvelrug,enwelJonger Dekzand II.
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Landschap
Langs de helling van de Utrechtse heuvelrug naar de Gelderse Vallei, ten noorden
van Maarn en Maarsbergen, daalt het terrein geleidelijk van de hoge en middelhoge
laar- en veldpodzolgronden op de voorgrond naar de beekeerdgronden van de Vallei
op de achtergrond van de foto. Deze laatste gronden zijn ontstaan onder invloed van
hetdrangwater vande stuwwal.
Bodem en naamgeving staven de historische berichten die ons leren, dat dit gebied
oudtijds was bedekt door uitgestrekte, meest moerassige wouden. Uit het tenslotte
geheel verdwenen Westerwoud zijn Maarn en Maarsbergen ontgonnen. De abdij
Bern, die sedert de twaalfde eeuw een uithof- de Proosdij - bezat ter plaatse van het
latere Huis Maarsbergen, heeft hierin een groot aandeel gehad. Waarschijnlijk was al
omstreekshetjaar 1133eenwal,indestukkenaangeduid alsHinderdijk, aangelegd om
het cultuurland tebeveiligen tegen water van bovenaf, terwijl denog steeds bestaande
Heigraaf (a)alsafvoerleiding werd gegraven.
Tiendkaarten van Maarn uit het midden van de achttiende eeuw geven een goed
beeld van dewording van het huidige landschap. De daar afgebeelde oude bouwlanden, de eng van Maarn, vallen buiten het bestek van de foto. De ietsjongere kamphoeve-ontginningen op de Haar (b), een hoge dekzandrug op het lage deel van de
helling gelegen, zijn met hun houtwallen rond boerderijen en bouwlandkampen duidelijk waarneembaar. Deze laarpodzolgronden, die slechts matig zijn opgehoogd,
worden inhet oosten begrensd door de Heigraaf eninhetwesten enzuiden door houtwallen (c).
Ten oosten van de Heigraaf lagen de oudtijds gemeenschappelijk gebruikte weidegronden, de meenten van Maarsbergen, Maarn (d)en Woudenberg, die in 1750reeds
waren verdeeld en ontgonnen. In het westen en zuiden grensde de Haar aan de heidevelden. In het hoge deel, de Birkt genoemd, was reeds enig land ontgonnen, o.a. het
goed Birkestein (e), waarvan in 1750 veel driest - onbebouwd - lag. De rest van de
heidewerd gemeenschappelijk gebruikt.
Het gebied ten zuiden van de Birkt en de Haar, op de voorgrond van de foto, werd
aangeduid als het veen (f). Het bestond uit lage heidegronden met veel plassen,
waarvan een enkele als eendenkooi was ingericht. Zo lag bij geen vervallen kooi, die
de Heer van Maarsbergen toebehoorde. Op kaarten uit devorigeeeuwwasdezelaagte, omringd door zandkoppen, nog duidelijk aan de figuratie te herkennen. De grote
percelen op de voorgrond zijn pas omstreeks 1910 tot weiland ontgonnen. Bij de
ontginning heeft men de hoogteverschillen genivelleerd, zodat men thans nog slechts
met moeite enige sporen van de voormalige kooi kan ontdekken. Bij h is uit deze
jonge heideontginning het profiel van de veldpodzolgrond genomen.
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Profielbeschrijving
All

0 - 8 cm

Ap

8-20 cm

AB

20-30 cm

B2

30-55 cm

B3

> 55 cm

Zeer donker grijs (7,5YR3/1), humusrijk, zwak lemig, matig fijn zand. Door het
hoge humusgehalte is het sterk gebleekte karakter van de zandkorrels weinig opvallend.
Zeer donker grijs (7,5YR3/1), humusrijk, leemarm, matig grof zand. Het loodzandachtige karakter is iets beter herkenbaar dan in bovenliggende laag. Bevat
onderin brokken zwart (5YR2/1), venig, sterk smerend materiaal (waarschijnlijk
resten van deondergeploegde heideplag1.
Roodbruingrijs (5YR5/2), matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand. Het overgangskarakter blijkt uit het voorkomen van gebleekte zandkorrels naast met
humushuidjes omhulde korrels.
Donkerbruin (7.5YR3/4), matig humusarm, leemarm, matig fijn zand. Alle zandkorrels zijn omhuld met huidjes van amorfe humus, die op de raakpunten verkit
zijn.
Donker geelbruin tot geelbruin (10YR4,5/4), zeer humusarm, leemarm, matig grof
zand. De humushuidjes worden naar onderen slechts zeer geleidelijk dunner, op
tweemeter diepte ishet zand nog niet geheelgrijs en humusvrij.

Hetgeheleprofiel iskalkloos; het lage ijzergehalte blijkt uit de kleur van de ongestoorde gloeistrip (18-37
cm).
Het humusgehalte van de bij de ontginning ondergeploegde plag is25,2%.

Analyseresultaten(monsternummers25214/9)
Hori- Diepte F e 2 0 3 pH- Humus C-El. N-tot. C/N
zont incm
(%) KC1 gloei- (%) (%)
verlies

In "/ van de minerale delen
111

/o

-.2

2-50 50-105

105-150

> 150/im

6,5
7.5
12,5
0,5
0,5

16
13
19
18
15

69
73.5
55
76.5
82

(%)
All
Ap
AB
B2
B3

0- 8
8-20
20-30
30-55
60-80

0,15
0,26
0,03
0,04
0,07

4,6
4,3
3,7
3,9
4,2

11,7
9,3
4,7
2,0
0,8

4,7
4,2
2,1

0,38
0,24
0,10

-

-

12,4
17,5
21.0

-

4
1.5
3
0
0

4,5
4,5
10,5
5
2,5

De fractie > 150//muitde B3-horizont heeft devolgendeonderverdelinginsubfracties:
150-210 210-300 300- 420 420-600 > 600/mi
28

36

14

4

0.7
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Bodem
Deze grond werd vroeger een hoog heidepodzol of hoog humuspodzol genoemd.
Op de Nebo staat dit aangegeven als: hoge podzolen: zeer arm zand (codes 116 t/m
120). Het afgebeelde profiel valt door zijn textuur onder de code 116: niet lemig fijn
zand. Het zijn de gronden van de hoge dekzandgebieden die destuwwallen omzomen
en de hoge dekzandruggen die verspreid over pleistoceen Nederland voorkomen. Op
gronden die relatief hoog gelegen zijn, worden vaak veldnamen aangetroffen, die op
'haar' eindigen. Bij de 50000-kartering (o.a. de bladen 32West en Oost) iseen dergelijke grond gecodeerd als Hd21 met grondwatertrap VII, dit laatste omdat het grondwater hier het gehelejaar dieper dan 1,20m voorkomt.
Podzol is een russisch woord, samengesteld uit de woorden noA - gelijkend op en 30Jia- as;de naam slaat duidelijk op de askleurige loodzandlaag, de A2-horizont.
De sterke bleking hierin isalsvolgt ontstaan : de inde plag (Al-horizont) biogeen gevormde moderhumus 1 isuiteengevallen tot disperse humus; de zure bodemoplossing
heeft de A2 schoongewassen (uitgeloogd);de meegevoerde stoffen en ook de humus
zelf zijn dieper in het profiel afgezet in de inspoelingshorizont (B-horizont). De weer
neergeslagen humus bevindt zich hierin als huidjes van amorfe humus om de zandkorrels. Het resultaat van dit bodemvormende proces, dat podzolering wordt genoemd, blijkt visueel uit het kleurverloop en analytisch uit het verloop van het humus- en het ijzergehalte. De lage pH, de armoede aan plantevoedende bestanddelen
en het lage stikstofgehalte van de humus zijn normale verschijnselen voor deze gronden en wettigen de andere praktijkterm voor het loodzand, ni. schierzand, hier waarschijnlijk niet in de betekenis grijs, maar onvruchtbaar.
Mineralogische analysen van dit soort gronden hebben aangetoond, dat de toch al
geringe hoeveelheid gemakkelijk verweerbare mineralen in het bovenste profielgedeelteminder isdan indeweinigveranderde ondergrond, de C-horizont.
Inhet algemeen kan gesteld worden, dat de omstandigheden diebepalend zijn voor
het ontstaan van deze grond de volgende zijn:het moedermateriaal iszeerarm zowel
aan kleimineralen als aan gemakkelijk verweerbare mineralen en moet een redelijke
tijd aan deoppervlakte liggen in een klimaat, dat een neerwaartse waterbeweging veroorzaakt.
Verder is als humusbron een vegetatie nodig. Voorheen werd aangenomen, dat
de vooral door de mens veroorzaakte uitbreiding van de heidevelden de oppervlakte
haarpodzolgronden vergroot heeft ten koste van de holtpodzolgronden. Volgens de
huidige inzichten is de aard van de vegetatie van minder belang dan de rijkdom van
het moedermateriaal en zouden ook onder deprehistorische bossen gedeeltelijk haarpodzolgronden voorgekomen zijn.
De invloed van de factor reliëf - hier de van nature zeer diepe grondwaterstand blijkt uit het voorkomen van ijzerhuidjes om de zandkorrels in de ondergrond; bij
1. Cüindrische tot bolvormige uitwerpselen van enige tientallen /xmgrootte, afkomstig van bodemdieren
die onder meer leven van planteresten.
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de veldpodzolgrond daarentegen, een profiel dat ontstaan is bij ondiepere grondwaterstanden, ontbreken deze ijzerhuidjes.
Voor opmerkingen over de korrelgrootteverdeling wordt verwezen naar de toelichting opdeholtpodzolgrond (profiel 4).
Landschap
De Gortelsche Heide, gelegen in de gemeente Epe, wordt gekenmerkt door het
voorkomen van veelhaarpodzolgronden. In het midden van defoto ziet men een oud
stuifzandgebied met eengrilligrelief.Waar het profiel hetindebeschrijving vermelde
ijzerbandje vertoont, hebben zich in de laagten (a) soms plasjes gevormd, die op de
foto helder oplichten. Langs de randen van deze plasjes komt veengroei voor waarin
veel wollegras en zonnedauw - het bekende vleesetende plantje - groeit. Opvallend
indit gebied zijn de streepduinen (b),ook wel pseudo-osar genoemd. Op het onderste
deel van de foto ziet men een spontane begroeiing met vliegdennen (c) op de overgang van de haarpodzolgronden naar de zuidelijker gelegen holtpodzolgronden. De
noordelijke helft der foto vertoont een regelmatigejonge bosaanplant (d) die is aangelegd op fijn dekzand binnen het landgoed Welna. Bij e onderscheidt men wegsporen, die nu eens uitwaaieren, dan weer samenkomen; een veel voorkomend verschijnsel bij heipaden. Werd een weg moeilijk begaanbaar dan legde men het spoor
wat opzij.
Vroeger waren de heidevelden onmisbaar voor een redelijke bedrijfsvoering. Men
had niet de beschikking over kunstmest, doch was voor het op peil houden van de
vruchtbaarheid der bouwlanden aangewezen op schapemest en mest van het hoornvee. De schapen werden op de heidevelden geweid en 's nachts gestald in schaapskooien. Het hoornvee verbleef de hele winter en's zomers alleen gedurende de nacht
in zogenaamde potstallen. Strooisel en plaggen van de woeste gronden werden in de
stallengebruikt omdemest optevangen endedieren eendrogeligplaatstegeven. Het
mengsel vanmestenplaggen werd naenigetijd uitdestalgereden enophet bouwland
gebracht,datdaardoorindeloopdereeuwenmeteenkunstmatigdekwerd verhoogd.
De plaatsen waar plaggen werden gestoken of bosstrooisel verzameld, hadden een
bepaalde tijd nodig om te regenereren. Vandaar dat een groot areaal woeste grond
hiervoor gereserveerd moest blijven. In de markerechten vindt men dan ook veel bepalingen die di instandhouding van de woeste gronden moesten waarborgen om zo
hetevenwicht indeverhoudingtussenwoestegrond encultuurgrond te bewaren.
Sindsdeinvoering van de kunstmest isdezefunctie van deheidevelden verdwenen
en konden vooral de lage heidevelden tot bouwland of grasland worden ontgonnen.
De hoge heidevelden bleven hiervoor gespaard, omdat hier behalve de chemische
bodemvruchtbaarheid nog een groeifactor in het minimum verkeerde, nl. het water;
door de grote diepte van de grondwaterstand is een gewas hier uitsluitend op de betrekkelijkgeringehoeveelheid hangwater aangewezen.
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Profielbeschrijving
Al

0 - 5cm

A2

5-18 cm

B2h

18-23 cm

B22

23-50 cm

B3

50-90 cm

C

> 90 cm

Zeer donker grijs (10YR3/2), humusrijk zand. In deze laag. de heideplag, is door
het hoge humusgehalte het loodzandkarakter 'verborgen': bij nauwkeurige beschouwing blijken alle zandkorrels sterk gebleekt te zijn.
Grijs (10YR5/1), humusarm zand. De humus komt voor in scheurtjes en oneffenheden van dezandkorrels, dieoverigens sterk gebleekt zijn.
Zwart (7.5YR2/1), humusrijk zand. De humus komt voor als een zwarte amorfe
massa die nagenoeg alle poriën tussen de zandkorrels opvult. Deze laag wordt aan
de onderkant begrensd door een zeer dun ijzerbandje, met een ijzergehalte van
2.9%.
Donker roodbruin (5YR2 3). matig humeus. naar onderen overgaand in geeibruin
(10YR5/4) matig humusarm zand. Amorfe humus vult bovenin de ruimten tussen
de zandkorrels gedeeltelijk op en komt verder voor als naar onderen dunner wordende huidjes (tezamen met ijzer) om de zandkorrels.
Zeer geleidelijke overgang naar de ondergrond met een naar onderen afnemend
humusgehalte door hetdunner worden vandehumushuidjes ;hierdoor treedt tevens
de blonde kleur diedoor ijzerhuidjes wordt veroorzaakt, op de voorgrond.
Licht geelbruin (10YR6/4). uiterst humusarm zand. Er komen dunne ijzerhuidjes
voor om dezandkorrels. Vanaf ca.25-100 cm diepte komen grilligebandjes (fibers)
voor dieeenzelfde micromorfologisch beeld vertonen alsde bovenkant van de B22.

Het zand isin het gehele profiel kalkloos. leemarm en matig fijn. Het verschil in ijzergehalte tussen de A2
en de B2h enerzijds en de B22 anderzijds blijkt uit de kleurverschillen van de ongestoorde gloeistrip
(15-34cm).Zie ook profiel 11en het artikel van Van der Voort in Boor en Spade 18.

Analyseresultaten (monsternummers 20510/2/3/4/6/17)
Hori-

Diepte

Fe203

zont

in cm

(%)

pHKC1

Al
A2
B2h
B22
B3
C

0- 5
10- 15
18- 20
2 5 - 30
5 0 - 75
90-100

0.18
0.02
0,13
0,65
0,32
0,32

3,6
3,8
3,9
4,4
4,6
4,6

Humus
gloeiverlies (%)
10,1
1,7
9,2
3,3
0,6
0,5

In % van de minerale delen
2
2
0,5
0
1,5
0
0

2-50

50-105

105-150

4,5
3.5
5.5
2.5
1
1,5

10.5
11,5
10
11,5
10
10

20
20
19
20
20
19

De fractie ; 150urnuit de C-horizont heeft de volgende onderverdeling in subfracties:
150-210
210- -300 300 -420 420 -600 600- -850 850-1200urn
38

22

7

2

0.4

0,1

»150/xm
63
64,5
65.5
64,5
69
69,5

X.,.

-90
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Bodem
In de loss en in de oude rivierklei komen gronden voor die tot voor enkele jaren
bekend waren onder deonvertaalde term Gray Brown Podzolic Soils.Deze zijn op de
Nebo aangeduid alsgronden met een textuur-B,nu worden zebrikgronden genoemd.
Brik is hier gebruikt in de betekenis van baksteen, de B-horizont van deze gronden
werd vroeger gebruikt voor het bakken van stenen; in het Franse taalgebied is de
naam terre àbriques- brikaarde - zeer algemeen.
Het ingespoelde materiaal in de B-horizont van deze gronden bestaat uit lutum en
ijzer. De laag waaruit dit is uitgespoeld (A2-horizont), valt op de foto op door een
afwijkende structuur: door het vrij lagelutumgehaltekomen geenuitgesproken structuurelementen voor. Het uit de A2 verplaatste lutum is in de B-horizont waarneembaar indevorm van dunnefilmpjes - huidjes ofcoatingsgenoemd - opdewanden van
de structuurelementen. Uitdeanalyse blijkt deinspoeling uithet hogere lutumgehalte
in de B,vergeleken met de gehaltes in deA en de C;zeer fraai blijkt de inspoeling uit
de verschillen in de lutum-slibverhoudingen:achten we deze in de C normaal voor
loss (± 50), in de A is de verhouding gedaald tot ± 40 en in de Bgestegen tot 60 en
meer. Het sterkst ontwikkelde deel van de inspoelingshorizont is evenals bij de podzolgronden B2genoemd en heeft daarenboven deletter talstoevoeging; dezeletter is
afgeleid van de Duitse term Ton, waarmee defractie kleiner dan tweepm - de lutumfractie - wordt aangeduid. Met toenemende diepte neemt de hoeveelheid ingespoeld
lutum geleidelijk af, de B3-horizont vormt de overgang naar de Cl-horizont, de weinig veranderde loss. Langs de hellingen van het heuvelachtige Zuidlimburgse landschap zijn deze gronden vaak geërodeerd tot op de vaste B-horizont, terwijl op de
plateaus de gemakkelijk erodeerbare A2-horizont nog aanwezig is. Het afgebeelde
profiel isafkomstig uiteen vrij vlak lössgebied inde omgeving van Sittard. Dergelijke
niet of weinig geërodeerde brikgronden worden radebrikgronden genoemd. Voor
deze naam is een typisch Zuidlimburgs toponiem gebruikt (rade of rath), een term
die samenhangt met rooien en dus duidelijk wijst op de oorspronkelijke bosbegroeiingvan deze gronden. Opde Nebo hebben zecode 144,bij de 50000-kartering krijgen
zedecodeBLd6(bladen 59en60).
De korrelgrootteverdeling is typisch voor die van een lössmonster: een bij dit lutumgehalte zeer laag zandgehalte, een hoog gehalte aan de fractie 16-50 /im, die wel
de lössfractie is genoemd. Bij vergelijking met de uiterst fijnzandige monsters van
profiel 18 blijkt, dat het gehalte aan de fractie 16-50 /mi ruwweg de helft tot tweederde van dat van dezelfde fractie uit de loss is; het verschil is voornamelijk naar de
fractie 50-105 /im 'verschoven1. Verder is in de zeeklei in het algemeen de lutumslibverhouding hoger, erkomt indelossdusrelatief meersloeffractie (2-16/mi) voor.
Alleen uit sommige Zuiderzee-afzettingen zijn monsters bekend die granulair nauwelijksvanloss afwijken.
Er wordt aangenomen dat de loss kalkrijk is afgezet. In de ruim 10000 jaar die
sindsdien zijn verstreken, isdezegrond ontkalkt tot 2,70m. Dit iseen bodemvormend
proces dat typisch isvoor ons Atlantisch klimaat, waarin de neerslag de verdamping
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overtreft. Lossvan een zelfde ouderdom isineen droger klimaat nog geheel kalkrijk.
Meestal komt dan zelfs een horizont voor die verrijkt is met kalk. In plaats van de
gebruikelijke 10à 15%CaCÜ3 komen in deze horizont gehaltes voor van 25à 30%.
Bovendien is er dan geen klei uitgespoeld en is een vrij dikke Al ontstaan. Dit is de
bekende zwarte aarde, die in de lössgebieden van noordelijk Joegoslavië, Hongarije
enzuidelijk Rusland voorkomt.
Landschap
Het laagterras ten noorden van Schimmert wordt opdeachtergrond begrensd door
het betrekkelijk vlakke lössgebied van het middenterras. Hierop zijn de cokesfabriek
(a)en de chemische industrieën (b) nabij de Staatsmijn Maurits te Geleen vaag zichtbaar. Het lössgebied op de voorgrond behoort tot het hoogterras en is sterker geaccidenteerd. Het bestaat uit een opeenvolging van glooiende hellingen (c) en smalle
ruggen (d)tussen een stelsel van brededalen (e),waarin materiaal wordt aangetroffen
dat van de hellingen is afgeërodeerd. Langs de helling zijn de wegen soms enkele
meters diep ingesneden tot de voor Zuid-Limburg zo bekende 'holle wegen'. Deze
worden op vele plaatsen in het landschap gemarkeerd door een begroeiing met struiken.
De graslanden in het lössgebied zijn hoofdzakelijk geconcentreerd in de grotere
dalen, zoals men onder meer op de voorgrond kan zien (f). Veelal zijn ze beplant met
oude hoogstamboomgaarden, de zogeheten fruitweiden. Ook de hoogopgaande begroeiing op de achtergrond bestaat overwegend uit hoogstamboomgaarden, die de
ligging der dalen markeren. In die dalen treft men de meeste nederzettingen aan, op
defoto o.a. Groot-Genhout (g)en Spaubeek (h).Recente fruitaanplantingen zijn van
het laagstamtype (i). Deze worden niet meer aangelegd in de dalen, maar op de plateaus of langs dehellingen, waar zij minder van nachtvorst telijden hebben.
Buiten dedalen vindt men vanouds veelakkerland. De grote bouwlandcomplexen,
vergelijkbaar met de essen en engen van Oost- en Midden-Nederland, heten hier velden; uiteendergelijk gebied ishet profiel genomen van de radebrikgrond.
Enkele grote bedrijven liggen temidden van hun landerijen en somsver van de dorpen aan deranden der plateaus. Een voorbeeld hiervan is'Nieuwhuis1 (j),dat volgens
de naam eenjongere vestiging moet zijn, hoewel het op de eerste kadasterkaart reeds
voorkomt.
In 1942 is in dit gebied een ruilverkaveling uitgevoerd. Het kavelpatroon is dus
jong en wijkt op vele plaatsen af van de oorspronkelijke perceelsindeling. Op de foto
kan men aan donkere verkleuringen de oude grenzen nog hier en daar herkennen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de herverkaveling voornamelijk bestond uit het
samenvoegen van kleine percelen tot grotere blokken, zonder dat de kavelrichting
veel veranderde. Dat laatste zou in verband met het reliëf ook zeker moeilijkheden
geven. De huidige perceelsindeling bestaat overwegend uit een blokverkaveling met
eengoede ontsluiting door deelsnieuwe,deelsverbeterde endoorgetrokken wegen.
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Profielbeschrijving
Ap

0 - 20 cm

A2

20- 35 cm

Bit

3 5 - 55cm

B2t

55-110 cm

B3t

110-170 cm

Donker grijsbruine (10YR4/2), matig humusarme, zandige leem; de structuur is
typisch voor bouwland op loss vlak voor het ploegen; bovenin dichte kluiten en
onderin nagenoeg massief; gaat zeer scherp over in:
Donker geelbruine (10YR4/4), humusarme, siltige leem; vrij zwak ontwikkelde
plaat-structuur, bestaande uit dunne microporeuze gestapelde platen;golvende en
geleidelijke overgang in:
Donkerbruine (7.5YR3/4), humusarme, siltige leem; samengestelde prismatische
structuur: middelgrote, zwak ontwikkelde ruwwandige prisma's opgebouwd uit
vrij grote, afgerond-blokkige elementen. In veel poriën en op de wanden van veel
structuurelementen (vooral die van de prisma's) duidelijke huidjes van ingespoeld
lutum;hetgeheel issterk macro-enmicroporeus;geleidelijke overgang in:
Bruine tot donkerbruine (7.5YR4/4) humusarme, siltige leem; structuur als in Bit,
maar duidelijker ontwikkeld, de wanden der elementen zijn wat gladder, de ribben
wat scherper en de roodbruine (5YR4/5) kleihuidjes zijn duidelijker ontwikkeld;
het geheel issterk macro- en microporeus; gaat geleidelijk over in:
Geelbruine (10YR5/4). humusarme, siltige leem; vrijwel geen structuurelementen
te onderscheiden; er komen veel poriën voor, vooral grote, die gedeeltelijk nog
duidelijk inspoeling van lutum vertonen.

Vooral in de B-horizont komen vrij veelgrote (ca. 1 cm 0 ) wormgangen voor. De B3-horizont gaat op ca.
1,70 mzeer geleidelijk over indeCl-horizont: zwak gelaagde siltigeleem zonder inspoelingsverschijnselen.
Op 2,70 m gaat de tot deze diepte vrijwel kalkloze grond messcherp over in het duidelijk gelaagde, onveranderde, kalkrijke moedermateriaal (C2-horizont).

Analyseresultaten (monsternummers 70193/8, 50025/6)
Horizont

Diepte
in cm

Humus C-El.
elem.
(%)

N-tot.

C/N

(%)

(%)
Ap
A2
Bit
B2t
B3t
Cl1
C2 1

0 - 20
20- 35
3 5 - 55
55-110
110-170
170-270
>270

2,2
0,8
0,6
0,6
0,4
0,2
0,2

Horizont

Fe203

CaCCb

(%)

(%)

Ap
A2
Bit
B2t
B3t
Cl'
C2 1

1,63
1,58
2,63
3,32
2,78
2,51
2,12

0,1
15,2

L/S

In % van de minerale delen
<2

2-16

16-50

> 50/im

9
10
18
21
17
14
13

14
14
14
12
9
12
11

60
62
55
57
64
65
68

18
14
13,5
10
10,5
9
8

2,0

0.12

17

-

-

-

pHKC1

Kationenbezetting in %
Na

K

Mg

3,8
4,0
4,8
5,0
5,0
5,8
7,9

0,0
0,0
1,1
1,7
2,1
2,1
2,2

0,0
0,0
1,1
2,5
2,1
1,0
1,1

1,2
1,5
6,3
9,3
9,6
9,5
8,6

» 100
39
42
56
64
65
48
48

Ca

H

Adsorptiecapaciteit in
meq per 100 g
grond

9,6
21,5
64,1
66,1
66,0
80,0
83,8

89,2
76,9
27,3
20,3
20,2
7,4
4,3

8,3
6,5
9,5
11,8
9,4
9,5
9,3

1. Deze; regevenszijn niet uitdezegrond, maar van grondmonsters uit een ontsluiting vlak

nde buurt.
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Bodem
Kuilbrikgronden in loss,die populair wel natte lössgronden genoemd zouden kunnen worden, komen weinig voor. Op de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000
krijgen zedecodeBln5(blad 59en60),opdeNebozijn zenietafzonderlijk onderscheiden omdat ze slechts kleine vlakjes vormen temidden van andere gronden. Uit het
oogpunt van bodemvorming enclassificatie zijn het echter interessante gronden.
Evenals in de voorgaande grond komt hierin een B-horizont voor, die ontstaan is
door inspoeling van lutum en ijzer. De gebleekte uitspoelingshorizont, de A2g, en de
roestig gevlekte inspoelingshorizont, de B2tg, zijn op de foto goed herkenbaar. Hierdoor wordt ook deze grond tot de brikgronden gerekend. De lage ligging van deze
gronden wordt indenaam 'kuil' tot uitdrukking gebracht.
Dergelijke gronden komen voor in loss en in oude rivierklei met sterk fluctuerend
grondwater, d.w.z. met hoge winter- en lage zomerstanden. In het lössgebied komt
dit wel voor op vlakke plateaus met op geringe diepte een slecht doorlatende laag;
hierdoor staat het grondwater in regenrijke perioden tot boven in het profiel, terwijl
het in droge tijden zeer diep staat.
De voortdurende afwisseling van sterke uitdroging en bevochtiging veroorzaakt
een hevige verwering. Vooral in de bovenlaag worden daarbij veel mineralen afgebroken, waarvan de afbraakprodukten samen met lutumdeeltjes in de B-horizont
inspoelen. In de analyse blijkt dit uit de verschillen in ijzer- en lutumgehalten tussen
de A- en de B-horizont. De sterke uitloging blijkt verder uit de lage pH en de lage
basenverzadiging (hoge H-bezetting). De hoge adsorptiecapaciteit in de bovengrond
istedanken aan het hoge humusgehalte.
In het afgebeelde profiel lijken de humeuze horizonten in de bovengrond met hun
slechte humuskwaliteit - hoge C-N quotiënten - reeds sterk op die van een micropodzol.
Zo heeft dit profiel tegelijkertijd drie aspecten: de sterke invloed van het water op
debodemvorming; het podzolachtig karakter van de bovengrond ende sterke verwering hierin, en tenslotte de lutum- en ijzerverplaatsing uit de bovengrond naar onderen. Het hier weergegeven profiel bevindt zich daarmee op een bodemkundige
driesprong van gleygrond, podzol en brikgrond. Het huidige Nederlandse systeem
kiest het laatstgenoemde aspect voor de hoofdindeling. Door dit uitgangspunt kan
eengleygrond met kenmerken van eenpodzol toch alsbrikgrond geklasseerd worden.
Een grond met een dergelijke profielmorfologie wordt door onze oosterburen een
'Pseudogley' ( = onechte gley) genoemd. Zij spreken daarvan als de wateroverlast
nietdoor hogegrondwaterstanden, maar door 'Staunässe' ( = stuwvocht)ten gevolge
van slechte doorlatendheid wordt veroorzaakt. In dit verband wijzen zij er op,dat in
dit soort gronden geen G-horizont voorkomt, zoals bij 'echte' gleygronden (profiel
20). Uitde sterke afwisseling van oxydatie-enreductieprocessen wordt de heterogene
verdeling van het ijzer verklaard. De oplosbaarheid ervan wordt nog versterkt door
bepaalde organische verbindingen. Daardoor ontstaat het sterk gevlekt ('marmorierte') profielbeeld.
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Landschap
Tussen Urmond en Geleen ligt een vlak gebied, gevormd door het Middenterras
van de Maas. De loss, die naar het oosten en zuiden een vele meters dikke laag kan
vormen, ishier veelal niet dikker dan 1 à 1,5 meter. De noordelijke begrenzing van de
Limburgse loss ligt slechts weinig ten noorden van het hier afgebeelde gebied. De
terrasondergrond, die op geringe diepte voorkomt, bestaat op verschillende plaatsen
uit zeer slecht doorlatende klei, waarop zich kuilbrikgronden kunnen vormen. Vaak
liggen deze gronden in gras omdat ze 's winters zeer nat zijn in tegenstelling tot de
droge gronden in de omgeving; soms staan er bosjes (a) op; uit een dergelijk milieu is
het bijgaande profiel genomen. Op enkele plaatsen binnen dit gebied komt grind op
minder dan 1 meterdieptevoor,wat hetwitgevlekte beeld bijbheeft veroorzaakt.
Uit de verkaveling blijkt duidelijk dat de ontginning niet overal indezelfde periode
heeft piaatsgehad. Volgens een overigens niet bevestigde overlevering is de Graetheide door bisschop Zwentibold omstreeks hetjaar 900 aan de bewoners van de omliggende nederzettingen in gebruik gegeven. Deze gemeenschappelijke gebruiksrechten zijn tot aan de verdeling van de heide, waarover eeuwenlang is geprocedeerd,
blijven bestaan. Wel ontstonden in de loop der tijden veel clandestiene ontginningen
indit gebied.
Op een kadasterkaart uit het begin van de negentiende eeuw was het land, dat nu
min of meer in een mozaïekpatroon verkaveld ligt, al tot bouwland ontgonnen. De
begrenzing liepongeveer van eover anaar d;derest,opdroge lössgrond gelegen, was
heide en werd als schapendrift door de omliggende dorpen gebruikt. Dit deel der
voormalige Graetheide vertoont een regelmatige verkaveling in blokken en stroken.
Het gebied wordt doorsneden door dezogeheten Postbaan (c),diewaarschijnlijk omstreeks het einde van de achttiende eeuw isaangelegd door de toen nog onbewoonde,
enslechtsaan deranden watincultuur gebrachteGraetheide.Deoudereweg,de Oude
Baanisrechtsonder opdefoto nogjuist zichtbaar (d).Debosaanplant isjong,ook de
beide langsde Oude Postbaan gelegen bedrijven (f)zijn niet oud. Alleen de met gaangeduide boerderij 'de Welschenheuvel' komt voor op een kaart van 1812. Het iseen
voorbeeld van een Limburgse boerderij in U-vorm, met een aan drie zijden ombouwde, dus niet gesloten hof. Het geeft een voorstadium weer van de vierkante gesloten
hoeve,dieten onrechte vroeger in verband isgebracht metde Romeinse villa's, waarvanderesten opveelplaatseninZuid-Limburgzijn aangetroffen.
Bij h is een laagte, waarbij volgens het kadaster een thans verdwenen pannenbakkerij lag. Deze verwerkte blijkbaar ter plaatse de brikgrond.
In de eerste Wereldoorlog is op verschillende plaatsen in Limburg bruinkool gewonnen, zo ook in de Louisegroeve op de Graetheide ten westen van Geleen. De
dure exploitatiewasechter alleen rendabel in tijden van kolenschaarste. Demet water
gevulde groeve (i),die alseen diepe vijver in het terrein ligt, en debeboste grondstortplaats (j)vormen denogwaarneembare overblijfselen van dit bedrijf.
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Profielbeschrijving
A0

+ 4 - Ocm Viltige strooisellaag; zeer donker bruin (7,5YR2/2); gedeeltelijk gemineraliseerd;
met veel onverteerde vegetatieresten (berk, beuk, varens); gaat scherp en golvend
over in de A1.
Al
0 - 6 à l 0 c m Zeer donker grijsbruin (10YR3/2), zeer humeuze, zandige leem met zeer veel
plantenwortels;gaat sterk golvend maar zeergeleidelijk overindeA2g.
A2g 6 à l 0 - 2 5 à 3 0 c m Lichtgrijze (10YR7/1), humusarme, zandige leem met kleine lichtoranje roestvlekjes. Nog vrij veel wortels. Onregelmatige en zeer geleidelijke overgang naar
onderen.
B2tg 25à 30-70cm Sterk gevlekte zandige leem met hoger lutumgehalte dan de A2g. Geelbruine
(10YR5/8) tot oranjegele (7,5YR6/8) roestkleuren overheersen. De structuurelementen hebben lichtbruine (10YR6/3) huidjes. Pleksgewijze komen brede verticale lichtgrijze (10YR7/1) banen voor, die overwegend ook lichter zijn.
B3tg
70-110cm Overgangslaag naar de ondergrond met sterke bijmenging van grof zand, echter
nog met duidelijke inspoeling van lutum zoals in de B2tg.
Dieper dan 110cm komt grof, grindrijk terraszand voor; het geheleprofiel iskalkloos.

Analyseresultaten (monsternummers 559629/36)
Horizont

Diepte
in cm

A0
Al
A2g
B2tg
B3tg

+4 - 0
0- 6
10-25
40-50
80-90

Horizont

(%)

pHKC1

A0
Al
A2g
B2tg
B3tg

0,99
1,08
1,01
3,17
2,37

3,2
3,6
4,0
3,6
3,6

Fe203

Humus (%)

C-El.

N-tot.

gloeiverlies

elem

(%)

(%)

39,2
5,3

-

20,4
2,4

0,97
0,09

21,0
26,7

-

0,7
0,6
0,4

-

-

-

C/N

Kationenbezetting: in %
Na

K

Mg

Ca

-

-

-

-

1,0
2,1
1,0
1,3

0,9
1,0
1,5
1,5

1,1
1,9
1,9
3,5

2,8
5,2
4,6
7,8

H

94,3
89,8
91,0
85,8

In % van de minerale delen
<2

L/S
2-16 16-50 >50^rr ; x ïoo

13
10
13
19
17

19
14
13
13
12

50
55
56
49
28

18
20
18
19
43

Adsorptiecapaciteit in
meq per 100g grond
50,1
10,2
3,2
8,8
8,6

41
42
50
59
59

fi
B2tg

tf
'#•

4. J

1•

» •

«

3

•

af" *

* ,

B3tg

\

i.

110

Dg
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15 Bruineenkeerdgrond opeenpodzolprofiel

Bodem
Enkeerdgronden zijn zandgronden met een donkere bovengrond, diedikker is dan
50 cm. Zij werden vroeger oude bouwlanden of esgronden genoemd, waarbij vooral
in Drente de bovengrond dunner dan 50 cm kan zijn. Om verwarring te voorkomen
isdaarom in plaats van esals nieuwe naam enk gekozen, een naam, die vooral in het
midden van het land bij veeloude bouwlandcomplexen behoort.
Bruine enkeerdgronden kunnen deel uitmaken van verschillende Nebo-eenheden,
bijv. 115k en 126, of van de beekdalassociaties 131 en 137. In feite komt dit profiel
van een zandrug langs de Berkel en is daar een onderdeel van associatie 131. Bij de
50000-kartering krijgt dezegrond decode bEZ23,Gt VII (270 en45W).
Degrondenzijnontstaan doorophogingvaneenpodzolgrond metdonker gekleurd
zand als een gevolg van plaggenbemesting. Dit is al meer dan 100jaar geleden door
Dr. W. C. H. Staring (1808-1877) beschreven: 'Evenzeer als de teelaarde, door het
wegvoeren van plaggen, op de heidevelden vermindert, zoo vermeerdert zij op de
bouwlanden werwaarts deze ter bemesting worden overgebracht. Door eeuwen
achtereen, steeds met datzelfde aanbrengen van heidezoden voort te gaan, heeft men
deze bouwlanden aanmerkelijk verhoogd en den bouwgrond tot eene dikte van twee
en meer ellen verhoogd'. En schrijvend over de hoogteverschillen tussen de oude
bouwlanden en de omgeving: 'Evenwel mag men ook aan de plaggen een goed aandeel van die verhooging blijven toeschrijven; want, aannemende, dat een bunder
lands alledriejaren met 80voeren heideplaggen bemest werd en dat deze, na vergaan
tezijn 400teerlingellen zwartegrond achterlieten, dan zoude degrond daarmede telkens4strepen worden opgehoogd en eene verhooging van ééneel,derhalve 750jaren
vereischen'. Voorzichtigheidshalve beëindigt Staring deze passage met de zin: 'Zou
dit nu niet hoogstwaarschijnlijk aan het ophoogen door kunst van den bouwgrond
toegeschreven moeten worden?'
De ophoging is,evenalsbij hetvolgende profiel, duidelijk door het voorkomen van
een wat grijzer gekleurde laag in de ondergrond, de Apb. Deze wordt ook hier als de
ontginningsbouwvoor beschouwd. Dediktevan het antropogene dek- deAanp ende
Aan2- ishier groter dan bij de zwarte enkeerdgrond, wat ook inhet algemeen hetgeval is. Dikten van omstreeks één meter zijn bij de bruine enkeerdgronden geen uitzonderingen; een ophoging van 1,50 m iswel waargenomen.
Op grond van de kleur bij de bruine enkeerdgronden is geconcludeerd, dat bosstrooisel gebruikt zou zijn voor de ophoging. Het voorkomen van leembrokjes, het
vrij hoge lutumgehalte en het lage C/N-quotiënt wijst meer in de richting van grasplaggen uit de kleiige beekbezinkingsgronden. Ook hier een onderschrijving van
Staring's mening: 'Zijn die plaggen niet van de heidegronden afkomstig maar op
zavelachtige groengronden gemaaid, zijn het zoogenoemde schollen, dan verhoogen
zij niet alleen het akkerland, maar veranderen bovendien '.en bouwgrond geheel, zoo
die oorspronkelijk slechts zandgrond isgeweest'. Vooral dit laatste aspect is van belang:bruine enkeerdgronden zijn steeds zwaarder dan zwarte en zijn inderdaad dikwijls'zavelachtig' endaardoor landbouwkundig beter.
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Landschap
Zwarte enkeerdgronden worden verspreid over het pleistocene zandgebied van
Nederland aangetroffen, bruine daarentegen komen vrijwel uitsluitend voor op zandruggen langs de riviertjes en grotere beken in oostelijk Nederland, zoals de OverijsselseVecht,deRegge,deDinkel,deSchipbeek endeBerkel.
Het Berkeldal tussen Borculo en Lochern is een goed voorbeeld van een typisch
Achterhoeks landschap. Het is een door vele beken en beekjes sterk versneden dekzandgebied. Hierdoor konden grote aaneengesloten complexen bouwland slechts
op enkele plaatsen tot ontwikkeling komen en werd verspreide bewoning met kamphoeven of Einzelhöfe karakteristiek voor dit gebied.
De luchtfoto geeft een geheel ander beeld te zien dan een kaart van Hottinger uit
het begin van de vorige eeuw. Ruim 150jaar geleden waren slechts de hogere ruggen
(a), die op de voorgrond van de foto aan weerszijden van de Berkel (d) liggen, in cultuur gebracht. Grote uitgestrektheden woeste grond, bestaande uit moerassen, broeken en heidevelden, werden voor de instandhouding van betrekkelijk kleine oppervlakten bouwland gebruikt.
De hofsteden 'de Scherpenburg' (b) en 'het Geershuis' (c) worden reeds genoemd
respectievelijk in 1378 en 1489 als 'gelegen in de buurschap Resep, ook wel geheten
de Respelhoek inhet kerspel Geesteren*. Omstreeks 1800waren dezeboerderijen nog
steedsde enige bedrijven inhet hier afgebeelde gebied, dat zichlangs de Berkel (d) tot
aan de Kattebeek (e)uitstrekt. In het dal van de Kattebeek wasnog niets ontgonnen.
Ook het ten noorden daarvan gelegen Wolferse veld (f) was woest. Aan de oostzijde
lag slechts de boerderij 'Wolverlo' (g), die al omstreeks 1380als Wolffeler wordt genoemd.
Tot 1839,inwelkjaar demarkeverdeling werd goedgekeurd, iserweinig veranderd.
Volgens een rapport van 1810bestonden 'de woeste gronden voornamelijk uit heidevelden en hier en daar wat groenlanden, die men niet kan missen voor het weiden van
vee'. En... 'om koorn goed te verbouwen heeft de landman het eenejaar groenplaggen en het andere heideschollen nodig'. Na de verdeling werd de ontginning ter hand
genomen en ontstonden veel nieuwe bedrijven; op een kaart van 1850 staan o.a.
'Mulderink'(h),'Geerdink' (i)en 'Hoefman' (k).
Ook de Berkelverbetering van omstreeks 1880 droeg tot de verandering van het
landschapsbeeld bij. De voornaamste aanleiding voor deze werken waren moeilijkheden die de Berkelvaart - belangrijk o.a. voor Zutphen - ondervond. Er werden
stuwen geplaatst en bochten afgesneden, hetgeen de afwatering der moerassige dalen
bevorderde. Het cultuurlandschap op de noordelijke helft van de foto is dan ook
jong, evenals derecht erdoorheen aangelegde wegvan Borculo naar Lochern (m). De
hoge ruggen (a) met hun afwisseling van gewassen als rogge, haver en hakvruchten
stekendoor de kleurverschillen duidelijk aftegen deegaalgrijzelagegraslanden (n).
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Profielbeschrijving
Aanp
Aan2

0- - 23 cm
23- 90 cm

Alpb

90- 115cm

Bb

115- -120cm

Zeer donker grijsbruin (10YR3/2), matig humeus, sterk lemig, zeer fijn zand.
Donkerbruin (7,5YR3/3), matig humeus materiaal met vrij veel kleine brokjes
beekklei. Hierdoor isde textuur op de grens tussen de klassen sterk lemig, kleiig,
matig fijn zand en matig fijnzandige, zeer lichte zavel.
Donkergrijs (10YR4/1), matig humeus, leemarm, matig fijn zand; verwerkt,
onregelmatige overgang naar beneden.
Geelbruin (10YR5/5), zeer humusarm, leemarm, matig fijn zand.

Het zand in het gehele profiel is kalkloos.

Analyseresultaten (monsternummers 85043/5)
Hori- Diepte
zont in cm

Aanp
Aan2
Cb

pH- Humus
C-El. N-tot. C/N In % van de minerale delen
KCl gloeir / j (%)
< 2 2-16 16-50SO- 105 105 -150 > 150/im
verlies (%)

1,7

0 - 20 4,5 4,3
4 5 - 60 3,8 3,7
120-125 4,7 0,8

1,5

0,19
0,14

-

-

8,9 7 2,5
10,7 10 4
1 0,2

ll
12
2,5

19
17
12

Defractie > 150/imuitdeCb-horizont heeft devolgendeonderverdelinginsubfracties :
150-210
210-300
300-420
420-600
600-850
850-1200/im
29

24

10

1,5

0,3

0,1

22
19
20

38
38
64,9
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16 Zwarte enkeerdgrondopeen podzolprofiel

Bodem
De enkeerdgronden worden aan de hand van bepaalde kleureisen verdeeld in
zwarte en bruine. Het onderhavige profiel iszwart en isafkomstig van een bouwlandperceel uit oostelijk Gelderland, dat met decode 114op deNebo en zEZ21, Gt VII op
de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, staat aangegeven (zie o.a. blad 15en
32 West en Oost).
Enkeerdgronden komen in het noorden van Nederland minder voor dan in het
zuiden, bruine worden veelminder aangetroffen dan zwarte;uit deNebo kan worden
afgeleid dat slechtsca. 10%vandeongeveer200000haoudebouwlanden bruin is.Dezelaatste liggen integenstelling tot deverspreid voorkomende zwarte, vooral op ruggen langs beekdalen, in het bijzonder langs de Sallandse, Twentse en Achterhoekse
beken en riviertjes.
De toelichting op de benaming van de bruine enkeerdgrond - het voorgaande profiel- geldt ook voor deze grond, met het verschil, dat het opgebrachte dek (de Aan)
zwartis.
Het ontstaan van zwarte enkeerdgronden is eveneens een rechtstreeks gevolg van
debemestingsgewoonte, dieingebruik was op dezandgronden vóór deinvoering van
de kunstmest, ni. de plaggenbemesting. De bij het vorige profiel geciteerde uitspraken van Staring kunnen nu nog onderschreven worden, uitgezonderd de dikte die de
negentiende eeuwse 'aardkundige' noemt: 'twee en meer ellen'; de meeste zwarte
enkeerdgronden hebben een opgebracht dek van 60 à 80 cm dikte. Een plaggendek
van meer dan één meter iswel zeerdik, alisdit inoostelijk Gelderland geen uitzondering. De letters an (van antropogeen, d.w.z. door demens ontstaan) zijn aan decodering vandezwarte grond toegevoegd, omdat degrotedikte hiervan aan demens moet
worden toegeschreven. Het begraven profiel in de ondergrond heeft bij de horizontcoderingen de toevoeging b, van begraven, gekregen. De (Al + A2)pb moet als de
ontginningsbouwvoor van het oorspronkelijke profiel worden gezien. De onregelmatige samenstelling van donkerder gekleurd materiaal van de vroegere plag - de
Al - en lichter gekleurd loodzand - de A2 - zijn argumenten voor deze opvatting.
Het hoge C/N-quotiënt, het vrij hoge humusgehalte en voornamelijk de aard en de
kleur van de humus zijn steeds redenen geweest om te veronderstellen, dat voor de
ophoging van de zwarte enkeerdgronden heideplaggen gebruikt zijn. Behalve in de
kleur verschillen de bovengronden der beide enkeerdgronden in zwaarte, de bruine
zijn vaak kleiig en zeer sterk lemig, de zwarte daarentegen kleiarm en zwak lemig. De
ondergronden (C-horizonten) verschillen weinig, dit blijkt uit de korrelgrootteverdeling van deze beide dekzandmonsters. Bij de landbouwkundige beoordeling speelt
het verschil in bovengrond de belangrijkste rol; zo zijn b.v. consumptieaardappelen
op bruine gronden van een betere kwaliteit dan die van zwarte gronden.
Deessen,enken ofengenwaarop dezegronden voorkomen, worden begrensd door
houtwallen, die soms ook over de enk lopen (gop de luchtfoto). Onder zo'n houtwal
ligtuiteraard een veeldunnere 'zwarte grond' dan ernaast. Op plaatsen waar de houtwallen gerooid zijn, isdit indroge zomers tezien aan verdroging van het gewas.
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Landschap
Het oude bouwland van Gortel (a) ligt, temidden vanjong bos (b),in de dekzandzone van het oost-Veluws gestuwd Preglaciaal. Op de Veluwe, in het Gooi en in het
rivierengebied worden de oude bouwlanden engen of enken genoemd; in Drenthe,
Twente en het oosten van deGraafschap heten zeessen en in Noord-Limburg velden.
Zewerden oudtijds door een wildwal omgeven;deze beschermde de akkers zowel tegen het wild van de woeste gronden als tegen de koeien en schapen die dagelijks,
onder toezicht van een herder of scheper, uit het dorp naar degroenlanden ofde heide
werden gedreven.
Het bouwland van één eigenaar lag verspreid over vrijwel de gehele enk of es. In
de oudste delen van zo n bouwlandcomplex wordt vaak een kern met blokverkavelingaangetroffen. Latere uitbreidingen hebben, omdat de ontginners rekening moestengaan houden met eikaars rechten op de schaarser wordende grond, een systematischer opzet in evenwijdige stroken. Dehoofdoorzaak van de sterke versnippering van
depercelen opeenenk- vaak aanleiding gevend toteensoort mozaïek-patroon - moet
men zoeken in de gevolgen van eeuwenlange vererving en overdracht van grond.
Een kaart uit het begin van de vorige eeuw toont ons de kleine Gortelse enk temidden vangroteheidevelden metinhetwesten hetGortelsche Bos.Vanditbos- latereen
afzonderlijk maalschap, zoals hiervoor beschreven op blz. 30- gingen op den duur
de rechten van de geërfden over op uitwonende eigenaren. Toch bleef het van belang
voor de bewoners van de buurschap die met boswerk, bosbessen verzamelen, bezembinden, enz. wat konden bijverdienen, want de enk van Gortel verschafte hen slechts
een schamel bestaan.
De grote heidevelden zijn sinds het midden van de vorige eeuw bijna geheel verdwenen. Slechts op enkele plaatsen bleef de hei bewaard, meestal in gebieden met
stuifzanden en hoge dekzandruggen (c).
Rechtsboven op de foto ziet men de ontginningen in het Schaverensche veld (d) en
dePollensche Venen (e),dieopeentopografische kaart van omstreeks 1900nog woest
liggen. De regelmatige verkaveling en de rechte wegen zijnjong evenals de verspreid
liggende boerderijen. Ruim 150jaar geleden had de Gortelse enk al zijn huidige omvang. De oude buurschap ligt meer naar het westen en valt buiten het bereik van de
foto. Afgaande op de mozaïekverkaveling ishet westelijk deel van de enk het oudste
en is de afgebeelde, vrij regelmatige oostelijke helft een latere uitbouw, die door een
nog gedeeltelijk bestaande houtwal (g)zelfook weerindelen uiteenvalt.
De boerderijen (h en i) staan al op de kaart van omstreeks 1810, de overige op de
luchtfoto voorkomende huizen zijnjonger. Beideboerderijen zijn van het eenvoudige
Veluwsetype,met bredeinrijdeuren aan dewegzijde. Dezegeventoegangtot een hoge
middendeel, waargedorst kanworden. De stallen voorkoeien enpaarden liggen opzij
van dedeel.Het woongedeelte van het huis,dusdevoorkant, isnaar het land gekeerd.
Deschaapskooien stonden apart opoftegenoverhet erf.
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Profielbeschrijving
Aanp
Aan2
(Al +A2)pb

0 - 25cm
2 5 - 75cm
7 5 - 90 cm

B2b

90-100 à 115 cm

B3b

100à 115- 120 cm

Zwart (7,5YR2/1), zeer humeus, zwak lemig, matig fijn zand.
Zwart (7,5YR2/1,5), zeer humeus, zwak lemig, matig fijn zand.
Grijs (5YR5/1),donkergrijs (7.5YR4/1)enzeerdonker grijs (7,5YR
3/1), humusarm en humeus, zwak lemig, matigfijn zand; verwerkt.
Overwegend donkerbruin (7,5YR3,5/4), matig humeus tot matig
humusarm, zwak lemig, matig fijn zand; enkele zwarte fibers. Deze
laagisgrillig van dikte.
Donker geelbruin (10YR4,5/4), zeer humusarm, leemarm, matig
fijn zand.

Hetzand inhetgeheleprofiel iskalkloos.

Analyseresultaten (monsternummers 85040/2)
Hori- Diepte
zont incm

p H - Humus
C-El. N-tot. C/N
KCl gloei(%) (%)
verlies(%)

Aanp 0- 20 3,9
Aan2 45- 60 4,0
Cb
120-125 4,6

6,5
8,2
0,5

,7
,5

0,17
0,21

-

In %vandeminerale delen
< 2 2-16 16-50 50-105 105-150 >150|im
6 2,5
4,5 2,5
0,3 0,4

15,9
16,6

-

16
14
17,5

De fractie > 150ßm uit de Cb-horizont heeft devolgende onderverdeling in subfracties:
150-210 210-300 300-420 420-600 600-850 850-1200 1200-1700^111
25

16

8

3

2,5

I

0,2

22
19
25

46
52
55,7

(A1+A2)pb

115
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17 Tuineerdgrond opkalkrijke jongezeeklei

Bodem
Tuineerdgronden zijnevenalsenkeerdgronden dikke eerdgronden ;zehebben eveneenseen geleidelijk door de mens opgebrachte dikke bovengrond, een Aan-horizont.
Het verschil tussen beide soorten opgehoogde gronden ligt niet alleen in de gebruikte
methode, opbaggeren of opvaren tegenover bemesting met plaggenmest, maar ook
in de grondsoort. Het afgebeelde profiel is een kleigrond. Volgens het nieuwe indelingssysteem moet er dan binnen 80cm diepte minder dan 40cm zand voorkomen;
een enkeerdgrond daarentegen is een zandgrond.
Op de Nebo staan de opgevaren en opgebaggerde tuingronden aangegeven met de
code 18, ze worden alleen in Noord- en Zuid-Holland gevonden en beslaan slechts
0,1% van de Nederlandse bodem. De code voor de 50000-kaart is EK19, de grondwaterstand fluctueert naar schatting tussen 60en 125cm diepte, deze grond heeft dus
grondwatertrap (Gt) VI.
Het profiel isafkomstig uit het Westland, waar veleoudere tuingronden opgevaren
zijn. Naar schatting is hiervoor in deze streek 5000000 m 3 duinzand gebruikt, dat
beschikbaar kwam door het afzanden, het z.g. afgeesten van de duinen. Het werd per
schuit naar de kleigronden gebracht, waar het gebruikt werd als grondverbeteringsmiddel voor lage gronden. Het werd, gemengd met bagger uit de brede vaarsloten,
o.a. gebruikt voor het aanaarden van boomgaarden, waar vooral debessen op ruggen
werden geteeld. Later werd het zand welbewust gebruikt om een grond 'vroeger' te
maken voor de teelt van vroege exportaardappelen.
De Aan-horizont isdus ontstaan door het opbrengen van duinzand vermengd met
bagger. Ditverklaart hetnaar boven geleidelijk lichterworden vandegrond. Het duidelijkst blijkt dituithetverloopvandefractie > 150jrni(detypische duinzandfractie).
Een eenvoudige berekening leert, dat toevoeging van 200 gram van deze fractie aan
100 gram grond uit de C2bg ongeveer de korrelgrootteverdeling van de Aanp oplevert.
Vergelijken wehetbegraven profiel onder het opgevaren dek(deApbgenC2bgvan
70cm diepte) met de poldervaaggrond (profiel 30)dan blijken veel punten van overeenstemming aanwezig, o.a. in kleur, kalkgehalte en textuur. Er kan dan ook gesteld
worden dat dezetuineerdgrond uiteenpoldervaaggrond is ontstaan.
De kalifixatie (24)iswat aan dehoge kant voor eenzee-afzetting vandezezwaarte;
de basenverzadigingen van de Aan2 en de C2bg zijn hoog, in overeenstemming met
het kalkgehalte en depH. Ook de verdere analyseresultaten van dezegrond zijn 'normaal'; ze worden veelvuldig in dit soort gronden aangetroffen. Het ontbreken van
kalk in de bovengrond en de lage pH ervan zijn abnormaal; de verklaring hiervoor
kan ineenlangdurigeneenzijdig gebruik vanzwavelzure ammoniak (ammoniumsulfaat) liggen;ditiseenzowelchemischalsfysiologisch zuurwerkendemeststof, dieeen
pH-daling bewerkstelligt en daardoor ook een snelle daling van het kalkgehalte veroorzaaktkan hebben.
Het C/N-quotiënt isnormaal; het varieert op bouwland of tuinland opjonge zeekleigrondenmeestaltussen9en 11.
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Landschap
De foto, dieeen fraai beeld geeft van het Zuidhollands 'glasdistrict', isgenomen in
de omgeving van het Westlandse Mariëndijk (a). De tuinbouw werd in het Westland
alindeMiddeleeuwen beoefend. Dit gebeurdeo.a.door kloosterlingen, voornamelijk
voor eigen gebruik. In later tijd werd op de grote buitenplaatsen veelgroente en fruit
gekweekt. Hoewel ook dit voor eigen gebruik gebeurde, ging er toch voor de omgevingeen zekereinvloed en voorbeeld van uit. In dit verband noemen wehet in 1612
door Frederik Hendrik gebouwde Huis Honselersdijk, dat in 1816 werd gesloopt.
Oorspronkelijk wastuinbouw slechtsmogelijk opdehoge,zaveligekreekruggen,doch
door het z.g. opvaren (zie'Bodem') konden allengs veellage gronden in gebruik worden genomen, die tot ware 'man-made soils' werden omgevormd. Uit de periode
van vóór het opvaren stammen zowel nederzettingsnamen alsperceelsnamen met bestanddelen als poel, broek en dijk. In het hier afgebeelde gebied werd het zand opgevaren via een oude vloedkreek - de Gantel (b)- een van de kreken waaruit in het
natuurlijke landschap het zogeheten Westlanddek werd afgezet.
De tuinbouw werd vanouds in open grond bedreven. Ter bescherming en vervroeging van de gewassen, vooral van druiven, werden aan de noordzijde van de percelen
muren gebouwd. Later werd aan de zuidzijde schuin tegen de muren glas geplaatst;
indien hierin een knik zit, heten deze eerste muurkassen 'lessenaars'. Aan het eind
van de vorige eeuw begon men naar Belgisch voorbeeld met de bouw van druivenkassen en druivenserres (c). In de twintigste eeuw ging men over tot het bouwen van
warenhuizen (d), waarin tomaten, sla, komkommers en andere groenten, en ook
bloemen werden gekweekt. Dezeteelten zijn nu veelbelangrijker dan die van druiven.
Door de ontwikkeling van de glascultuur is tuinbouw zeer geïntensiveerd. Wetenschappelijke voorlichting, technische vooruitgang en vergroting van het afzetgebied
hebben dit mogelijk gemaakt. De kunstmatige verwarming blijkt uit de vele schoorstenen (e) en olietanks (f). Ook heeft men installaties voor kunstmatige beregening
aangelegd. Al deze voorzieningen vragen hoge kapitaalsinvesteringen. De bedrijfsgrootteisdan ook zelden meerdan 1 à 1,5ha.
Klimaatsfactoren hebben bij de vestiging en uitbreiding van de glasteelt een belangrijke rol gespeeld. Dit gebied heeft vergeleken met overig Nederland de minste
hagel en de meeste uren zonneschijn. Bijhelder zonnig weerworden de glazen daken
bespoten met krijtwit om het gewas tegen brandbeschadiging te beschermen. Op de
foto zijn de kleurverschillen tussen bespoten en onbespoten kassen duidelijk zichtbaar.
De bedrijfskavels liggen loodrecht op de wegen en zijn gescheiden door sloten,
waarlangs de produkten konden worden afgevoerd naar de veilingen. De veiling van
Honselersdijk isde oudste van het Westland (1896). Bijj ziet men enkele veilingschuiten liggen. De laatste jaren zijn de meeste vaarsloten gedempt en vindt het vervoer
overdewegplaats.
In hetgebied komen nogenkelecomplexen grasland voorwaardegronden niet zijn
opgevaren, o.a.deDijkpolder (h)ende Uithofspolder (i).
De uitbreiding van Den Haagisbij gtot aan de kassen van het Westland genaderd.
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Profielbeschrijving
Aanp

0-20 cm

Aan2

20-70 cm

Apbg

70-90 cm

C2bg

> 9 0 cm

Donker grijsbruin (2.5Y4/2), humusarm, kalkloos, kleiig, matig fijn zand. Zeer
zwak ontwikkelde structuur, d.w.z. er zijn geen duidelijke structuurelementen te
herkennen; vrij dicht en tamelijk macroporeus.
Donker grijsbruine (2.5Y4/2), humusarme, kalkrijke, matig fijnzandige, matig
lichte zavel; enkele brokjes puin. Iets minder zwak ontwikkelde structuur als in
bovenliggende laag; er komen vrij kleine, zeer zwak ontwikkelde, onregelmatig
afgerond-blokkige, vrij poreuze elementen voor, naast vrij dichte, vrijwel structuurloze plaatsen.
Donkergrijze (2,5Y3,5/1), humusarme, kalkrijke, zeer fijnzandige zware zavel; iets
roestig. Structuur: zwak ontwikkelde prisma's, opgebouwd uit zeer zwak ontwikkelde, afgerond-blokkige, dichte elementen.
Grijze (2,5Y5/1), humusarme, zeer kalkrijke. zeer fijnzandige zware zavel; roestig;
fijn schelpgruis. Structuur: goed ontwikkelde samengestelde ruwe prisma's, opgebouwd uit zeer zwak ontwikkelde, afgerond-blokkige elementjes, die sterk macroporeus zijn.

Analyseresultaten (monsternummers 85071/4)
Hori- Diepte
zont in cm

N-tot. C/N In %

Humus C-El.
elem. (%)

(%)

<2

(%)
Aanp
0 - 20
Aan2 4 0 - 60
Apbg 80- 90
C2bg 110-120

1,4
1,2
1,3
0,5

Horizont

CaCCh pHKC1
(%)

Aanp
Aan2
Apbg
C2bg

0
4,0
7,1
11,8

4,7
7,4
7,5
7,6

0,8

0,08

-

-

10 6
- 16
- 23
- 23

van de minerale delen
16-50 50-105 105-150 > 150

4,5
9,5
14
15,5

10
15,5
32
35

H

Adsorptiecapaciteit
in meq per 100g grond

Kationenbezetting in %
Na

K

Mg

Ca

85,3

3,1

1,6

7,8

-

-

-

1,9

1,2

0,6

93,8

L/S

2-16

4
7,5
14
14

ßm x 100

67
42
9
6,5

8
9
8
8

Ca/Mg

11

57
63
62
60
K-fix.

2,2

12,9

-

-

-

-

2,5

16,2

152

24

Aanp

Aan2

Apbg

C2bg
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18 Tuineerdgrond inkalkrijke jongezeeklei

Bodem
Het afgebeelde profiel komt uithet midden vaneenperceelgrasland, datopéén van
de Friese kwelderwallen ligt. Deze zijn opdeNebo aangegeven metdecodes 19en20,
kaarteenheden, die behalve in het noorden als kwelderwallen, in de zuidwestelijke
jongezeekleialskreekruggen voorkomen.
Tot voor kort werd gemeend, dat een deel van deze gronden als ooivaaggrond zou
zijn ontwikkeld. De landschappelijke ligging (relatief hoog) zou evenals bij de oeverwallen der grote rivieren de mogelijkheid bieden tot een diepe homogenisatie. In de
afgebeelde grond ontbreken inderdaad roestvlekken en grijze vlekken binnen 50 cm
diepte, één der criteria voor een ooivaaggrond. Hij werd dan ook in het meinummer
van 1964 van het Tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij als
ooivaaggrond geclassificeerd. Uit recent onderzoek blijkt echter dat de laag van
0-86 cm diepte niet opgevat moet worden als een gehomogeniseerde C-horizont,
maar, evenals bij devorige drie gronden alseen geleidelijk door de mens opgehoogde
bovengrond. Hieraan zijn echter geen plaggen ofduinzand tepas gekomen.
Dit soort tuineerdgronden komt alleen voor op de z.g. kruinige percelen in het
noorden van Groningen en Friesland. Een kruinig perceel ligt in het midden hoger
dan aan de randen, het hoogteverschil kan wel 1 à 1,5 m bedragen. Hoogtelijnen hebben op zulke percelen een cirkel- tot ovaalvormig verloop, waardoor zij als naar alle
zijden flauw glooiende kruinen in het terrein liggen ('kussentjespatroon'). In de loop
van de tijd (decennia, eeuwen?) heeft een geleidelijk grondverzet vanaf de rand naar
het midden plaatsgehad, waardoor de rand is verlaagd en het midden is opgehoogd.
Hierdoor zijn de meeste kruinige percelen over een kwart tot een derde van de oppervlakte meer dan 50 cm opgehoogd ;deze middengedeelten behoren dus tot de tuineerdgronden, terwijl de randen van de percelen poldervaaggronden zijn. Het verschijnsel komt op de 50000-kaart voor opde bladen 2,3,5,6,7en 10,waarvan alleen
debladen 5, 7Wen 10Wen Ozijn gepubliceerd.
Naar het hoge humusgehalte van dezode te oordelen, ligt het perceel al vrij lang in
gras. De invloed van het humusgehalte op de adsorptiecapaciteit blijkt uit de vergelijking tussen de Aanl en de Aan2. Beide monsters hebben 14% lutum, maar de
zode heeft 9,5% humus tegenover de tweede laag 1,9% Het bovenste monster heeft
een tweemaal zohoge adsorptiecapaciteit alsdeAan2,dit komt goed overeen met het
resultaat van deempirische formule dieopblz.131 staat vermeld.
De calcium-magnesiumverhoudingen liggen lager dan in de andere kalkrijke zeekleigrond (profiel 30),maar hoger dan bij de knipgrond (profiel 29). De kalkgehalten
in de Aan-horizont zijn laag, vooral in het bovenste monster. Vaak hebben kruinige
percelen langs de buitenranden een hoger kalkgehalte dan in het midden, ten gevolge
van het aanploegen van dekalkrijke ondergrond. Bij geheel kalkarme kruinige percelenisdepHlangsderand vaakhoger, omdatdaardekalkhoudende ondergrond wordt
aangeploegd.
Dekalifixatie vandezezavelgrond uithet mariene gebied isveellagerdan dieuit het
rivierkleigebied (profiel 32);dit is een systematisch verschil tussen zeeklei en rivier-
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klei (vgl.profiel 28en29).
Het uiterst frjnzandige karakter van de monsters uit deze tuineerdgrond is al genoemd bij de vergelijking met de lössmonsters (zie profiel 13). Interessant is ook de
vergelijking met de ondergrond van de leekeerdgrond (profiel 21): bij gelijke lutumgehalten (beide 10%) heeft de oude zeeklei uit Zuid-Holland ruim 25% boven 105
lim endeondergrond vandezetuineerdgrond noggeen 5%.
Landschap
Al voor het begin van onze jaartelling werd ten gevolge van een relatieve stijging
van het zeeniveau ten opzichte van het land destrandwal dieonze kust inhet noorden
beschermde op verschillende plaatsen doorbroken. Hierdoor kon het zeewater binnendringen en werd het veen, dat zich achter de strandwal had gevormd, grotendeels
opgeruimd. Via gaten en geulen werd zand en klei aangevoerd, waaruit onder invloed
van de getijwerking wallen of ruggen van zandig tot zavelig materiaal werden opgebouwd. Door opslibbing van de laagten raakten de hogere gebieden langzamerhand
buiten het bereik van eben vloed en kon zich daar plantengroei ontwikkelen.
In dit landschap van met kweldergras begroeide ruggen - de kwelderwallen - gescheiden door vaak brede laagten - de kwelderbekkens - vestigde zich rond het begin
van onzejaartelling de mens.
Vooral tijdens detransgressieperioden konden hoge stormvloeden voorkomen. De
bewoners beschermden zich hiertegen door hun woonplaatsen op te hogen tot terpen
en wieren. In het hier afgebeelde gebied in Oostdongeradeel gebeurde dat o.a. in
Abbewier (a)en Stiem (b);bij cliggen enkele kleine terpen.
Volgens onderzoekingen van Rienks en Walter waren de Dongeradelen rond het
jaar 1000 al door dijken beschermd. Het land was toen vrij dicht bewoond, hetgeen
blijkt uit oudheidkundige vondsten enuit denaamgeving vandorpen en gehuchten.
In het midden van de foto ziet men de kwelderrug die het oude land van Oostdongeradeel omsluit. Deze wordt overwegend als bouwland gebruikt. Hier kan men
deindeprofielbeschrijving vermelde kruinigepercelenverwachten. Dezekomen opde
foto niet duidelijk uit (d).
Op de voorgrond ligt het door dijkdoorbraken extra geërodeerde kwelderbekken
van de Anjumerkolken geheel in gras (e). Voor de verbetering van de ontwatering
bleef het land hier ook 's zomers vaak moerassig en kwam er slechts een enkele hooioogst af. In 1932isdeafwatering van Oostdongeradeel zeer verbeterd door deelektrificatie van het oude gemaal bij Ezumazijl (f)- De wegenaanleg in het kader van de naoorlogseruilverkaveling zorgdevooreenbetere ontsluiting.
Achter de Oude Dijk (g-g) liggenjonge zeekleipolders; ni. dein 1592bedijkte Anjumer- en Lioessenserpolder (h) en de in 1718 herwonnen polder de Band (i). Zeewaarts liggen moderne landaanwinningswerken (j). Deze ziet men ook rechts op de
voorgrond van de foto.
Op de achtergrond zijn de vage omtrekken van het eiland Schiermonnikoog waarneembaar. De foto is genomen omstreeks 1960; van de v/erkzaamheden t.b.v. de
afsluiting van de Lauwerszee isdan ook nog weinig te zien. Bij kligt het aansluitingspunt van de afsluitdijk aan de Friese kust, bij 1 ligt de aardedam voor de afrit van de
weg naar Lauwersoog.
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Profielbeschrijving
Aanl

0 - 12cm

Aan2

12- 86cm

C2g

86-120 cm

Donker grijsbruine (2.5Y3.5/2), humusrijke, kalkarme, uiterst fijnzandige lichte
zavel. Geleidelijke overgang naar de Aan2. Structuur: kleine, zwak ontwikkelde,
afgerond-blokkige poreuze elementjes.
Grijsbruine (2,5Y4,5/2), onder de zode nog humeuze, maar naar onderen overgaand in humusarme, uiterst fijnzandige lichte zavel. Langs wormgangen komt
donker gekleurd materiaal voor, verder zijn naast het goed zichtbare, fijne schelpgruis (witte vlekjes op de foto), kleine stukjes puin tezien over degehele dikte van
deze laag. Op ca. 45 cm diepte komt plaatselijk een lichtgrijze band voor, waarschijnlijk ondergeploegde slibbemesting. Structuur: vrij kleine, zeer zwak ontwikkelde, afgerond-blokkige, sterk poreuze elementen.
Lichtgrijs (2.5Y6/1), humusarm, kalkrijk, uiterst fijnzandig gelaagd materiaal,
bestaande uit laagjes licht gekleurd, klei-arm, uiterst fijn zand en iets donkerder
gekleurde zware zavel, het totaal wordt naar onderen geleidelijk lichter. Vrij veel
zeer fijn schelpgruis, de roestafzettingen 'volgen' de gelaagdheid.

Analyseresultaten (monstersnummer 85001/4)
Hori- Diepte
zont in cm

Humus (%)

C-El.

N-tot. C/NIn ' Y0 van de mineral e delen

gloeiverlies

r/j

(%)

<2
9,3 14
14
19
10

elem

Aanl
0 - 10 9,5
Aan2 2 0 - 45 C21g 86-100 C22g 110-120 -

-

4,3

0,46

1,9
0,7
0,4

-

-

Horizont

CaCO., pHKC1
(%)

Kationenbezettin gin %
Na
K
Mg
Ca

Aanl
Aan2
C21g
C22g

0,7
2,4
9,6
8,3

0,7
2,1
2,5

-

6,5
6,8
7,3
7,4

L/S

2-16 16- 50 50-105

> 105 ptm x 100

6
8
11
4,5

5
5
1
4,5

32
34
47
26

43
39
22
54

70
64
63
69

Ca/Mg

K-fix.

H

Adsorptieca]jaciteit in
meq per 100 gg: rond

_
-

2,8
7,6
1,3

8,7
7,6
7,5

79,5
79,2
87

8,3
3,5
1,3

28,8
14.4
16,2

9,0
10,4
11,6

-

-

-

-

-

-

26

Aan1

Aan2

87

19 Plaseerdgrond inkalkloze oudezeeklei

Bodem
Het afgebeelde profiel komt uit de Zuidplaspolder, een droogmakerij uit het begin
van de vorige eeuw, die ten zuidwesten van Gouda ligt. Het perceel, waaruit het gefotografeerde blok grond isgenomen, ligt in een kaartvlak van de Nebo dat met code
63isaangegeven. Op de 50000-kaart wordt deze grond aangegeven met decodeWo/,
meestal met grondwatertrap II,wat betekent dat de laagste grondwaterstand niet beneden 80 cm komt. Op kaartblad 31W komen deze gronden o.a. voor ten noorden
van Nieuwkoop; bij Mijdrecht waar de luchtfoto genomen is, liggen ze in associatie
met vlierveengronden.
Deze plaseerdgrond wordt onderscheiden van de overige eerdgronden door een
humusrijke tot venige bovengrond, een meestal zeerdunne restveenlaag eneen slappe
klei-ondergrond. Deze combinatie is in de Hollandse droogmakerijen vrijwel steeds
eengarantievoor het voorkomen vandeberuchte katteklei.
Evenals profiel 21 isdeze plaseerdgrond in oude zeeklei ontstaan. Hij heeft echter
geheel andere eigenschappen en daardoor ook andere gebruiksmogelijkheden. Deze
soort gronden wordt vrijwel uitsluitend alsgrasland gebruikt.
Van de bekende bodemvormende factoren zijn bij dit profiel vooral bepalend de
mens, devegetatie, het moedermateriaal en de tijd.
Na deafzetting vandeoudezeekleiendeovergroeiing hiervan methet oppervlakteveen, begint de invloed van de mens met ontginning, gevolgd door vervening, waardoor eenplasontstond - zieook profiel 21. Indit geval iseropdepiasbodem eenlaagje onbruikbaar veen achtergebleven, het z.g. restveen; hierop is een meermolmlaag
afgezet. Drooglegging, ontginning en bodemgebruik zijn uiteraard even zovele facettenvandemenselijke invloed. Uitdebodemkunde vanonzemoderne droogmakerijen
- deIJsselmeerpolders- wetenwe,datdedroogleggingvanhetprofiel zelfvooral door
de zuigkracht van de plantewortels moet gebeuren. Weliswaar moeten de uitwendige
omstandigheden geschikt zijn - polderpeil, afwatering - maar deinvloed van devegetatie op de verandering van een slappe modder tot een stevige grond is overheersend.
De vraag rijst: waarom is 130jaar na de droogmaking de ondergrond van dit profiel
nog even slap en waterrijk als die van de slikvaaggrond (blz. 103), terwijl de ondergrond van de nesvaaggrond (blz. 119)7jaar na de droogmaking al steviger en dieper
gescheurd is? Voor de beantwoording van deze vraag moet gewezen worden op de
doorslaggevende invloed van het moedermateriaal. De afzettingsomstandigheden
hiervan waren zodanig,dat een zwaretot zeerzwareklei,rijk aan zwavelverbindingen
en arm aan koolzure kalk, werd gesedimenteerd. De doorluchting van de bovenste
lagen deed door oxydatie van dezwavelverbindingen dezure katteklei ontstaan. Hierdoor wordt een diepere beworteling verhinderd. Verdere wateronttrekking en rijping van de ondergrond wordt onmogelijk of zeer sterk vertraagd.
De analysegegevens zijn met de hierboven geschetste wordingsgeschiedenis geheel
in overeenstemming.
Wat betreft defactor tijd ishet interessant een vergelijking temaken met het andere
profiel in deze serie dat ook een slappe ondergrond heeft, ni. de nesvaaggrond (pro-
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fiel 27).Erkan dan gefilosofeerd worden overdetypischveldbodemkundigeopmerking: de enkele jaren oude nesvaaggrond in de enkele eeuwen oude afzetting van
Oostelijk Flevoland isbodemkundig ouder - verder ontwikkeld - dan de bijna anderhalve eeuw oude plaseerdgrond in de enkele millennia oude zeeklei uit de Hollandsedroogmakerij.
Landschap
Dedorpen Mijdrecht (a)en Wilnis (b)behoren tot de Ronde Venen, diedeel uitmaken vanhetgroteHollands-Utrechtse veengebied.
DeontginningbijMijdrechtisomstreekshetbeginvandetwaalfdeeeuwbegonnen.
Hieraan moet overleg zijn voorafgegaan tussen verschillende belanghebbenden, die
het gebied - dat door enkele natuurlijke wateren als Kromme Mijdrecht, Amstel,
OudeWaverenAngstel minofmeerrond werd begrensd- ininvloedssferen hebben
verdeeld. De nieuw ontgonnen gronden zijn later door vervening grotendeels verdwenen, alleen binnen de nu nog bestaande bebouwing van de genoemde dorpen
bleefdeoudekavelrichtinggedeeltelijk bewaard.
Doordeverveningontstonden uitgestrekteplassen.Dedroogmakinghiervanvond
instappen plaats.DeEersteBedijking(c)kwamnaveeltegenslagin 1852gereed,bijd
deDerdeBedijking(1864).Dedroogmakerij Groot Mijdrecht (e)- voltooidin1880
bevat deoude kern van de RondeVenen. Het gebied wordt omsloten door deringvormige bebouwing van Mijdrecht enWilnis.
Integenstellingtotdemeestedroogmakerijen ligtdeMijdrechtse poldervrijwelgeheelingras.Deboerderij opdevoorgrond ,aandeTweedeZijweg(f),diegezienhet
typewelzalbehoren totdeeersteindezenieuwedroogmakerij gebouwdeplaatsen,is
metzijngrotestallen,hooibergingensilokarakteristiek vooreenveeteeltbedrijf. Het
ontbreken van bouwland vindt zijn oorzaak in de bodemgesteldheid. De oude zeeklei, die na de vervening en droogmaking dicht aan de oppervlakte kwam, bestaat
voor een belangrijk deeluit slapperietkleien. Bijderijping onstaat hieruit katteklei,
die in combinatie met het achtergebleven restveen bepalend is voor het bodemgebruik (ziede bodemkundige toelichting). Bij(g)liggen nogenkele resten van smalle
getijgeulen uitdeperiodevanafzetting vandeoudezeeklei.
Op het bovenland komt veeltuinbouw voor ineen smallestrook aan weerszijden
vandebebouwingsgordel,
Inderuimtienjaardieverstrekenzijnsindsdeeerstepublikatievandetoenrecente
luchtfoto, is in deze omgeving nogal wat veranderd. Achter de watertoren (a) van
Mijdrecht ishetindustrieterrein uitgebreidenachterdeKerkvaart,waarineenaantal
woonbotenligt,iseennieuwbouwwijk verrezen.
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Profielbeschrijving
All

0 - 7cm

A12

7-23 cm

D

23-30 cm

Clg

30-50 cm

CG

50-70 cm

G

> 70cm

Zwarte (10YR2/1), kalkloze, venige klei. Structuur: overwegend vrij kleine, matig
ontwikkelde,afgerond-blokkige, vrij poreuze elementjes.
Zwarte (10YR2/1), humusrijke. kalkloze zware klei. Structuur: grote, zeer zwak
ontwikkelde, samengestelde prisma's, bestaande uit kleine, zwak ontwikkelde,
afgerond-blokkige, matig poreuze elementjes.
Zeer donker bruin (7,5YR2/1,5) veen; de veensoort is niet goed herkenbaar, omdat
het veen geoxydeerd en iets ingedroogd is. Direct boven het veen komt een bruingrijze gyttjalaag voor.
Donkergrijze (5Y4.5/1), humeuze, kalkloze zware klei met veel gele kattekleivlekken, roestvlekken en vrij veel rietresten. De klei is geoxydeerd, maar niet geheel
gerijpt (matig stevig). Dezelaagvertoont weinigstructuur;erkomen enkele scheuren
voor, de grootste daarvan - in het midden van de foto - is met veen uit de bovenliggende laag opgevuld.
Donkergrijze (10Y4.5/1), humeuze, kalkloze zware klei met enkele gele kattekleivlekken en roestvlekken, voornamelijk langs de scheuren en fossiele rietwortels.
Grotendeels gereduceerd en half gerijpt (matig slap) materiaal.
Homogeen donkergrijze (10Y4.5/1), humeuze, kalkloze zware klei. Geheel gereduceerd, bijna ongerijpt (slap) materiaal met veel rietresten.

Analyseresultaten (monsternummers 85010/12)
Hori
zont

Diepte
in cm

Humus
gloeiverlies• ( % )

All
A12
Clg
G

0- 7
7-20
30-38
70-90

22,0
21,2
8,8
6,8

C-El.

N-tot.

(%)

(%)

C/N

L/S AIn %' /an de mine: rale delen
100cl fer
2 2-16
16--50 >5Qum
J
43
47
56
57

11,6

0,92

12,6

-

-

-

26
25
27
28

Adsorptiec; ip.
inmeq per
100 ggrond

Hori- C a C 0 3
zont (%)

pHKC1

Kationenbezettingir i %
Na
Mg
Ca
K

All
A12
Clg
G

5,6
5,1
3,4
3,7

1,2

1,9

6,4

62,9

27,6

59,3

-

-

-

-

-

-

0,5
1,0

2,2
1,8

1.5
4,3

0,3
0,1
0,1
0,2

23,1
44,7

H

72.7
48,2

40,3
41.2

7
5
1
0

24
23
16
15

62
65
67
67

127.2

Ca/Mg Meq/100 g grond

9.8

-

15,4
10,4

CaO

S04

-

-

22

192
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Bodem
Een groot deel van degronden die op de Nebo met de code 102zijn aangegeven en
een kleiner deel van de associaties 131en 132voldoen aan de kenmerken die in beekeerdgronden moeten voorkomen. Deze zijn: een minerale eerdlaag die 15à 50cm dik
moet zijn; eengrond dieoverwegend detextuurklasse zand heeft; hetvoorkomen van
grijs, roestig zand onder de zwarte bovengrond.
Vroegerwelgebruiktenamen voordezegrond zijn: zwartegleygrond,roestige A/C,
zandgraslandgrond, beekgraslandgrond en gebleekte woudzandgrond of elzenprofiel, ook kan een gedeelte van wat Staring beekbezinking noemde uit beekeerdgronden bestaan. Het kaartbeeld van beekeerdgronden vertoont een doorlopend patroon,
meestal zelfs een typisch beekdalpatroon. Zeer fraai blijkt dit uit het kaartbeeld in
Salland van eenheid 102van de Nebo en van eenheid pZg23 op de bodemkaart van
Nederland, schaal 1:50000,blad 27Oost en blad 32Oost. In denaamgeving van deze
eerdgrond isdit verband tussen bodemprofiel en landschappelijke liggingdan ook tot
uiting gebracht in het voorvoegsel beek.
Deze gronden hebben, behoudens in enkele extreem door demensbeïnvloede situaties, hoge grondwaterstanden. De jaarlijkse schommeling van het grondwater ligt
bij de natste gronden tussen 0à 20cm in dewinter en 60à 80cm in de zomer;bij wat
betere ontwatering tussen 40en 120cm;bij de afgebeelde grond tussen 20en 115cm,
d.w.z. grondwatertrap III. Deze Gt komt veel voor bij beekeerdgronden, bijv. van
de8580hapZg23opkaartblad 32Oostheeft 6500haGtIII.
Naast het zwart-wit contrast tussen de boven- en de ondergrond, vallen de oranjebruine vlekken indeondergrond op,die scherp tegen eenlichtgrijs fond afsteken. Deze vlekken, die roestvlekken worden genoemd, zijn ijzerrijk; het lichtgrijs gekleurde
zand daarentegen isijzerarm en heeft de kleur van kwartskorrels zonder ijzerhuidjes.
Naar onderen wordt het profiel roestarmer en de diepere ondergrond vertoont geen
roestvlekken; dit isde zone die altijd in het grondwater ligt. Deze verschijnselen zijn
klassiek voor gronden waarin hooginhet profiel periodiek verzadiging metwater optreedt,bijv.üoor hogegrondwaterstanden;internationaal worden zij gleyverschijnselen genoemd. Uiteraard kunnen roestvlekken alleen voorkomen in gronden, die ijzer
bevatten, zoals deze beekeerdgrond. Podzolgronden met periodiek hoge grondwaterstanden, zoals de veldpodzolgrond op blz. 55vertonen geen roest in de ondergrond, omdat deze ijzerarm is. In sommige beekeerdgronden daarentegen kan zeer
veelijzer voorkomen, zelfs zoveeldat het inhet verleden gewonnen isals ijzeroer.
De verklaring voor het ontstaan van gleyverschijnselen ligt in de wisselende doorluchtingsomstandigheden. Het ijzer dat oorspronkelijk homogeen verdeeld voorkwam, wordt gereduceerd in perioden met hoge grondwaterstanden. Het wordt in
geoxydeerde vorm vooral langs wortel- en wormgangen en andere grote poriën afgezet,wanneer weer lucht in de grond toetreedt. Hierbij spelen bepaalde bacteriën en
complexe humusverbindingen een belangrijke rol.
Het C/N-quotiënt van beide monsters uit debovengrond islaag in tegenstelling tot
lage podzolgronden, waarin deze verhouding meestal hoger ligt. De diepere onder-
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grond is kalkrijk, dit komt in beekeerdgronden wel meer voor op een diepte van 1à
1,5 m. De meningen hierover zijn verdeeld, sommigen denken aan een ontkalkingsdiepte, anderen verklaren de aanwezigheid van koolzure kalk daarentegen uit het
optreden van kwel.
Landschap
Op de oosthelling van de Veluwe, ongeveer tussen de hoogtelijnen van 25 en 5 m
-f NAP ligt een z.g. 'driftlandschap'. Het iseen zwak golvend gebied met een afwisselingvan hoge dekzandruggen en laagten. De enken liggen op de ruggen; de laagten
zijn in gebruik als permanent grasland. Bij a, b en c ziet men respectievelijk de Dijkhuizer, Vemder en Horsthoeker enk met een typisch mozaïekachtige verkaveling en
resten vaneenoudeenkwal(d).
De dalen (een f) met hun beekeerdgronden worden door tal van slootjes doorsneden. Vele hiervan zijn kunstmatig, andere volgen natuurlijke beekbeddingen, die op
veel plaatsen zijn rechtgetrokken of zelfs geheel verplaatst ten behoeve van de sedert
de zestiende eeuw hier opgekomen papiernijverheid.
Om de papiermolens van een regelmatige toevoer van water te verzekeren, groef
men sprengen en voerdehet aldus aangetapte drang- ofgrondwater naar punten waar
het verval zogroot kon worden gemaakt dat ereenwatermolen meekon worden aangedreven. Zo ontstonden stelsels van dubbele, vaak bedijkte, 'beekjes', waarvan de
sprengen steeds verder en dieper werden uitgegraven om zoveel mogelijk molens
van helder water en waterkracht te kunnen voorzien. In de vorige eeuw werden veel
watermolens vervangen door stoommachines. Verschillende papierbedrijven zijn
toen opgeheven of omgezet in wasserijen die het heldere beekwater goed konden gebruiken. Inonzeeeuwzijndiewasserijen blijven bestaan ennogaanzienlijk uitgebreid,
zodat men ook nu langsde Veluwezoom nogveelvan dezebedrijven vindt.
Het zwembad (g) wordt door een beek gevoed, waarvan de kunstmatige sprengen
ten westen van de weg naar Heerde zijn gelegen.
De boeren vestigden zich oorspronkelijk aan de rand van de enken op de overgang
naar hetgrasland (h).De bedrijfsgebouwen opdeenk dateren pas van onzeeeuw. De
dalen zijn altijd onbewoond gebleven,omdat er periodiek tehogewaterstanden voorkomen. Een dergelijke bewoningssituatie doet zich in het groot voor bij de nederzettingen langs de hoge gronden van de Veluwe. Ook daar staan de boerderijen (en ook
de dorpen) op de grens van hoog en laag; aan de hoge kant ligt het bouwland op de
enkeerdgronden,aandelagekanthetgrasland opdezwarte beekeerdgronden.
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Profielbeschrijving
Allg

0 - 5cm

Apg

5-25cm

Clg

25-90 cm

C2G

> 9 0 cm

Zwart tot zeer donker grijs (10YR2,5/1), humusrijk, kalkloos, sterk lemig, zeer
fijn zand;iets roestig.
Zeer donker grijs (10YR3/1), matig humeus, kalkloos, sterk lemig, zeer fijn zand;
vrij veel roest. Op de overgang naar de ondergrond ploegsporen of schopsteken en
veel met C-materiaal opgevulde wormgangen.
Grijs tot lichtgrijs (2,5Y6/1). humusarm, kalkloos, sterk lemig, zeer fijn zand; geen
ijzerhuidjes op dezandkorrels; bovenin vrij sterk roestig,onderin weinig roestig, de
roest komt vooral als z.g. wortelpijpjes voor. Vlak onder de bovengrond komen
veel met Al materiaal opgevulde wormgangen voor; ook verder is de gelaagdheid
in de bovenste 20cm duidelijk verstoord.
Grijs (10Y5/1), humusarm, kalkrijk, leemarm, zeer fijn zand. Nog iets roestig gevlekte overgang naar de dieper gelegen, geheel gereduceerde ondergrond. Er komen enkele grindsnoertjes voor; de gelaagdheid is wat verstoord (vorstwerking
in de laatste ijstijd).

Analyseresultaten (monsternummers 85067/70)
Hori- Diepte
zont in cm

C a C O i pH- Humus (%) C-El.
(%) KC1 gloei- elem.' '">
verlies

Allg
0- 5
Apg
10- 23
Clg
3 8 - 48
C2G 105-115

0,2
0,1
0,1
2,7

6,3
5,5
5,5
8.0

12,2
3,7
0,4
0,3

4.6
2,1
-

N-tot. C/N In °/(, van de minerale delen

(%)

0,52
0,18

-

<2

8,8 5
11,7 5
1,5
4,5

2-16

16- 50 50- 105- > 150
Hm
105 150

2,5
3.5
1,5
0,2

16
15
16
3,7

24
25
38
23

Defractie >150 firnuit de C2G-horizont heeft devol
gende onderverdeli ngin subfracties:
150-210
210-300
30C1-420
>420/jm
25

9

2,5

1,2

17
14
22
32

36
38
21
37,7

C2G
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Bodem
Deze grond komt uit een Zuidhollandse droogmakerij, die in het midden van de
achttiende eeuw is drooggelegd. In de legenda van de bodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000 wordt deze grond omschreven als een kalkrijke, ondiep humeuze,
aflopende, matig zandige oude zeekleigrond (code 55). Bij de 50000-kartering krijgt
dezegrond decodepMn55A (31West).
In tegenstelling tot de vaaggronden heeft deze grond een zwarte bovengrond en
wordt daarom een eerdgrond genoemd. De vlekkerigheid, de zwaarte, het ontbreken
van veen in deondergrond en het stevig zijn van het gehele profiel maken hem tot een
leekeerdgrond. Leek, oorspronkelijk een naam voor een natuurlijke waterloop, werd
later overgebracht op plaats-en veldnamen;hier, evenals plas, gebruikt om gronden
uit droogmakerijen te benoemen.
De zwarte bovengrond van dezegrond lijkt zowelchemisch alsfysisch opde bekende zwarte aarde, die bijvoorbeeld voorkomt in de Oekraïne en de Grote Hongaarse
laagvlakte. Hij isechter opeen geheel anderewijze ontstaan.
Bijdevervening- ziede beschrijving van het landschap - werd debovengrond van
het veenpakket, dievoor deturfbereiding ongeschikt is,in deplas geworpen. Dit materiaal werd - vermengd met afslag van de oevers en biologisch slik uit de plas zelf op de bodem afgezet alsmeermolm. Direct na dedrooglegging van de piasbodem bestond het profiel uit enigedecimeters waterrijke, venigemeermolm op eenslappe,gereduceerde ondergrond. Er zijn veleveranderingen indeze uitgangstoestand opgetreden.De eerstebodemvorming- derijping ofinitialebodemvorming - heeft de slappe,
oude 'blauwe' zeeklei veranderd in stevig, grijs materiaal. De meermolm isgerijpt en
omgezet in een humusrijke zavel door mechanische vermenging in de bouwvoor en
door microbiologische veraarding. De indruk bestaat dat het humusgehalte nog verder zaldalen, vooralbij gebruik als bouwland.
In de overgangslaag (ACg) tussen de bouwvoor (Ap) en de ondergrond (C) is een
menging van grijs met donker materiaal te zien, die de indruk wekt niet mechanisch
maar biologisch te zijn veroorzaakt; hierin is de afzettingsgelaagdheid vrijwel geheel
verstoord; verder naar onderen in de C is dit slechts gedeeltelijk het geval. Het lijkt
aannemelijk, dat mollen hierbij een belangrijke rolhebben gespeeld.
De CG-horizont is de overgang naar de dieper gelegen geheel slappe ondergrond,
beide liggen voor bouwland aan de ondiepe kant, de grondwaterstandschommeling
wordthierdan ook geschat tussen 35cmen 1,10mbeneden hetmaaiveld (grondwatertrap III).Mogelijk komthierlichtekwelvoor,die- geziendenaar onderen oplopende
natriumbezetting- weleenszout zoukunnen zijn.
Buiten de droogmakerijen komen leekeerdgronden voor op een gedeelte van de
Westfriese afzettingen en op de kreekruggen in het achterland van het Westland. Het
bodemgebruik varieert op deze gronden sterk, met enigszins de tendens: hoe humeuzer de bovengrond des te meer grasland.
De analysegegevens geven aanleiding tot het volgende commentaar :een normale
lutumslibverhouding ;hoge humusgehalten in de bouwvoor, in de Ap2 hoger dan in
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de Apl (dit is vaak het geval in de droogmakerijen), daarna via de AC een aflopen
van het humusgehalte naar onderen;een hieraan tegengesteld verloop van het kalkgehalte;een hoge verzadigingsgraad ;een lage K-fixatie (normaal voor zeeklei);tenslotte blijkt uit de korrelgrootteverdeling het fijnzandige karakter van dit sediment,
vooral uit het diepste monster;het hogere gehalte van defractie > 150^m in de huidige bovengrond iswaarschijnlijk afkomstig uit de zode van het vroegere bovenland
(gebruik van duinzand in de stallen, zie ook de toelichting op de koopveengrond en
afb. 14inkaartblad31W).
Landschap
Het gebied ten oosten van Hazerswoude maakte oorspronkelijk deel uit van de
centrale Hollandse Venen. Ten zuiden van de Oude Rijn met zijn kleioevers vond
veenvorming plaats. Binnen het bereik van het slibhoudende rivierwater ontwikkelde
zich bosveen;in het verder af gelegen oligotrofe milieu kon zich slechts mosveen vormen. Dit verschil in samenstelling van het veen heeft op de ontwikkeling van het
landschapgroteinvloed gehad (vgl.profiel 1 en 19).
De ontginning van de in het binnenland gelegen venen was omstreeks de dertiende
eeuw in volle gang en werd kort daarna voltooid. Het strookvormige kavelpatroon,
dat opdebovenzijde vandefoto zichtbaar is,isvoordezeontginningsvorm karakteristiek. Veel van de gewonnen cultuurgrond is in later eeuwen verloren gegaan door de
op steeds groter schaal bedreven verveningen. Hierdoor ontstonden uiteindelijk
grote waterplassen. Sedert 1680werden in Rijnland geenvergunningen meer verleend
voor het vervenen van losse stukken land, maar alleen voor grote blokken die eerst
moesten worden bedijkt en na de vergraving drooggemalen. Ook de droogmaking
van door oudere verveningen ontstane plassen werd bevorderd. Zo ontstond de hier
afgebeelde Hazerswoudse Droogmakerij (a), die als deel van de drooggemaakte
Noordpias in 1765gereed kwam. De grenstussen droogmakerij en polders komt min
of meer overeen met de grens tussen het mosveen en het met veel slib vermengde en
dus voor brandstof weinig aantrekkelijke bosveen, waartegen de verveningen doodliepen. Hetveenwerd,vooral inlater tijd, weggebaggerd totdicht opde onderliggende
oude zeeklei. Hierdoor ligt de bodem van vele droogmakerijen zeer laag; in de Hazerswoudse Droogmakerij op ca. 5 m-NAP. Het niet-afgegraven bovenland, dat
echter door ontwatering en bodemgebruik is geklonken, ligt in de aangrenzende
Ambachtspolder en de Rietveldpolder (b) op 1,5 m-NAP. Bijcziet men een rest van
een uitgeveende plas en bij d de overgang naar het bovenland. Deze overgang is naar
de zijde van de droogmakerij niet abrupt. Een der voorschriften op de verveningen
luidde dat men maar tot op zekere afstand van een dijk, kade of weg het veen mocht
wegbaggeren. Deze langs de randen van de droogmakerij uitgespaarde gordel van
restveenwordt alsgraslandgebruikt (f).Eenkortehelling(g)vormtdeovergang tussen
het hoger gelegen bovenland en de lage droogmakerij.
Deforse bouwlandkavels opdevoorgrond liggen opoudezeeklei;uiteen dergelijke
situatie komt het profiel van de leekeerdgrond. Het bovenland, waar veel tuinbouw
wordt uitgeoefend, grenst aan het belangrijke tuinbouwcentrum Boskoop.
Van oudsher vestigden de bewoners zich voornamelijk langs wegen (h) en wateren
(i)waardoor het voor de veengebieden zo karakteristieke streekdorp ontstond. Door
de snelle uitbreiding van de tuinbouw en daardoor van het aantal inwoners isde concentratie van de bewoning sterk toegenomen en ishet nederzettingspatroon enigszins
gewijzigd.
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Profielbeschrijving
Apl

0-20 cm

Ap2

20-25 à 30cm

ACg

25 à 30-50 cm

C2g

50-110 cm

C2G

> 110cm

Zwarte (10YR2,5/1), zeer humeuze, matig kalkrijke, zeer fijnzandige zware
zavel. Het structuurbeeld is typisch dat van een bouwvoor in de herfst, nl.
bovenin grote, tamelijk dichte kluiten, die ontstaan zijn door het in deloop van
het jaar ineenzakken van het zaaibed. Dit bestond oorspronkelijk uit kleine,
zwak ontwikkelde, afgerond-blokkige elementjes. Onderin de bouwvoor
komen goed ontwikkelde, scherp-blokkige, tamelijk grote en dichte elementen
voor.
Zwarte (10YR2.5/1), zeer humeuze. kalkrijke, zeer fijnzandige zware zavel. De
onderkant van deze laag geeft de diepte aan waarop ooit wel geploegd is, misschien is dit de ontginningsdiepte. De structuur is vrijwel gelijk aan die onderin deApl, maar deelementen zijn minder poreus.
Geleidelijke overgangslaag van de zwarte bovengrond naar de grijze ondergrond. Deze laag is roestig.
Grijs (2,5Y5/1,5). humusarm, zeer kalkrijk, zeer sterk gelaagd materiaal, bestaande uit laagjes uiterst fijnzandige zware zavel en kleiig, uiterst fijn zand.
Roestvlekken komen voornamelijk voor langs oude wortelgangen. In kleine
ronde tot grote onregelmatige vlekken isde gelaagdheid verdwenen.
Donkergrijs (10Y4/1).humusarm, zeer kalkrijk, kleiig,zeerfijn zand met enkele
dunne, zwaardere laagjes. Overwegend gereduceerd met enkele roestvlekken.

Analyseresultaten (monsternummers 85005/08)
Hori- Diepte
zont in cm
Apl
0-20
Ap2 20-30
ACg 40-50
C2g 55-70
Horizont

(%)

Apl
Ap2
ACg
C2g

1,8
2,3
7,9
13,0

Humus i(%)

C-El . N-tot. C/N

(%)

gloeiverlies

eler

7,5
8,2

-

3,6
4,3

0,34
0,36

-

4.0
1,1

-

-

CaCOjpHKCl

7,0
6,9
7,1
7,4

K

1,4
1,6

1,4
0,5

-

-

3,1

0,8

<2 2-16
10,6 23
11,9 19
23
10
-

12
11
15
4,5

16- 5 0 - 10550
105 150
24
23
26
14

20
21
21
46

11
14
10
22

11
12
4,5
4,5

Adsorptiecap.
in meq per
100 g grond

Ca/Mg

H

91,4
90,6

3,6
4,2

36,2
38,1

41,5
29,2

-

-

-

-

-

11,7

82.0

2,3

12,8

Mg
2,2
3,1

/o

L/S
x 100

> 150
/im

Ca

Kationenbezetting in
Na

In ) óvan de minerale delen

7,0

K-fix.

9

66
63
61
69
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22 Krijteerdgrond inBoven-Gulpenskrijt

Bodem
De foto van dit profiel isniet in dedonkere kamer genomen, dit integenstelling tot
alle andere in deze serie: het ismoeilijk een dergelijke grond in een profielkist te krijgen of te lakfilmen. De opname isdaarom bij de profielwand gemaakt en wel in een
kalkgroeve bij Fromberg, enkele kilometers oostelijk van Valkenburg.
Zoals de naam al aangeeft, komen krijteerdgronden voor op krijt, in het algemeen
op kalkgesteenten. In de internationale literatuur staan deze gronden bekend als
rendzina's. Deze Poolse praktijkterm isdoor de boeren aan deze grond gegeven naar
aanleiding van het geluid, dat ontstaat bij het ploegen ten gevolge van de vele kalkstenen in de bouwvoor (redzté = ruisen, schuren).
OpdeNebo zijn dezegronden eenonderdeel vandeassociatie 148; zekunnen uiteraard alleen in Zuid-Limburg voorkomen, omdat alleen daar de krijtformaties aan de
oppervlakte voorkomen. Bij de 50000-karteringen worden ze gecodeerd als KD, ze
komen zeer plaatselijk voor opdebladen 61en62,dienogniet zijn gekarteerd.
Door het geringe areaal van dezegronden, zijn zebij ons onbelangrijk; buiten Nederland komen zeveel voor enworden zein allerlei subtypen onderverdeeld. Ook uit
landbouwkundig oogpunt zijn ze in ons land niet interessant, omdat ze hier vrijwel
alleen langs steilere hellingen voorkomen;voor bouwland leveren zeerosiegevaar op
en voor gras zijn ze droogtegevoelig. Er komt dan ook veel bos op voor. Voor vegetatiekundigen vormen de krijteerdgronden daarentegen een waar dorado enwel door
de soortenrijke kalkflora. Ook voor bodemkundigen is deze grond een interessant
studieobject; hij isdan ook niet alleen curiositeitshalve in deze serie opgenomen.
De grond kan als volgt kort worden gekarakteriseerd: een donkere humusrijke
bovengrond (eerdlaag) met een ondergrond van krijt (bijna 90% koolzure kalk!)
liggend op een helling.
Het hoge humusgehalte is in vergelijking met andere gronden merkwaardig; kalk
wordt immers inhetalgemeen alseen 'humusvreter' gezien enverder isjuist een natte,
slecht ontwaterde ligging aanleiding tot humusophoping in de bovengrond. Uit de
internationale literatuur is het niet duidelijk hoe het hoge humusgehalte verklaard
moet worden; welisbekend dat het humusgehalte in bouwland aanzienlijk lager isen
de kleur van de bouwvoor bruiner en minder donker dan in grasland of onder bos.
Over deherkomst van het minerale bestanddeel van debovengrond bestaat meer eenstemmigheid. Algemeen ismen van mening dat debron hiervoor gevonden moet worden in het niet-oplosbare gedeelte van het moedergesteente, d.w.z. in de ruim 10%
verontreiniging hierin. Er wordt dan ook verder verondersteld dat deze grond bij het
ouder worden dikker wordt, omdat dan meer kalk opgelost is en meer materiaal
achtergebleven is.Dit verweringsresidu wordt in Zuid-Limburg kleefaarde genoemd.
Er zijn wel berekeningen uitgevoerd, die, uitgaande van het niet-oplosbare deel en de
dikte van de verweringslaag, aangeven hoeveel meter kalkgesteente hiervoor opgelostmoet zijn.
Uit de ontstaanswijze is het duidelijk dat het adsorptiecomplex vrijwel geheel met
calcium is verzadigd;de grote adsorptiecapaciteit is vooral een gevolg van het hoge
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humusgehalte. Verder blijkt uit de analyseresultaten dat de humus stikstofrijk is, de
C/N-verhouding isnl. laag. Het vrij hoge gehalte aan defractie groter dan 150^m zal
veroorzaakt zijn door gesteentefragmentjes.
Landschap
Omdat op een gewone foto de reliëfverschillen duidelijker zichtbaar zijn, is voor
de beschrijving van het landschap waarin krijteerdgronden kunnen voorkomen geen
gebruik gemaakt van een oblique. Velen zullen overigens meer vertrouwd zijn met het
beeld van het Zuidlimburgse 'Krijtland' vanaf de begane grond dan vanuit de lucht.
Karakteristiek voor dit landschap zijn devoor Nederlandse begrippen steile hellingen
langsdiepedalen.Tegen dezehellingen liggendekrijteerdgronden. Nevenstaande foto
is gemaakt vanaf de helling van de Vrakelerberg, westelijk van Ubachsberg, en geeft
een beeld van het dal van Kolmond. Op deachtergrond liggen degrotendeels beboste
krijthellingen van het Geuldal (a).
De noordzijde van het dal van Kolmond (b) heeft een steile helling. Om dergelijke
hellingen voor akkerbouw geschikt te maken en erosie tegen te gaan, heeft men reeds
vroeg op de scheiding van percelen evenwijdig aan de hoogtelijnen walletjes aangelegd, waartegen zich met sterke regenval de grond ophoopte. Op den duur vormden
zich hierdoor terrassen met aan de dalzijde een dikke laag colluvium. De steile rand
tussen een hoger en een lager terras, die in Zuid-Limburg 'graft' wordt genoemd, is
ten delemet struikgewas begroeid (c)en kan enkelemeters hoog zijn.
De percelering vertoont sterke verwantschap met de esachtige verkaveling van de
zandgronden, met dien verstande, dat het reliëf er een eigen karakter aan verleende.
Door de terrassering zijn vele percelen slechts moeilijk bereikbaar, terwijl de smalle
terrassen bovendien een machinale landbouwexploitatie bemoeilijken. In het kader
van het ruilverkavelingsplan voor het hier weergegeven gebied isdaarom overwogen
verschillende graften te slechten om tot een grotere perceelsoppervlakte te komen.
Uit een oogpunt van bodembescherming is dit echter niet verantwoord. Door erosie
zou de bovengrond afspoelen, waardoor slechts kaal krijtgesteente zou achterblijven.
Door het behoud van de graften is bovendien het landschappelijk aantrekkelijke
karakter van dit gebied bewaard gebleven.
Op de voorgrond ziet men een droog kalkgrasland. Wanneer dit niet beweid of
gemaaid wordt, zoals het hier afgebeelde perceel, verschijnen spoedig doornige struiken alsmeidoorn, sleedoorn enwilderoosinhetgrasland. Inhet dalslingert- links op
de foto - denieuwe ruilverkavelingsweg, die Ubachsberg met het 80meter lager gelegen Geuldal verbindt.
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Profielbeschrijving
All

0 - 5cm

Zeer donker grijze (2,5Y3/1). zeer humeuze, mergelachtige, zware zavel met enkele
brokjes fijn krijt. Structuur: kleine, zwak ontwikkelde, afgerond-blokkige en kruimelachtige, fijn poreuze elementjes.
A12
5-15 cm
Zeer donker grijze (10YR3/1.5), matig humeuze, mergelachtige, zware zavel met
vrij veel krijtbrokjes. Structuur: vrij kleine, matig ontwikkelde, afgerond-blokkige
poreuze elementen.
A13
15-30 cm
Zeer donker grijsbruine (10YR3/2), matig humeuze, mergelachtige, lichte klei met
veel krijtbrokken. Structuur: kleine goed ontwikkelde, afgerond-blokkige poreuze
elementen.
Geleidelijk gaat de 'grond' over in vast gesteente, nl. in het Boven-Gulpens krijt:
Cr
>30cm
Fletsgele (5Y8/3), humusarme mergel.

Analyseresultaten (monsternummers85063/6)
C-El. N-tot. C/N
Hori- Diepte Humus(%)
zont l n c m
gloeielem. ^'°' ' '°'
verlies
All
A12
A13
Cr

0 - 5 9,7
5-12 20-30 50-60 -

5,0
3,0

5,4
3,2
0,3

0,36 13,9
0,24 12,5

-

In % van de minerale delen
<2

2-16 16-50 50-105

105--150 > lSOjoii

18
20
28

10
9
12

46
41
10

3
3,5
5

4,5
5
9

19
21
36

-

-

-

-

-

-

H

Adsorptiecap.
in meq per
100 g grond

Kationenbezetting in %

Horizont

C a C 0 3 pH(%)
KCl

Na

All
A12
A13
Cr

24,3
27,9
37,0
86,6

1,2

2,4

3,3

90,9

2,1

33,1

-

-

-

-

-

-

7,1
7,4
7,3
8,7

K

Mg

Ca

-.

i
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Bodem
Deze kalkrijke, slappe zeekleigrond ligt buitendijks en wordt tweemaal per dag
overstroomd. In het algemeen komen slappe kleigronden alleen voor in buitendijkse
getijdegebieden; zezijn meestal kalkrijk. Het profiel isgenomen aan de rand van het
kleine kreekje, dat op deluchtfoto te zien isonder de onderste g.Van een landbouwkundig bodemgebruik isgeen sprake: het profiel komt van een schor, dat schaars met
Engels slijkgras {Spartina Townsendii)isbegroeid; opdebodemkaart van Nederland,
schaal 1:200000, staat deze grond met de code 2 aangegeven, op de 50000-kaart als
MOo05(43WestenOost).
Uitgaande van wat men gewoonlijk een grond noemt, moet hier alle bodemvorming nog plaatsvinden. De eerste verandering, rijping van modder tot grond, is nog
nauwelijks begonnen. Dit prille (initiale) stadium van de bodemvorming blijkt
visueel uit de kleuren :in een nog slechts dunne laag is de kleur van z.g. 'inktzwart'
omgeslagen in grijs, terwijl nog maar weinig roestvlekken voorkomen. De watergehalten (A-cijfers) en de daaruit af te leiden rijpingsfactoren (n-cijfers) stemmen
beide overeen met de fysisch onrijpe toestand van deze 'grond'. Wat dit betreft is de
bovengrond vrijwel gelijk aan de slappe ondergrond van de plaseerdgrond (blz. 90).
De bovengrond van de slikvaaggrond heeft eenwatergehalte van 119,7%,een lutumgehalte van 54%eneenhumusgehaltevan6,8%,tegenover debovengenoemde slappe
ondergrond respectievelijk 127,2%, 57% en ook 6,8%. De analyseresultaten wijzen
verder opdechemisch onrijpe toestand, waarin ditprofiel nogverkeert. De nog steeds
optredende overspoeling met zeewater blijkt uit de hoge percentages uitwisselbaar
natrium en magnesium. Wanneer dit evenwicht wordt verbroken (door indijking),
zal niet alleen de natrium-, maar ook de magnesiumbezetting dalen, beide ten gunste
van de calciumbezetting; de voor zoute gronden normale lage Ca-Mg-verhouding
zal hierdoor sterk stijgen (zie ook de nesvaaggrond). Dit facet van de chemische
rijping is niet alleen mogelijk door het hoge kalkgehalte, maar kan sterk worden
bevorderd door de aanwezige zwavel (natuurlijke vorming van gips). Het belang
van de zwavelhuishouding voor de toestand na de rijping blijkt, wanneer dit profiel
wordt vergeleken met de hierboven reeds genoemde plaseerdgrond. De slikvaaggrond heeft veel CaO en weinig S 0 4 (resp. 374 en 36 meq.), de katteklei (profiel
19), heeft weinig CaO en veel S 0 4 (resp. 22 en 192meq.). In het eerste geval zal de
grond na rijping kalkrijk blijven, in het laatste geval ontstaat na rijping de zeer zure
katteklei. Het humusgehalte is gekoppeld aan de zwaarte: ca. 10% van het lutumgehalte, een in dit verband meer voorkomende coëfficiënt. Dit wijst erop dat de
humus niet door bodemvonning is ontstaan, maar door het afzettingsmilieu. Na
eventuele rijping, scheurvorming en doorluchting zal het humusgehalte dalen, waarbij het vrij hoge C/N-quotiënt eveneens zal dalen. De verdere analyseresultaten vergen weinig commentaar. De pH is hoog, zoals bij alle zoute gronden. Bij het naar
onderen afnemende lutumgehalte neemt het gehalte aan zandfractie (50-2000 ^m)
toe, waarbij tevens in de subfracties een verschuiving naar de grove kant optreedt.
De lutum-slibverhouding is wat hoog. Deze weke, ongescheurde modder heeft geen
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structuur, er komen geen aggregaten voor. De beschreven grond is een vaaggrond
en wel een initiale vaaggrond;omdat hij tot bovenin slap is, komt hij bij de verdere
onderverdeling in de slikvaaggronden.

Landschap
In het noordwestelijk deel van de voormalige Braakman ligt een schorren- en slikkenlandschap. De grote zeeboezem, die eeuwenlang een scheiding vormde tussen het
oostelijk en het westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen werd in 1952 afgedamd. In
de tiende en elfde eeuw lag hier een uitgestrekt schorrengebied, dat door de kloosterlingen van de St. Baafsabdij in Gent in de elfde en twaalfde eeuw geleidelijk werd
bedijkt en ingepolderd. Het centrum van waaruit de hier gelegen belangrijke bezittingen van de abdij werden beheerd, lag in de parochie Wevelswale. Grote stormvloeden, vooral die van 1375/76en van 1404, deden veel van het gewonnen land verloren gaan. Hiertoe behoorde ook het dorp Wevelswale, waarnaar men de huidige
afsluitdam: de Wevelswaaldijk (a) heeft vernoemd. Er volgde een periode van herdijking, die echter werd onderbroken en tenietgedaan door de moedwillige inundaties zowel door Spaans- als Prinsgezinden gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens het Twaalfjarig Bestand werd weer veel herdijkt, waarbij de bekende dichter
Jacob Cats, destijds advocaat te Middelburg, een belangrijke rol speelde. Tot in de
negentiende eeuwgingmen door metherdijken van stukken vanhetverdronken land.
De op de foto zichtbare Paulinapolder (b) dateert van 1845, de Elisabethpolder waarvan slechtseenklein stukje dijk zichtbaar is(c)- van 1866.Het oude Wevelswale
gingvoorgoed verloren.
De kavelvorm is modern rationeel, zowel in de negentiende eeuwse Paulinapolder
als in de in 1952 bedijkte Braakmanpolder (d). Toch blijkt uit de indeling der percelen en de stoffering van het landschap duidelijk het verschil in ouderdom tussen de
beide polders.
Ten gevolge van de aanleg van de dam door de Braakman zouden veel voor de
landbouw onbruikbare slikken en platen worden ingedijkt. Omdat het zowel een
verkorting van de zoute kustlijn - van 27,5 km zeewering tot 2,5 km afsluitdijk - als
een verbetering van de verbinding tussen het oosten en westen van Zeeuwsch-Vlaanderen betekende ismen er toch toe overgegaan. Bovendien leverde het plan een grote
winst op aan recreatiegebied, waaraan men hier dringend behoefte had.
Landschappelijk bezien isdefoto bijzonder instructief. Men kan eralle overgangsstadia van het landschap op waarnemen: onbegroeide slikken (fl) en platen (f2), begroeide, met kreken doorsneden schorren (g)- waar het profiel genomen is-, binnendijkse wilde graslanden (h) en dejonge door de afdamming ontstane Braakmanpolder (d) met zijn akkerbouwgewassen. Dit beeld is in overeenstemming met de verschillendefasen vanrijping waarin degrond zich bevindt.
Typerend is voorts de rand van het schor (i)die vooral binnendijks duidelijk zichtbaar is. Buitendijks isde afgedamde geul (fl) in de 11 jaar die sinds de afsluiting verlopen zijn, vrijwel geheel dichtgeslibd. De resten van voormalige kreekjes hebben een
iets hoger slibgehalte en dikker zaveldek dan de omgeving. Deze bestaat grotendeels
uit zand, waarin van humusvorming nog nauwelijks sprake is. Door een betere stand
van hetgewastekenen dezekreekjes zichdonker af(k).Dewittevlekken (opperceel 1)
wijzen er op dat injuli 1963toen defoto genomen werd, het gewas, een hakvrucht, op
dezeerzandigeplekken was afgestorven.
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Profielbeschrijving
AG
Gl

Grijze (5Y5/1), matig humeuze, kalkrijke, zeer zware klei; niet geheel gereduceerd, enkele roestvlekken, voornamelijk langs Spartina-v/ortels; slap.
Donkergrijze (10GY4/1), matig humeuze, kalkrijke, matig zware klei, die naar
onderen snel lichter wordt; geheel gereduceerd, enkele minder 'blauwe' vlekken
langs wortelgangen; matig slap.
Donkergrijze (7,5Y4,5/1),humusarme, kalkrijke, lichte zavel, die naar onderen
overgaat in zand (DG); geheel gereduceerd; matig stevig door het hoge zandgehalte.

0-10 à 20 cm
10à 20-

G2

80-100 cm

Anallyseresiïltaten (monsternummers 85037/39)
Hori- Diepte Humus (%)
zont in cm gloeielem.
verlies
AG
Gl
G2

Hori- C a C 0 3 pHKC1
zont (%)
AG
Gl
G2

-

0- 9 6,8
43-55 80-90 -

17,9
18,5
13,7

8,4
8,6
8,7

4,4
1,8

C-El. N-tot. C/N In % van de minerale delen

(%)

(%)

3,9
2,3

0,35
0,20

-

-

< 2 2-16 16- 50 50105
11 ,1 54 19 20
11,5 36 13 24
16 5 15

Kationenbezetting in %
Ca

Adsorptiecap.
in meq per
100 g grond

Ca/Mg

Na K

Mg

49,5 8,2
31,0 7,8

11,2 29,5 0,6
19,4 41,4 0,7

32,9
31,9

2,6
2,1

-

-

-

-

-

H

3,5
19
20

105150

L/S A> 150 X100 cijfer
,um

2
6
29

1,5
2
15

74
73
76

119,7
74,4

-

K-fix. meq/1 00g grond
CaO

S04

—
-

349
374

15
36

2

-

-
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24 Vlakvaaggrondinkalkrijk jongrivierzandmeteen
kleidek

Bodem
De beschouwing over de indeling van deze grond is gelijk aan die bij het volgende
profiel. Beidezijn in dezeserie opgenomen met hetzelfde doel alsprofiel 28en 29:om
aan te tonen dat vrijwel gelijke gronden kunnen voorkomen in de zeeklei- en rivierkleigebieden. Er zijn echter drie aspecten, enwel alle drie met landbouwkundige betekenis,waarin degronden inbeidegebieden tochweer verschillen.
In de eersteplaats iser het verschil in de kali-huishouding. Gronden in het zeekleigebied zijn minder kali-behoeftig dan die in de rivierkleistreek. Dit aspect blijkt
steeds uit de cijfers van de kalifixatie. Bij onderlinge vergelijking van deze getallen
moet echter wel rekeningworden gehouden met de zwaarte van degrond: hoe zwaarder, hoe sterker fixerend; maar bij gelijke zwaarte is rivierklei enige malen zo sterk
fixerend alszeeklei.
Verder is de wisseling in bodemgesteldheid - het kaartpatroon - in beide gebieden
verschillend. In de zeekleipolders worden vlakvaaggronden met een kleidek in grote
vlakken gevonden, in de oeverwallen der rivieren daarentegen als smalle banen. Buiten dezeheibanen duikt het zand snelwegen komen aflopende profielen voor. Dergelijk land wordt 'baanderig' genoemd. De heibanen zijn meestal zo smal, dat ze slechts
op grootschalige kaarten kunnen worden afgebeeld. Op de Nebo en op de 50000kaart worden ze niet afzonderlijk onderscheiden; daar zijn ze een onderdeel van de
kaarteenheden 65en66,resp. RdlOAen Rd90A (kaartblad 45W.blz. 111).
In de derde plaats liggen beide gronden weliswaar relatief hoog en dus diep ontwaterd, maar toch zijn ze hydrologisch niet gelijk. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in het regiem van het buitenwater: tweemaal per dag de wisseling van eb
en vloed in het getijdegebied tegenover de gewoonlijk jaarlijkse schommeling in de
rivierstand. Een aanhoudend hoge stand hiervan - gelukkig meestal niet voorkomend inhetgroeiseizoen- veroorzaakt sterkekwelinheibanen,temeer daar het grove
zand in de ondergrond dikwijls in verbinding staat met het rivierbed. De combinatie
winterkwel en zomerverdroging is met name voor overjarige gewassen (fruit) funest.
De plekkerige stand van boomgaarden (zieluchtfoto) hangt hiermee vaak samen. De
abnormaal hoge zomerstanden in 1965 leverden in de Betuwe interessante waarnemingen op:natte plekken in overigens droog land, zelfs water in de voren tussen de
aardappelruggen!
Watdeanalyseresultaten betreft, wordt gewezenopdegrofheid vanhetzand. Hetis
aanzienlijk grover dan het zeezand uit het volgende profiel; 94% van het rivierzand
is grover dan 150/im; van het zeezand slechts 13,5%. De grofheid wordt slechts geevenaard door het preglaciale rivierzand van de holtpodzolgrond (blz. 32), hoewel
dat slechter gesorteerd is en een langere 'staart' naar de grove kant heeft. Bij de beschouwing van korrelgrootte-analyses van grove zanden dient men te bedenken, dat
het eventueel voorkomende grind (korrels groter dan 2mm) niet in de analyse is opgenomen; het opschrift in de tabellen dient dan ook eigenlijk te luiden: '% van de
minerale delen kleiner dan 2 mm'. Deze fractie werd in het verleden wel fijnaarde
genoemd,eentermdieechtergeeningangheeft gevonden.

108

Vlakvaaggrond inkalkrijk jong rivierzand met een kleidek

Landschap
Ten zuiden vandeRijn tegenover Rhenen liggen deGelderse poldersdeMars en de
Lede en Oudewaard. In de vroege Middeleeuwen liep de hoofdstroom van de Rijn
zuidelijker dan tegenwoordig en wel ter plaatse van het nu nog bestaande watertje
de Oude Rijn. Hierin kwam dicht bij Lienden een andere Rijnkil uit, de Lede, waaraan het Huis ter Lede zijn naam ontleent. De Betuwse Bandijk ligt ten zuiden van de
'Oude Rijn' en was vroeger een waterkerende rivierdijk. Toen dehoofdmassa van het
Rijnwater waarschijnlijk in het begin van de dertiende eeuw zijn loop langs Rhenen
nam werd deze waterkering tot slaperdijk. De kronkelende bedding van de Lede (a),
thans Leigraaf geheten, is duidelijk te herkennen op de foto. Bij b ligt het Huis ter
Lede dat al in 1379 wordt genoemd. Het is nu een boerenbedrijf, maar volgens een
kaartje uit dezestiendeeeuwwashet destijds eentrots kasteel metgrachten en torens.
De verschillende rivierlopen zijn van invloed geweest op het ontstaan van de bij de
profielbeschrijving besproken zand- of heibanen. Op de foto zijn enkele heibanen te
herkennen aan slechteplekken ineen boomgaard (c),waar los,grof rivierzand ondiep
indeondergrond voorkomt. Bijd, d.w.z. naast deheibaan, zithet zand dieper dan 1 m
beneden het maaiveld, hetgeen tot uitdrukking komt in een veel betere groei van de
vruchtbomen. De bij c aangegeven smalle heibanen zijn takken van een meer oostelijk gelegen brede zandbaan. Voor de aanleg van de opritten naar de Rhenense brug
zijn grote hoeveelheden van het zand, dat daar op geringe diepte aanwezig is, gebruikt. Hierdoor ontstond eendiepeplas,waarvan men deoevermetpopulieren heeft
beplant(e).
De verkeersbrug, die van groot belang isvoor denoord-zuid verbindingen en voor
de aansluiting met de oost-west weg door de Betuwe en de Waarden, ligt ter plaatse
van dein delaatste oorlog vernielde spoorbrug indelijn Amersfoort-Kesteren. Deze
lijn die voornamelijk om militaire redenen is aangelegd (Grebbelinie) is na 1945 niet
hersteld.Van Rhenen tot Kesterenisdeoudespoorbaan omgebouwd toteen moderne
verkeersweg (f)- De verbinding diedezewegtot voor kort gafmet het land van Maas
enWaal,isdooropheffing vanhetveeroverdeWaalbijOchten verbroken.
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Profielbeschrijving
All

0 - 3cm

Ap

3-30 cm

AD
Dg

30-40 cm
>40cm

Zeer donker grijsbruine (10YR3/2), humusrijke, kalkloze, matig fijnzandige, zware
zavel. Structuur: matig ontwikkelde platige elementen, die opgebouwd zijn uit
kleine, zwak ontwikkelde, afgerond-blokkige, vrij poreuze elementjes.
Donker grijsbruine (10YR4/2). matig humusarme, kalkloze. matig fijnzandige,
zware zavel. Structuur: zeer zwak ontwikkelde, vrij grote, samengestelde prisma's,
bestaande uit zwak ontwikkelde, vrij kleine, afgerond-blokkige, matig poreuze
elementjes.
Bruin (10YR4.5/3), humusarm, kalkrijk, kleiig, matig fijn zand.
Grijs (10YR6/1.5), uiterst humusarm, kalkrijk, kleiarm, matig grof zand. Grote
donkere vlekken, overwegend mangaankleurig en weinig roestkleurig, geen ijzerhuidjes op de zandkorrels. Bovenin overwegend horizontaal gelaagd, vanaf de laag
met het fijne grind kris-kras gelaagd.

Analyseresultaten (monsternummers 85050/2)
Horizont

Diepte
in cm

CaCOa
(%)

pHKC1

Ap
AD
Dg

3-30
30-40
60-75

0,1
7,1
2,5

6.5
7,9
8,4

Humus ( /

D

N-tot.

C-El.
(%)

l/i)

gloeiverlies

elem.

_

2,0

1,02

0,12

0,7
0.2

-

-

-

Horizont

In % van de minerale delen

L/S

<2

2-16

16-50

50-105

> 105

X 1UU

Ap
AD
Dg

21
8
0

14
3,5
0

20
7
2,5

7
9
0,5

38
73
97,5

C/N

K

firn

60

33

-

De fractie > 105 firn uit de D-horizont heeft de volgende onderverdeling in subfracties:
105-150
150-210
210-300
300-420
420-600
600-850
>850/mi
3,5

26

41

18

4,5

2,5

2
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Bodem

Zandgronden worden in het nieuwe indelingssysteem als volgt gedefinieerd:
gronden waarvan het minerale deelvan het profiel tussen 0en 80cmdiepte voor meer
dan de helft van deze dikte uit zand bestaat. Gronden met een bovengrond van zavel
of klei rustend op zand worden dus zandgronden genoemd, alsdit dek dunner is dan
40 cm. Wanneer bovendien in de zandondergrond geen ijzerhuidjes om de zandkorrels voorkomen en de bouwvoor niet te donker is, wordt zo'n zandgrond een
vlakvaaggrond genoemd. Dezegrond isdus,evenalsdevolgende,eenvlakvaaggrond;
indetoevoeging 'meteenkleidek'wordthetverschiltotuiting gebracht.
Dit soort gronden isbekend geworden onder denaam plaatgronden, eennaam met
dezelfde betekenis als vlak of vlaak, nl. zandbank. Door hun ontstaanswijze als
dun overslibde zandplaat worden deze gronden nagenoeg uitsluitend in jonge zeekleipolders gevonden (voor de uitzondering, zie het voorgaande profiel). Hij is op
de Nebo met code 11 aangegeven en komt blijkens deze kaart veel in de provincie
Zeeland voor, en wel in het bijzonder in de omgeving van de voormalige Braakman.
Dit blijkt ook uit de bodemkaart, schaal 1:50000 van deze omgeving (blad 53en 54
West),de lakfilm isdaar gemaakt op een perceel dat met decode ZcZn40Astaat aangegeven (Z = zandgrond, n = geen ijzerhuidjes, k = zaveldek, 4 = zeer fijn zand,
0 = geen onderverdeling naar lemigheid, A = kalkrijk).
Vaak liggen deze gronden op de hoogste delen der dun afgedekte zandplaten en
hebben daardoor ook een diepe ontwatering, de grondwaterstand ligt het gehele
jaar dieper dan 1,20m (grondwatertrap VII).Hierdoor iseengewas op deze gronden,
behoudens opdeneerslaginhetgroeiseizoen, geheelaangewezen opdegeringe vochtvoorraad, diein het dunne zaveldek kan worden vastgehouden.
De landbouwkundige betekenis van de dikte van het zaveldek blijkt duidelijk in
regenarme zomers. Zo zag schrijver dezes in de nazomer van het drogejaar 1959 een
perceel verdroogde suikerbieten in de Braakmanpolder, waarin een patroon voorkwam van enkele decimeters brede, kronkelige stroken van bieten met groen blad.
De niet-verdroogde stroken bleken de smalle 50 à 80 cm diepe kreekjes geweest te
zijn, die bij de ontginning dichtgeschoven waren met zware zavel; het profiel op de
verdroogde gedeelten was vrijwel gelijk aan het hier afgebeelde profiel.
De analyseresultaten behoeven weinig commentaar; ze worden normaal geacht.
De pH, vooral van de kalkrijke zandondergrond, is hoog. Door een veranderde bepalingsmethode van het Bedrijfslaboratorium in Oosterbeek zijn vooral de hogere
pH's hoger dan voorheen. De kalifixatie van deze zeeklei is weer laag, die van de
voorgaande rivierklei isbij dezelfde zwaarte 2,5maal zohoog. Het zand in de ondergrond moet volgens de textuur-indeling van de Stichting voor Bodemkartering kleiarm zeer fijn zand worden genoemd, een zeeklei-karteerder vindt dit zand echter
grof;toch ishet fijner dan het dekzand van b.v.profiel 12enveelfijner dan het rivierzand uit het voorgaande profiel. Deze drie monsters hebben ongeveer een zelfde
percentage zandfractie (0,05-2 mm), nl. 95%, maar het zeezand heeft 81%, het
dekzand 29%enhetrivierzand 4%deeltjes tussen0,05en0,15mmgrootte.
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Landschap
De ontwikkeling van westelijk Zeeuwsen-Vlaanderen werd reeds in het kort geschetst op blz. 104, waar een meer naar het noorden genomen toto van dit gebied is
afgedrukt. Werden daar de buitendijks gelegen slikvaaggronden beschreven, nu betreft de profielbeschrijving vlakvaaggronden in kalkrijk jong zeezand, die worden
aangetroffen opbinnengedijkte zandplaten waarop een dun kleidek is afgezet.
Van rechts naar links ziet men eerst de door de afdamming van de Braakman in
1952 tot polder geworden, voormalige buitendijkse landen (a). Daarvoor was dijk
b waterkerend en beschermde de in 1893 aangewonnen Koninginnepolder (c). De
inhet westenhieraangrenzendeElisabethpolder (d)werdin 1866ingedijkt.
De verkaveling indezejonge polders is modern rationeel en bestaat uit forse rechthoeken. Het rechtlijnige patroon wordt slechts een enkele maal onderbroken, namelijk wanneer een oude kreek of het restant daarvan als perceelsbegrenzing is aangehouden. De vele kreekjes die dit schorren- en platengebied doorsneden en die in de
bodemkundige toelichting nader zijn besproken, zijn aan kleurverschillen van de op
het land staande gewassen goed te herkennen. Zo ziet men bij e in een perceel met
aardappelen en bij fin percelen met gerst duidelijk kreekpatronen te voorschijn komen.Op het dieper slibhoudend profiel van dekreekjes kon zichnamelijk een zwaardergewasontwikkelen. In dekarwij (g)waren inhetvelddroogteverschijnselen waarneembaar; op de foto komt dit echter niet duidelijk uit. Ten zuiden van de Middenweg(h)komenenkelepercelenvlasvoor,eenbelangrijkhandelsgewasvoor ZeeuwschVlaanderen, evenals suikerbieten (i). Op perceel j is het vlas geplukt en op hokken
gezet; bij kishet machinaal geplukt en ligt het in rijen op het veld. Een smalle strook
langs de weg h is vanuit een andere richting geplukt. Dit laatste vlasperceel is uitgezand, waardoor het maaiveld iets lager is komen te liggen, wat belangrijk is in verband met de droogtegevoeligheid van deze gronden. Op perceel 1 is een dergelijke
ontzanding aan de gang; uit de wand van het perceel werd bij m het beschreven
bodemprofiel genomen.
Karakteristiek voor het open Zeeuws-Vlaamse land zijn de met populieren beplante binnendijken, die op de luchtfoto duidelijk uitkomen.
Aan dehorizon zietmenvaagdeScheldeendekust van Zuid-Beveland.
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Profielbeschrijving
Ap

ACg

Dg

0-25 cm

25-35 cm

> 3 5 cm

Donker grijsbruine (10YR4/1,5), matig humusarme, kalkrijke, zeer fijnzandige,
zwarezavel.Structuur: vrijgroteenook kleinesterk ontwikkelde, afgerond-blokkige
tot scherp-blokkige dichte elementen.
Grijze (2,5Y5/1), zeer humusarme, kalkrijke, uiterst fijnzandige, zware zavel,
roestig. De platerige structuur wordt veroorzaakt door desedimentaire gelaagdheid:
zavellagen gescheiden door laagjes fijn zand;de zavellagen zijn grof poreus.
Grijs (5Y5/1), uiterst humusarm, kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand; enkele schelpen
en veel fijn schelpgruis, geen ijzerhuidjes op de zandkorrels; bovenin roestig en veel
wortelsporen; iets gelaagd.

Analyseresultaten(monsternummers85053/5)
Horizont

Diepte
in cm

CaCOj

pHKC1

Humus

C-El.

N-tot.

(%)

el.(%)

(%)

(%)

Ap
ACg
Dg

0-18
30-35
45-60

12,5
15,8
7,7

7,6
7,7
8,1

2,1
1,3
0,3

1,54

0,13

11,8

-

-

-

Horizont

In % van de minerale delen
<2
2-16
16-50

50-105

105-150

> 150

Ap
ACg
Dg

22
21
1,5

18
25
28

23
12
53

4,5
1,5
13,5

11
12
0,5

22
28
3,5

C/N

T, m

L/S
x

K-fix.

66
64

13

i°°

-

De fractie > 50 /im uit de D-horizont heeft de volgende onderverdeling in subfracties :
50-75
75-105
105-150
150-210
>210^m
5

23

53

13

0,5

- o
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Bodem
Voorheen werd deze soort grond wel zeezand- of wadzandgrond genoemd. In de
legenda van de Nebo staat hij onder het hoofd 'Jonge zeekleigronden' aangegeven
als kleiig zand (code 6). Bij de 50000-kartering wordt deze grond gecodeerd met
Zn50A.
Zeezandgronden komen ineen aaneengesloten gebied voor indekop van NoordHolland, verder worden zeopTexel,in de Braakmanpolder en in de IJsselmeerpoldersgevonden.Vlakten zuidenvan Den Helder,waarhetprofiel genomenis,zijnze
kalkrijk; watverdernaar het zuiden,waardeluchtfoto genomenis,zijn zekalkloos.
Vlak,vlaakofvlakebetekentzandplaatendezenaamsluitdusnauwaanbijdegeologische ontstaanswijze van debenoemde gronden.
Vlakvaaggronden kunnen, behalve in kalkrijk en kalkloos zeezand, ook voorkomen op de overgang van de duinen naar de achterliggende polders, al dan niet afgegraven (afgegeest); zob.v.opGoeree(kaartblad 36)eninhetbollengebied.Ookde
uitgestoven laagten vandestuifzandgebieden zijn vlakvaaggronden. Inhetalgemeen
zijn het grijze, soms roestige zandgronden met een schrale,weinig donkergekleurde
bovengrond.
De landbouwkundige geschiktheid van deze gronden loopt sterk uiteen en is afhankelijk van de waterbeheersing en de kwaliteit van het grondwater. Mede door
deze factoren wordt de aanwezigheid van het extensieve schapenbedrijf op Texel
(zout grondwater), de intensieve teelten in de bloembollenstreek (vast peil van zoet
grondwater)enopdezandgrondenindeNoordoostpolder (infiltratie) verklaard.
Het grondwater stond tijdens debemonstering (juni 1964)45cmonder hetmaaiveld;erwasdan ook eenbronbemaling nodig omeenlakfilm van dit profiel tekunnen maken, waarbij de sterk watervoerende schelpenlaag zeer hinderlijk was. Naar
schatting fluctueert het grondwater hier tussen 20en 70cm diepte:grondwatertrap
II.
Het profiel isafkomstig uit een perceel grasland, dat blijkens deovergang van de
Apgnaar deC2gweleensgespit ofgeploegd is.Het isniet bekend hoelanggeleden
deze grondbewerking is uitgevoerd. In ieder geval blijkt duidelijk uit de analyse
dat het oorspronkelijke humusgehalte - bij benadering op ca. 2%te stellen - door
humusophoping indegraszode (deAllg)isvervijfvoudigd tot 10,7%.
Uitdekorrelgrootte-analyse vandeG-horizont blijkt dathetzandzeergoedgesorteerd is. Geen dekzandmonster uit deze serie heeft een zo steile top in de korrelgrootteverdeling als dit zeezandmonster: 46% van de fractie 150-21O/mi;de subfracties 105-150/im en 150-210 /mimaken samen zelfs 80%van de korrelgrootteverdelinguit, indekzand isditmeestal 50à60%.
Inhetprofiel komenverticalestrepenvoorenvooralindeG-horizontisdegelaagdheid verbroken. Dit is veroorzaakt door o.a. wadpieren (Arenicola marina),die in
groten getaleop 15 à25 cmdiepteindezandwadden worden aangetroffen. Dezepierenhebbenorganischmateriaalnodigvoorhunvoedingenmoetendaartoegrotehoeveelheden van het humusarme wadzand verwerken. Voortdurend zakt zand na,
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waardoor de gelaagdheid wordt verstoord. Tijdens stilstandsfasen in de opslibbing
kan op deze manier zelfs een concentratie van schelpen optreden op het niveau waar
deze dieren leven.
Landschap
De foto geeft een beeld van het kustgebied tussen Petten en Callantsoog met op de
voorgrond een gedeelte van de Zijpepolder. Dezejong-zeezandpolder werd in 1598,
na een aantal mislukte pogingen, definitief bedijkt.
Op oude kaarten strekte zichtussen 'het Hondsbos' bij Petten endeduinen van 'het
Oog', het latere Kallensoog (a), een brede strandvlakte uit die zich voortzette tot
Huisduinen. 'Het Hondsbos' waaraan de huidige Hondsbosse Zeewering haar naam
ontleent, vormde toentertijd de begrenzing van het vasteland van Noordholland.
Kallensoog en Huisduinen werden alseilanden afgebeeld. Achter de strandvlakte lag
een door getijgeulen doorsneden kweldergebied. Sommige van de kreken o.a. het
Zijpe stonden in open verbinding met het water van de Zuiderzee en vormden een bedreiging voor het oude land dat door de Westfriese zeedijk werd beschermd. Dit verklaart de vele bedijkingspogingen, waarvan de eerste al uit de veertiende eeuw dateren, hoewel het zeer zandige kwelderlandschap nauwelijks aantrekkelijk was uit een
oogpunt van landaanwinning. De Zijperzeedijk (b), die in de zestiende eeuw over de
strandvlakte werd aangelegd, raakte geleidelijk door duinzand bedolven. In de polder ziet men bij cresten van wat verspreid liggende duinen, nolletjes. Aan de zeezijde
vormde zich, na verloop van tijd een tweede smalle duinenrij, waardoor een slecht
afwaterende, brede duinvallei werd afgesnoerd. Zo ontstond in de achttiende eeuw
het Zwanenwater (d), thans een bekend natuurreservaat met onder meer een belangrijke lepelaarskolonie.
De zeer smallezeereepwordt door strandhoofden beschermd, diede aanvalskracht
van het water moeten breken en de zeewaartse groei der duinen zo mogelijk bevorderen.
De verkaveling van de Zijpepolder is modern rationeel, met rechte wegen en sloten en een verdeling invrij forse percelen. Midden in de polder ziet men een boerderij
van het Noordhollandse stolptype (f)- De boerderij heeft een vierkante plattegrond.
Onder het piramidevormige dak, dat het gebouw als een stolp overdekt, wordt het
hooi opgeborgen. In het midden bevindt zich de hooitas, met daaromheen de woonvertrekken, de koestal, de dors en de paardestal.
In de linkerbovenhoek van de foto ziet men bij eeen deel van de gebouwen van het
kernreactorcentrum Petten.
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Profielbeschrijving
Allg

0-10 cm

Apg

10-30 cm

C2g

30-70 cm

G

>70cm

Zeer donker grijs (10YR3/1), humusrijk, kalkarm, leemarm, kleiarm, matig fijn
zand; roestig.
Grijs (10YR5/1), matig humusarm, kalkarm, leemarm, kleiarm, matig fijn zand;
iets roestig; iets fijn schelpgruis; gaat zeer scherp en onregelmatig (gespit) over in:
Grijs tot lichtgrijs (2,5Y6/1), uiterst humusarm, kalkrijk, leemarm, kleiarm, matig
fijnzand;geen ijzerhuidjes opdezandkorrels: vrijveelroestvlekken die overwegend
verticaal zijn georiënteerd, vrij veel schelpgruis, vooral afkomstig van kokkels;
sterk gelaagd.
Donkergrijs tot grijs (10Y4.5/1), uiterst humusarm. kalkrijk, leemarm, kleiarm,
matig fijn zand;geheel gereduceerd, met enkele brakwaterhorentjes en schelpgruis.
Op ca. 110cm diepte komt een zeer schelprijke laag voor met o.a. vrij veel kokkels
en brakwaterhorentjes, enkele platte slijkschelpen, gewone alikruiken en half geknotte strandschelpen.

Analyseresultaten (monsternummers 85075/8)
Hori- Diepte CaCQ 3 P H- Humus(%)
C-El.
zont incm (%)
KC1 gloeielem. ^ '°>
verlies

N-tot. C/N In %vandeminerale delen

A l l g 0 - 6 0,6
Apg 12-24 0,6
C2g 35^15 1,8
G
80-90 2,1

7,0
7,1
8,4
8,4

0,43
0,08

Defractie > 150/jm uit
150-210 210-300

deG-horizont heeft devolgende onderverdeling in subfracties:
300- 420 > 420/mi

46

2

13

10,7
2,0
0,2
0,3

0,2

4,3
1,0
-

(%)

-

< 2 2-16 16- 5050 105
10,0 3
12,5 4,5
3
1

1,5
1

2,5 2.5
1
3
1 1 2
0,5 1
2,5

105150
16
25
31
34

150
tim
75
66
62
61
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Bodem
Deafgebeelde kleigrond heeft evenalsdeplaseerdgrond (profiel 19)een niet-gerijpte
ondergrond. Omdat tevens de bovengrond niet donker isgekleurd en evenmin venig
is, valt deze grond niet onder de eerdgronden, maar is hij een vaaggrond en wel een
nesvaaggrond. In de 50000-legenda krijgt hij de code Mo80A/> (M = marien; o =
niet-gerijpte ondergrond; 8 = > 2 5 % lutum in de bovengrond; 0 = geen indeling
naar profielverloop; A = kalkrijk;p = pleistoceen zand in de ondergrond); andere
nesvaaggronden komen voor op de kaartbladen 15,43 W en O en 36. Het profiel is
afkomstig uit Oostelijk Flevoland (drooggevallen op 30juni 1957),daarom kan geen
Nebo-code genoemd worden (gekarteerd van 1952-1954); een soortgelijke grond in
deNoordoostpolder heeft decode50m.
In een chrono-sequentie - een ontwikkelingsreeks in de tijd - kan deze grond geplaatst worden tussen de vrijwel geheel ongerijpte slikvaaggrond (profiel 23) en de
geheel gerijpte poldervaaggrond (profiel 30).Bij het 'droog'-vallen van de polder was
deze grond nog een slikvaaggrond, zes jaar later tijdens de bemonstering was hij
gerijpt tot een nesvaaggrond. Nu zal hij inmiddels geheel gerijpt zijn tot een poldervaaggrond, mede omdat deze grond in een z.g. wegzijgingsgebied ligt. Hij zal nu
Gt VI of VII hebben; de grondwatertrap tijdens de bemonstering is niet geschat, bij
een grond 'in rijping' is dat weinig zinvol. Slechts bij optreden van sterke kwel, zoals
in sommige Hollandse droogmakerijen, gedeelten van de IJsselmeerpolders (zie
kaartblad 15)en in dejonge polders ten westen van Bergen op Zoom, blijft de ondergrond slap (ongerijpt).
Het afgebeelde profiel vertoont de typische kenmerken van de gronden uit het
zuidelijke gedeelte van de vroegere Zuiderzee. Enkele van deze kenmerken zullen
hier worden besproken. Naar onderen loopt het humusgehalte op van 3,1% naar
10,2%, met een gelijktijdige stijging van het C/N-quotiént (een daling van het stikstofgehalte van de humus). De verklaring hiervan is: de naar boven toe afnemende
invloed op de sedimentatie van het in afbraak verkerende veenlandschap. Van de
laagvan42-115 cmishet bovenste deel humeusenhet onderste deel humusrijk. Deze
afzetting uit de Almere-fase (voorheen sloef genoemd), die in dit gedeelte van de IJsselmeerpolders zwaarder isdan verder naar het noorden, heeft de hiervoor typerende
lage lutum-slibverhoudingen. De lagen hierboven, die uit de Zuiderzee-fase en de
IJsselmeer-fase stammen, hebben een hogere verhouding, echter voor deze zwaarte
nog aan de lage kant. Het zeer fijne karakter blijkt uit het geringe percentage korrels
groter dan 50^m. De bouwvoor bestaat uit een mengsel van de (dunne) IJsselmeerafzetting en het bovenste deel van de Zuiderzee-afzetting. Op de foto blijkt dit uit het
heterogene beeld van deze nog slechts enkele malen gekeerde bouwvoor; in de
analyse uit het lagere lutum- en iets hogere zandgehalte. Onderin het profiel komt
pleistoceen zand voor, dat ook opdefoto alsverspoeld teherkennen is.
Het begrip rijping ofinitiale bodemvorming isal ter sprake geweest bij de profielen
19, 21 en 23.Vooral het fysische aspect is opvallend: door irreversibel waterverlies
verandert de slappe, ondoorlatende modder in een stevige, sterk gescheurde grond
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(de foto vertoont het natuurlijke structuurbeeld van de natte nazomer 1963). Voorts
treedt door de volumevermindering inklinking op. Een chemisch aspect van de rijping isde oxydatie: de kleur verandert van 'blauw' in grijs; door uitspoeling daalt de
Na- en Mg-bezetting, wat blijkt uit de hogere cijfers in de ondergrond en de daarmee
samengaandelagere Ca-Mg-verhoudingen.
Landschap
De Noordoostpolder - groot 48000 ha - viel in 1942,midden in de bezettingstijd,
droog. De ontginning kon onder deze moeilijke omstandigheden slechts langzaam
vorderen. Hierdoor ontwikkelde zicheenenorme rietvegetatie,zeertengerievevande
vele onderduikers, die als arbeiders of anderszins een toevlucht in de nieuwe polder
hadden gezocht. De arbeiders werden gehuisvest in werkkampen die nu alle zijn verdwenen, doch die in de bodem sporen van hun bestaan hebben achtergelaten. Zo ziet
men op de voorgrond bij a een deel van de omtrek van het voormalige werkkamp
Enservaart zich in het gewas aftekenen.
Eén van debelangrijkste aspecten van de ontginning isde ontwatering. Reeds vóór
het droogvallen van de polder werden de vaarten en enkele tochten gegraven. Na het
droogvallen van de zeer slappe 'blauwzwarte' zeebodem verloor deze een deel van
zijn water, de grond ging scheuren en de lucht kon binnendringen. Hierdoor werd de
oxydatie bevorderd en kon de grond tenslotte tot een normale landbouwgrond 'rijpen'.DitprocesisinOostelijk Flevoland, waarhet afgebeelde profiel isgenomen, nog
aan de gang.
Tijdens de ontginningsfase was de grond niet alleen eigendom van de Staat maar
werd ook door hem geëxploiteerd. Per 500 ha werd een bedrijf gesticht :een ontginningsboerderij. Dezewijkt wat typebetreft (b)duidelijk afvandeveellater gebouwde
pachtboerderijen. Door schaarste aan arbeid en materiaal is men er toe overgegaan
prefabricated schuren te bouwen, los naast de woonhuizen van het boerengezin (c).
In een gebied als het hier beschrevene, waar de bedrijven 24ha of meer land omvatten, en de boerderijen ver uiteen staan, werden de huizen voor de arbeiders nabij de
boerderijen geprojecteerd, steeds in blokjes van 2à 3woningen (d).
Opvallend isde grote regelmaat van het kavelpatroon. Reeds voor het droogvallen
werd het kavelplan ontworpen. Als gevolg van de ervaringen opgedaan in de Wieringermeer is hier een maat van 300 bij 800m per kavel aangehouden. Zoals de foto
laat zien, worden de langszijden (f) begrensd door sloten. Aan de korte voorzijde van
het perceel ligt de boerderij aan een verharde wegmet zijsloten (g: Drietorensweg; h:
Sloefweg). Aan de achterzijde grenst het perceel aan een z.g.tochtsloot (i),die met de
hoofdontwateringskanalen in verbinding staat.
Door de uitvoering van een beplantingsplan maakt de nog zojonge polder al de indruk van een 'aangekleed' landschap;niet alleen werden vele wegen van een enkele
of dubbele rij bomen voorzien, ook alleerven van boerderijen en arbeiderswoningen
werden rondom beplant.
De grote schuurruimten wijzen erop dat wij hier te maken hebben met een gebied
waar overwegend akkerbouw wordt bedreven. Per kavel worden verscheidene soortenvan gewassen verbouwd, wat zichtbaar isaan deverschillende tinten grijs.
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Profielbeschrijving
Ap

C21g

C22g

C23g

C2G
DG

0-20 à 25 cm

Donkergrijze (2,5Y4/1), humusarme, kalkrijke lichte klei met brokken
lichter materiaal (in kleur en in textuur). Structuur: kleine, goed ontwikkelde, blokkige, weinig poreuze elementjes.
20 à 25-32 à 42 cm
Donker grijsbruine (2.5Y4/2), matig humusarme, kalkrijke zware klei;
iets roestig, vnl. in wortelgangetjes en langs sommige structuurvlakken;
er komen schelpen voor. Structuur: sterk gescheurd in goed ontwikkelde,
blokkige, weinig poreuze elementen, onderin groter dan bovenin. De
scheuren zijn enige mm's tot ca. 1 cm groot.
32à 42-62 cm Als bovenliggende laag, maar nog niet zo sterk gescheurd en matig stevig
(bijna gerijpt). Op de foto zijn vijf grote, goed ontwikkelde prisma's te
zien. Het meest linkse en de drie rechtse zijn doorgesneden en vertonen
naast roestvlekken nog enkele 'blauwige' (zeer donker grijze 5Y2,5/1)
reductievlekken. Het andere prisma vertoont een natuurlijk breukvlak.
De soms enkelecm's brede scheuren lopen naar onderen smaller wordend
door tot in de volgende laag.
62-82 cm Zeer donker bruine tot zeerdonker grijze (10YR2,5/1,5), matig humeuze,
kalkrijke lichte klei; roestig; matig stevig (bijna gerijpt). Onderin een
aantal grijze (2,5Y5/1) roestige zandlaagjes.
82-115 cm Zwarte (2,5Y2/1), humusrijke, kalkrijke lichte klei; met roest vrijwel uitsluitend langs beginnende scheuren; matig slap (half gerijpt).
115-120 cm Grijs (5Y5/1), humusarm, kalkloos, kleiarm fijn zand; bovenin roestig,
onderin gereduceerd.

Analyseresultaten (monsternummers 85029/32)
Hori- Diepte
zont in cm
Ap
0-20
C21g 25-32
C22g 42-62
C23g 62-82

Humus o/i

/o)

C-El. N-tot . C/N In % van de mi nerale delen

gloeiverlies

elem (%)

-

3,1
3,7
6,2

10,2

-

(%)

1,6

0,14

-

-

3,1
6.1

0,23
0,26

< 2 2-16
11,4 34
47
13,5 31
23,5 27

-

21,5
28,5
45
35,5

36
17,5
20,5
36

7,5 2
3,5 3,5
1,0 2,5
0,5 1

CaCO 3 pHKC1
(%)

K

Mg

Ca

Adsorptiecap.
in meq pei
100 g grond

Ca/Mg

Na

Ap
C21g'
C22g'
023g 1

10,7
10,1
9,6
8,4

1,7
0,6
2,8
9,0

3,9
5,2
4,1
2,8

13,8
18,5
24,6
29,3

80,6
75,7
68,5
58,9

23,2
25,3
25,3
32,9

5,7
4,1
2,8
2,0

7,3
7,5
7,6
7,6

x lW

16-50 50- > 105
105
ßm

Horizont

Kationenbezetting n %

L/S

61
62
42
43

Acl ler

J

64,0
89,9

meq/100g grond
CaO

S04

-

_

202
192
168

30
41
30

1. Deze gegevens zijn niet uit deze
grond maar uit een vrijwel gelijk e grond van dezelfde kavel die door de
Rijksdienst voorde Usselmeerpolders is bemonsterd.
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Bodem
Deze gronden zijn bekend onder de naam komgronden, omdat ze zijn omsloten
door hoger gelegen oeverwallen, waar de z.g. stroomruggronden voorkomen. Door
de relatief lageligging, maar ook door de zwaarte, ishet verklaarbaar dat deze gronden nagenoeg uitsluitend als grasland worden gebruikt. Deze landschappelijke ligging - ver verwijderd van de rivierlopen - verklaart de afzetting van de zware klei.
Op de Nebo zijn deze gronden aangegeven als kalkarme, lage zwarejonge rivierkleigronden (kaarteenheid 69). Bij de 50000-kartering zijn deze gronden gecodeerd als
Rn44C (o.a. 27 Oost, 39West en Oost, 45West).
De veranderingen, die na de afzetting zijn opgetreden - de bodemvorming - zijn
gering in deze grond. Er is slechts een dunne bovengrond ontwikkeld, die geleidelijk
overgaat in de ondergrond. Dit blijkt duidelijk uit het verloop van het humusgehalte,
resp. 16,8%, 6,5%en 2,4%. De twee donkere banden in de ondergrond (de A l l b en
A12b)zijnlaklagen.Dezegevenstilstandsfasen indeopslibbingaan: hetzijn begraven
(fossiele) bovengronden. Laklagen hebben ondanks hun donkere kleur een laag humusgehalte, hier 1,6%. Een ander facet van de bodemvorming is de gevlektheid van
het profiel, een verschijnsel dat gley wordt genoemd. Het is zowel veroorzaakt door
delageligging(kom)alsdoordeslechtetotzeerslechtedoorlatendheid vandit profiel.
Vóór debedijking waren dekomgronden 'swinterslangdurig geïnundeerd, nu schommelt de grondwaterstand van deze grond tussen 30 en 100 cm diepte, grondwatertrap III bij de kaartbladenkartering, schaal 1:50000.
Het structuurbeeld is kenmerkend voor een kalkloze, slecht doorlatende en van
nature slecht ontwaterde zware kleigrond;onderin grote, weinig samengestelde prisma's, dienaar boven kleiner worden endaar samengesteld zijn uit vrij dichte blokkige
elementen. Men bedenke, dat opde afbeelding - gemaakt van eenlakfilm - het structuurbeeld van een extreem droge zomer is te zien. 's Winters is deze grond geheel
dichtgezwollen.
Uit de analyseresultaten blijkt de zwaarte van deze grond niet alleen uit het hoge
lutumgehalte, maar ook uit het vrijwel ontbreken van de zandfractie. De lutum-slibverhoudingen (L/S in de tabel) zijn voor dit zware sediment normaal, zware grondsoorten hebben altijd hoge verhoudingen. De koolstof-stikstofverhouding (C/N in de
tabel) van de zode ishoger dan dievan de laag eronder (11,0resp.9,4), en ook hoger
dan die van klei-bouwland. Beide verschijnselen zijn regel voor grasland.
Het verschil tussen deze rivierkleigrond en de hierna volgende zeekleigrond blijkt
uit de kalihuishouding en de calcium-magnesiumverhouding. De kalifixatie in dit
profiel is88en 58tegen 24en 29inhetvolgende profiel. Ook depercentages uitwisselbare K + verschillen, evenals de verhoudingen tussen de geadsorbeerde Ca- en Mgionen. In het nieuwe Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland wordt deze
grond door zijn geringe bodemvorming een vaaggrond genoemd. De textuur, de
vlekkerigheid en het ontbreken van een slappe ondergrond plaatsen deze grond in de
subgroep van de poldervaaggronden. Verreweg de meeste rivier- en zeekleigronden
behoren hiertoe.
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Landschap
Het komgebied op de voorgrond van de foto ligt ten zuiden van het dorp Leeuwen
in het Land van Maas en Waal. Vóór de ruilverkaveling, die gepaard ging met een
verbetering van de afwatering, kwamen in dit komgebied geen boerderijen en boomgaarden en slechts zeer weinig wegen voor. Dit in tegenstelling tot de op de foto ten
noorden daarvan gelegen oeverwal, waarop de bewoners zich van oudsher vestigden in dorpen en verspreid liggende boerderijen en waarop men de bouwlanden,
boomgaarden en belangrijkste wegen aantreft (a).
Het komgebied bestaat overwegend uit grasland, met enkele verspreid liggende
eendenkooien. Het kavelpatroon is regelmatig en betrekkelijk jong: waarschijnlijk
uit de veertiende eeuw. Door de ruilverkaveling is er allerlei veranderd. Om de ontsluiting van de percelen te verbeteren werden enkele nieuwe wegen (b) aangelegd. De
percelen zijn hier en daar vergroot, hetgeen te zien is aan zwarte strepen op de foto,
die wijzen op dichtgegooide oude sloten. Zelfs is men overgegaan tot de aanleg van
enkeleboomgaarden (c); dezezijn teherkennen aan dehogewindschermen van populieren. De eendenkooi op de voorgrond vormt een oud element in het landschap.
Men ziet de plas (d) waar de wilde eenden, aangetrokken door de tamme lokeenden,
op neerstreken. Door het kooihondje werden zedaarna viade vangpijpen ofkelen (e)
naar de afgesloten fuiken gelokt. Men vindt de kooien in de laagste, slechtste delen
van de kom. Ze liggen zeer eenzaam, temidden van bosjes, omdat stilte en rust een
eerste voorwaarde voor een lonend kooibedrijf zijn. Vroeger was het grasland in de
kom alleen geschikt voor hooiland en naweide. Op dit laatste wijst de naam van de
oudewegdiemenlinksvandekooi ziet(g): deVeesteegvan Leeuwen.
Op de bovenzijde van de foto ziet men de rivier de Waal. Bij a zijn er sporen van
oude rivierdoorbraken, die plaatsvonden in het nog onbedijkte landschap. In tegenstelling tot de min of meer ronde kolken die bij dijkbreuk ontstonden, zijn de overblijfselen van deze oeverwaldoorbraken meer langgerekt van vorm. Ze bleven als
grovelittekens zichtbaar indit, ook na de bedijkingen, door overstromingen zo zwaar
geteisterde land.
De Koningstraat (h), die reeds sedert de Middeleeuwen een belangrijke oostwestverbinding vormde door het Land van Maas en Waal isvrij zeker op een nog oudere
Romeinse weg terug te voeren. Wij kunnen deze weg beschouwen als de voorloper
van de moderne oost-west verbinding: de Van Heemstrabaan, die evenals de ruilverkavelingswegen ten behoeve van de ontsluiting van het Land van Maas en Waal
werd aangelegd. Gold voor de oude hoofdweg dat hij ook van dorp tot dorp de verbinding vormde,denieuwe wegengaan om dedorpskernen heen.
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Profielbeschrijving
Alg

0- 8cm

ACg

25 cm

Clg

2 5 - 50cm

Allb

50- 64cm

Cllbg

64- 94 cm

A12b

94-106 cm

C12bg

106-120 cm

Donker grijsbruine (10YR3,5/2),humusrijke, kalkloze,zeer zware klei; roestig.
Structuur: vrij grote, matig ontwikkelde, samengestelde prisma's, opgebouwd
uit zeer kleine, goed ontwikkelde, afgerond-blokkige, matig poreuze elementjes.
Donkergrijze (lOYR.4/1,5), matig humeuze, kalkloze, zeer zware klei; iets
roestig. Structuur: als boven, maar de samenstellende elementen groter en
minder poreus.
Donkergrijze (10YR4/1), humusarme, kalkarme, zeer zware klei; tamelijk
roestig. Structuur: vrij grote, goed ontwikkelde prisma's, samengesteld uit
tamelijk grote, zeer goed ontwikkelde, blokkige, weinig poreuze elementen.
Eerste laklaag: donkergrijze (N4), humusarme, kalkarme, zeer zware klei; niet
roestig. De klei zelf is vrijwel kalkloos, maar langs fossiele wortelgangetjes komen kalknaaldjes voor.
Grijze tot donkergrijze (5Y4,5/1), humusarme, kalkarme, zeer zware klei; vrij
sterk roestig; er komen enkele harde kalkconcreties voor.
Tweede laklaag: donkergrijze (N4), humusarme, kalkarme, zeer zware klei;
niet roestig.
Grijze (5Y5/1), humusarme, kalkarme, zeer zware klei; iets roestig en matig
stevig. Structuur: vanaf 50-110 cm komen zeer grote goed ontwikkelde, niet
samengestelde prisma's voor; dieper komen geen natuurlijke breukvlakken
voor.

Analyseresultaten (monsternummer 85021/4)
Hori- Diepte
zont in cm

Humus (%)

C-El.

N-tot.

gloeiverlies

elem.

(%)

(%)

-

8,5
3,4

0,77
0,36

Alg
0 - 5 16,8
ACg
8 - 20 Clg 30- 40 A12b 96-106 Horizont

CaCO 3 pHKC1
(%)

Alg
ACg
Clg
A12b

0,0
0,0
0,2
0,3

4,8
4,6
5,9
6,1

6,5
2,4
1,9

C/N

11,0
9,4

-

-

In % van de minerale delen
<2

2-16 16-50 >50/jm

L/S
x 100

52
59
68
54

18
17
24
23

74
78
74
70

Kationenbezetting in /J

23
19
7
17

6,5
5,5
0,8
6,0

Ca

H

Adsorptiecap.
in meq per
100 g grond

_
-

_
-

_
-

Ca/Mg K-fix.

_
-

_
88
58

Na

K

_
-

_
-

_

0,9

1,1

9,5

82,8

5,6

46,5

8,6

-

-

-

-

-

-

Mg

A11b

C11bg

A12b

•106

C12bg
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Bodem
Dit profiel komt van een plaats, die op de Nebo de code 34 heeft. Deze kaarteenheid wordt in de legenda omschreven als 'zware klei met ongunstige eigenschappen'.
Eerder waren deze jonge zeekleigronden in Friesland beschreven als knipklei, in
Groningen als knikklei en in Noordholland als pikklei. In het zuidwestelijke jonge
zeekleigebied komen plaatselijk kalkarme zware gronden voor, die aan de knip verwant worden geacht. In deoude zeeklei van de Hollandse droogmakerijen wordt deze
grond niet aangetroffen. Bij de 50000-kartering krijgt hij de code kMn43C (10 West
en Oost, 15).
Evenals bij het profiel van de poldervaaggrond in kalkloze jonge rivierklei (profiel28)iser slechtseengeringedifferentiatie inlagen,diena deafzetting door bodemvorming zijn ontstaan. Het verloop van het humusgehalte wijkt nauwelijks afvan dat
in het voorgaande profiel.
Verder komen ook hier twee begraven bovengronden voor (Alb); dit zijn oude
landoppervlakten. Waarschijnlijk is de onderste het preromeinse niveau, terwijl de
bovenste in deeerste eeuw van dejaartelling moet zijn ontstaan.
Het afgebeelde profiel is gevlekt, vooral direct onder de zode. Het ontstaan van
deze gleyverschijnselen hangt samen met de slechte doorlatendheid en de periodiek
voorkomende hogegrondwaterstanden. Degemiddeldegrondwaterstand inde zomer
ligt omstreeks 130 cm;de winterstand is ongeveer 30 cm, dat betekent grondwatertrap V bij de kaartbladenkartering. Bij deze combinatie van zwaarte en waterhuishouding behoeft het geen verbazing te wekken dat deze gronden praktisch alleen als
grasland worden gebruikt.
De structuur vertoont op de foto het zomerbeeld, nl. een sterke scheuring; in de
winter is de knipkleigrond geheel dichtgezwollen en reeds op geringe diepte zeer
slechtdoorlatend. Het structuurbeeld wijkt afvan dat van hetvoorgaande profiel, dat
vooral in de ondergrond prisma's van grote afmetingen heeft, terwijl in deze kleigrond de blokkige elementen meer opvallen.
De korrelgrootteverdeling van de vier grondmonsters die van dit profiel zijn genomen, verschilt weinig met die van profiel 28. De zandgehalten zijn eveneens zeer
laag en zijn nagenoeg gelijk. De lutumgehalten liggen 10 tot 20% lager, terwijl de
sloeffractie (2-16 /xm)naar verhouding niet lager is; een en ander komt in de wat lagere lutumslibverhouding tot uiting.
Over de koolstof-stikstofverhoudingen (C/N in de tabel) van de bovenste twee
grondmonsters kunnen dezelfde opmerkingen worden gemaakt als bij het voorgaande profiel. De lage kalifixatie is niet alleen typerend voor deze grond, maar - voor
zover thans bekend - voor alle Nederlandse zeekleigronden. De zeer lage calciummagnesiumverhoudingen zijn karakteristiek voor de knip. De basenverzadigingen
van de monsters zijn hoog. Op grond van dezelfde argumenten die voor het vorige
profiel gelden, behoort deze grond eveneens tot de veel voorkomende subgroep van
de poldervaaggronden. Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, wordt
dezesubgroepalleenalindezeekleionderverdeeld in29kaarteenheden.
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Landschap
Het knipkleigebied ten westen van Wommels maakt deel uit van de Greidhoek:
het grote Friese weidegebied. De onregelmatige vorm van de percelen is opvallend
en komt op defoto scherp uit doordat de sloten met sneeuw zijn bedekt. Dit type van
onregelmatige blokverkaveling, ook wel bekend als 'Blockflur', iskenmerkend voor
het Friese knipkleigebied. Deze relatief zeer oude vorm van spontane en individuele
landindelingisslechtsdenkbaar ineentijd waarin betrekkelijk kleinegroepjes belanghebbenden over een overvloed aan grond beschikten. Men kon zoveel land ontginnen
alsmen nodig had. Voor de begrenzing ervan kon men gebruik maken van bestaande
waterlopen.
Op de voorgrond ligt- ter plaatse van de voormalige Hottingastate - een boerderij
van het bekende Friese stelptype (a),die op de resten van een gedeeltelijk afgegraven
woonheuvel isgebouwd. Op deaangrenzende percelen ishet restant van de ophoging
nog waarneembaar door het ontbreken van greppels. De aarde van de 'terp' - of
'huisstee' - werd meestal gebruikt voor verbetering van het grasland van het eigen
bedrijf. Ook uit de naar verhouding zeer brede sloot ten oosten van de boerderij zal
grond voor verbetering en ophoging zijn gebruikt.
Op de achtergrond ligt het terpdorp Kubaard (b), met zijn voor de noordelijke gewesten zo karakteristieke kerktoren met zadeldak.
De terpen zijn vanaf de derde à vierde eeuw geleidelijk opgehoogd, hetgeen wil
zeggen dat het gebied tijdens de opslibbing gedeeltelijk bewoond is gebleven. In de
natuurlijke toestand waren de uitgestrekte, moerassige en overrijpe kwelders met
gras begroeid. Ze werden door veel kreken en kreekjes doorsneden, waarvan men de
sporen nu noginde vaak bochtige perceelsgrenzen terugkan vinden.
Degoedezorg diedeFrieseveehouder aan zijn grasland besteedt, blijkt uit de zorgvuldige begreppeling van alle percelen, waardoor het land op enigszins bolle akkertjes kwam te liggen, hetgeen op de foto aan de licht- en schaduwwerking is waar
te nemen. Metalen windmolentjes (c) zorgen voor de onderbemaling en hebben de
zo schilderachtige oude tjaskertjes steeds meer verdrongen.
De boerderijen liggen ver uit elkaar. Na de bedijkingen en onder invloed van een
betere waterbeheersing werd het mogelijk de bedrijven buiten de terpen te vestigen.
In de terpdorpen treft men nu maar weinig boerderijen aan. Er wonen in hoofdzaak
renteniers,middenstanders enarbeiders- voor zoverdezelaatsten nognietnaar elders
zijn vertrokken.
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Profielbeschrijving
Alg

0 - 12cm

ACg

12- 30cm

Cllg

30- 56cm

C12gb

5 6 - 90 cm

C2gb

90-120 cm

Donkergrijze (2,5Y3,5/1), humusrijke, kalkloze, matig zware klei; iets roestig.
Structuur: in de bovenste centimeters komen kleine, goed ontwikkelde, afgerond-blokkige, matig poreuze elementjes voor; daaronder grote, matig ontwikkelde prisma's die uit kleine, zwak ontwikkelde, afgerond-blokkige, zeer weinig
poreuze elementen zijn samengesteld.
Grijze (2,5Y4,5/1), matig humeuze, kalkloze, matig zware klei; vrij sterk roestig.
Structuur: grote, goed ontwikkelde, samengestelde prisma's, opgebouwd uit
vrij kleine, matig ontwikkelde, afgerond-blokkige, weinig poreuze elementen.
Grijze (5Y4,5/1), humusarme, kalkloze, zeer zware klei; iets roestig. Structuur:
grote prisma's (bovenin sterk, onder zwak ontwikkeld), samengesteld uit blokkige,weinig poreuze elementen, diebovenin zwakker zijn ontwikkeld dan onderin.
Grijze, (7,5Y5/1), humusarme, kalkarme, matig zware klei; roestig. Aan de
bovenzijde begrensd door een donkergrijze matig humeuze band (een Alb, een
oud vegetatieniveau). Structuur: zeer sterk ontwikkelde, vrij grote, blokkige tot
prismatische, weinig poreuze elementen.
Idem, maar zeer kalkrijk, Eveneens aan debovenzijde begrensd door een donkergrijze, matig humeuze, kalkloze band (een Alb, een oud vegetatieniveau). Naar
onderen overgaand in kalkrijke, sterk gelaagde zavel.

Analyseresultaten (monsternummers 85013/16)
Horizont

Diepte
in cm

Alg
ACg
Cllg
C2gb

0- 8
12- 20
30- 40
100-110

Horizont

CaCOj

(%)

pHKC1

Alg
ACg
Cllg1
C2gb 1

0,0
0,0
0,3
3,3

5,2
5,2
6,1
6,9

Humus(%)

C-El.
elem. C/o)

N-tot

14,7

-

-

6,8
1,8
0,7

7,7
3,8

0,75
0,40

10,3
9,5

-

-

-

gloeiverlies

1. Behalve de K-fixatie zijn
omgeving.

C/N

(%)

Kationenbezetting in

I n % van de minerale delen
<2

2 16 16-50

L/S
>50/mi x 100

41
41
51
43

18
23
18
29

8
6
2,2
2,3

%

34
31
30
25

69
64
74
60

Adsorptiecap. Ca/M g K-fix.
m meq per
100 g gronc

Na

K

Mg

Ca

H

-

_
-

_
-

_
-

-

-

-

-

1,7
1,6

3,4
3,6

32,6
27,4

58,9
65,2

3,4
2,0

23,6
24,7

1,8
2,4

24
29

deze gegevens niet uit deze grond maar uit een vrijwel

identieke grond uit de

|C12gb

90

A12b
98

C2gb

131

30 Poldervaaggrond inkalkrijke jongezeeklei

Bodem
Voorheen werd deze grond weljonge schor- of kweldergrond, kalkrijke jonge zeeklei of nieuwlandgrond genoemd. Op de Nebo staat hij met decode 8aangegeven en
deze grond beslaat 4,9% (173900 ha) van Nederland. Alleen al in de provincie Zeeland, waar het afgebeelde profiel gehaald is, komt deze kaarteenheid over 64800 ha
voor, d.i. 32%van deoppervlakte. In delegenda van de kaartbladenkartering, schaal
1 :50000, krijgt deze grond de code Mn35A. Op kaartblad 43 Oost beslaat deze
kaarteenheid ongeveer eenderde van de daar gekarteerde oppervlakte.
Poldervaaggronden zijn kleigronden met een roestig gevlekte, grijze ondergrond.
Ze verschillen van leekeerdgronden (blz. 95) alleen in de bovengrond ; deze laatste
hebben een minerale eerdlaag - een donker gekleurde bovengrond - terwijl de poldervaaggrond een 'vage', vrij licht gekleurde, zwak ontwikkelde bovengrond heeft.
De verdere eigenschappen kunnen gelijk zijn, beide kunnen zwaar en licht zijn, kalkrijk en kalkarm, in zee- en rivierklei voorkomen, goed of slecht ontwaterd zijn. Het
afgebeelde profiel iseenvoorbeeldvaneenveelvoorkomende soortpoldervaaggrond:
kalkrijk; niet te zwaar of te licht; met een aflopend profiel, d.w.z. met een geleidelijk naar onderen afnemende zwaarte; goed doorlatend en goed ontwaterd (grondwatertrap VI); bovendien liggend in een jonge zeekleipolder en dus goed verkaveld
en ontsloten. Dit soort poldervaaggronden heeft de meest ruime gebruiksmogelijkheid en vruchtwisseling van alle Nederlandse gronden.
De analyseresultaten voldoen geheel aan de verwachting;ze worden dus normaal
geacht voor een dergelijke grond. Het humusgehalte van de bouwvoor is op zich zelf
laag, maar dit is steeds het geval; zeer zelden ligt het boven 3%. Het C/N-quotiënt
is wat aan de hoge kant: 10à 11komt vaker voor. In de granulair analyse blijkt het
aflopen van het profiel uit het verloop van het lutumgehalte; de lutum-slibverhoudingen liggen rond 2 : 3 , wat voor zeeklei van deze zwaarte normaal wordt geacht;
de duinzandfractie ( > 150 firn) ontbreekt vrijwel geheel en ook de zeer-frjn-zandfractie (105-150 ,um)is van weinig betekenis. Het kalkgehalte is hoog; in de bovengrond wat lager dan in de ondergrond, dit kan aan ontkalking geweten worden maar
ook aan een wat minder kalkrijke afbouw van het profiel gedurende de opslibbing.
Uiteraard isbij dit kalkgehalte de pH en ook de basenverzadiging hoog enis calcium
het overheersende ion aan het complex. De adsorptiecapaciteit is ook hier weer in
overeenstemming met de empirische formule Ac = 0,6 à 0,8 (L+ 3H), hierin is Ac
de adsorptiecapaciteit in meq, L het lutumpercentage en H het humusgehalte, alles
per 100gdroge grond. Het Ca/Mg-quotiënt isongeveer 20,wat voor kalkrijke gronden in het zuidwesten van Nederland normaal is. In de knipgronden van noordelijk
Nederland ishet quotiënt veel kleiner, nl. 2-5 (zie vorig profiel) ;in de daar liggende
gewone kalkrijke zeekleigronden ishet ongeveer 10(zieprofiel 18).De betekenis van
het Ca/Mg-quotiënt voor de structuur is niet geheel duidelijk; volgens de huidige
opvattingen is het lage cijfer van de knipgronden meer een begeleidend, dan een bepalend verschijnsel.
Zoals gewoonlijk, wordt het Ca/Mg-quotiënt met de diepte kleiner; dit betekent
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dat de chemische rijping van de ondergrond nog niet geheel voltooid is (zie ook de
opmerkingen hierover bijdeprofielen 21en27).
Dekalifixatie islaag,zoalssteedsinzeekleihetgevalis.
Landschap
Het westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen is een gebied dat vaak heeft blootgestaan aan overstromingen. Door inundaties in de Tachtigjarige Oorlog kwam het
land open te liggen voor eb en vloed, waardoor zich kreken konden vormen, die
zowel met de Honte of Westerschelde, als met het Zwin in verbinding kwamen te
staan. Kaarten uit dezeventiende enachttiende eeuwgeven eenduidelijk beeld van dit
geulenstelsel, waarvan op de foto nog enkele resten zijn terug te vinden. Sommige
kreken doorlopen meerdere polders en zijn in verschillende stadia van verlanding afgedamd. Aan de kreek die zowel de Oranjepolder (a) als de Prins Willempolder (b)
doorloopt, isdit duidelijk waar te nemen. Deze polders zijn respectievelijk bedijkt in
1618 en 1651/2. Het stuk dat na 1618 buitengedijkt werd, slibde tot 1652 verder op.
Het grote verschil tussen het in 1618binnengedijkte gedeelte van deze kreek (cl), die
als een brede deels door riet omzoomde geul de Oranjepolder doorloopt, en het gedeelte dat pas een kwart eeuw later met de Prins Willempolder werd binnengedijkt,
komt op defoto duidelijk uit. In de Prins Willempolder isdegeul slechts flauw waarneembaar (c2).In het veld zijn de verbindingen methet Grote Gat bij Oostburg en de
Molenkreek bij Schoondijke duidelijk te volgen.
Door de overstromingen is het oude land verjongd, deels door omvorming van de
oude oppervlakte, deels door afzetting van nieuwe sliblagen. In het algemeen kan
men stellen dat door het hogere kalkgehalte en een iets lichtere samenstelling deze
nieuwlandgronden, thans poldervaaggronden in kalkrijke jonge zeeklei genoemd,
door de overstromingen aan landbouwkundige waarde hebben gewonnen.
In de herdijkte polders werd het Middeleeuwse kavelpatroon vervangen door een
moderne rationele verkaveling van forse rechthoekige percelen. De bedrijven, die
merendeels worden gepacht, hebben een gemiddelde grootte van ongeveer 25 ha.
Zoals uit de foto duidelijk blijkt, overweegt de akkerbouw. De voornaamste Produkten zijn: granen, peulvruchten, suikerbieten en vlas. Als bergruimte voor de
oogst dienen grote landbouwschuren, die vaak los naast het woonhuis zijn gebouwd.
Bij d liggen boerderijen van dit type.
Rechts op de voorgrond (e)graast vee op graslandpercelen naast de kreek. Omdat
het water hierin brak is, heeft men een tweetal putten gegraven, die door regenwater
worden gevoed, waardoor men over goed drinkwater voor het vee beschikt.
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Profielbeschrijving
Apl

0-22 cm

Ap2

22-25 cm

C21g

25-50 cm

C22g

50-80 cm

C23g

> 80 cm

Donker grijsbruine (2.5Y4/2),matig humusarme, kalkrijke, uiterst fijnzandige lichteklei.Structuur: vrij kleine,matigontwikkelde, afgerond-blokkige, matig poreuze
elementen.
Materiaal als in bovenliggende laag, maar met dichtere structuur; goed ontwikkelde, scherpblokkige, dichte elementen; ploegzool.
Grijze (2,5Y5/1), humusarme, zeer kalkrijke, uiterst fijnzandige zware zavel; roestig. Structuur: grote, zeer zwak ontwikkelde, samengestelde ruwe prisma's, opgebouwd uit kleine zwak ontwikkelde, poreuze, afgerond-blokkige elementjes, naar
onderen overgaand in een sponsstructuur.
Materiaal als in bovenliggende laag; iets lichter; met schelpen en schelpgruis;
sponsstructuur.
Grijze (5Y5/1), humusarme, zeer kalkrijke, uiterst fijnzandige zware zavel; minder
roestig dan de bovenliggende lagen, sterk gelaagd.

Analyseresultaten (monsternummers 85059/62)
Horizont

Diepte
in cm

Humus C-El. N-tot.
elem.
(%) (%)

C/N

(%)
Apl
C21g
C22g
C23g

0 - 22
30- 50
5 0 - 80
80-110

2,7
1,0
0,7
0,6

1,87

0,16

-

11,7

-

In % van de minerale delen

L/S
x 100

<2

2 16 1650

50105

105150

> 150
/(m

26
24
19
19

17
14
9
7

18
20
31
35

2,5
4,5
6
14

1,5
0,4
0,3
0,8

60
63
68
73

35
38
34
24,j

Horizont

CaCOj

pHKC1

Kationenbezetting in

K-fix.

Na

K

Mg

Ca

H

Adsorptiecap.
in meq per
100 g g rond

Ca/Mg

(%)

Apl
C21g
C22g
C23g

8,8
12,2
11,5
10,2

7,2
7,5
7,5
7,8

-

-

-

_

_

_

_

3,3

1,7

3,9

87,8

3,3

18.1

22,5

-

-

-

-

-

—
-

5,4

87.7

2,3

13,0

16,3

11

3,9

0,7

%

C21g

C22g

C23g
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31 Duinvaaggrond inkalkloosjong stuifzand

Bodem
Vrijwel alle gronden in de kalkrijke en de kalkarme duinen langs de kust en ook in
de duinen in het binnenland - stuifzanden - worden volgens het nieuwe indelingssysteem duinvaaggronden genoemd, een naam die voor deze gronden weinig toelichting behoeft. Door de geringe bodemvorming zijn dezejonge gronden vaaggronden.
De 'blonde' kleur van het zand hangt samen met de hoge ligging boven het grondwater en wordt veroorzaakt door ijzerhuidjes om de zandkorrels; dit laatste is het
criterium waarop deduinvaaggronden gescheiden worden van lagezandgronden met
geringe bodemvorming. De drie in de aanhef genoemde soorten duinvaaggronden
zijn op de Nebo gecodeerd respectievelijk als 100, 130en 124. Het afgebeelde profiel
komt uit een kaartvlak 124op de Utrechtse heuvelrug. Op de 50000-kaarten wordt
geen onderscheid gemaakt tussen duinen langs de kust en in het binnenland, ze worden wel onderverdeeld naar kalkgehalte en textuur; het onderhavige profiel krijgt de
code Zd21 (Zd-duinvaaggrond, 2- fijn zand, 1 - leemarm of zwak lemig). Vooral op
de kaartbladen 32 West en Oost hebben ze een grote verbreiding, nl. respectievelijk
12,2% en 7,2% van de gekarteerde oppervlakte.
Hier liggen ze aan de hoge kant van de dekzandgebieden, die de stuwwallen omzomen, ze hebben daardoor vrijwel altijd Gt VII. Voor een belangrijk deel zijn ze
ontstaan door verstuiving als gevolg van verstoring van de vegetatie door de mens zie ook de beschrijving van het landschap. In een stuifzandgebied is niet overal het
oude profiel 'op dewind gegaan', maar plaatselijk ook overstoven geraakt. Het meest
opvallendegedeelteopdefoto - dedonkere lagen indeondergrond - behoort bodemkundig niet tot deduinvaaggrond, maar bij een fossiele, overstoven haarpodzolgrond
in dekzand. De scherpe grens tussen het stuifzand en het begraven profiel en het
onregelmatige karakter van deze grens en verder het ontbreken van een Al-horizont
doen vermoeden, dat een geringeuitblazing van debovengrond isopgetreden vóór de
overstuiving.
In 'levend' stuifzand, dat isnog stuivend en nagenoeg onbegroeid terrein, is alleen
de geogene gelaagdheid te zien. Deze bestaat uit textuurverschillen - vooral grofheid
van het zand, minder indelemigheid hiervan. De humeuze laagjes instuifzand (op de
foto goed teherkennen vlak boven het begraven profiel), zijn meestal ontstaan tijdens
korte stilstandsfasen in de verstuiving. Bosbouwkundig is het voorkomen van veel
of weinig humeuze bandjes, het voorkomen van een begraven profiel en de diepte
daarvan belangrijk.
In de bovenste 25cm van het profiel isin de beschrijving geen onderverdeling aangebracht. Inditgedeeltevan dezegrond- begroeid meteeneerstegeneratie groveden is een beginnende bodemvorming te zien, nl. een verstoring van de oorspronkelijke
gelaagdheid, een vlekkerig voorkomen van ingespoelde disperse humus en wat loodzandkleurige vlekkenbovenin ;ditkaneenzwakmicropodzol worden genoemd.
Analyses van stuifzandgronden zijn weiniginteressant, zijgeven slechtsgeringe verschillen in korrelgrootteverdeling en humusgehalte te zien, terwijl verder de pH van
de bovenste cm's meestal een volle eenheid lager ligt dan dieper in het profiel.
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Landschap
Het Noordveluwse dekzandgebied is gelegen op de overgang van de hoge preglacialezanden vande stuwwalnaar delagegronden, diedoor devoormalige Zuiderzee zijn afgezet of omgewerkt. Het gebied is doorsneden door van het noordoosten
naar het zuidwesten verlopende dekzandruggen, waarop de onregelmatig verkavelde
oude bouwlanden (a) liggen en waar de bewoning is geconcentreerd. Ook de oude
wegen lopen er overheen, zoals de Bovenweg op de zuidelijke rug met Westlo (b)
en Aperlo (c). De noordelijke rug herkent men aan de nederzettingen Oostbeek (d),
Oostendorp (e) en Eekt (f). Tussen deze ruggen en langs de kust van de voormalige
Zuiderzee vindt men veen of venige afzettingen, al dan niet overdekt met jonge zeeklei. Dezegebieden zijn later ontgonnen en vallen op door deregelmatige verkaveling
en het vrijwel ontbreken van bewoning (g). Het Oldebroek (h) en de polder Oosterwolde (i) zijn vaag zichtbaar op de rechterbovenzijde van de foto. Het Oldebroek,
vroeger Hollanderbroek geheten, is een veenontginning uit de landsheerlijke wildernissen, vermoedelijk uitgevoerd door Hollanders in de tweede helft van de twaalfde
eeuw. Op de Veluwe had de landsheer namelijk alle woeste gronden ge-usurpeerd.
Behalve enige venen omvatte het landsheerlijk domein het grootste deel van de hogere gronden, ook wel Herenvelden of Rekenkamervelden genoemd. De geërfden der
naburige nederzettingen konden er geen eigendomsrechten op laten gelden doch oefenden erwelgebruiksrechten op uit,zoalshetweiden van schapen enhoornvee enhet
halen van strooisel, plaggen en brandhout. De gevolgen voor de met kreupelhout en
heide begroeide schrale Veluwse gronden waren desastreus. Bij herhaling werden
daarom beperkende bepalingen uitgevaardigd, die echter weinig resultaat hadden
door onvoldoende controle. De natuurlijke begroeiing werd op vele plaatsen vernietigd zodat er uitgestrekte stuifzandgebieden ontstonden. Op de voorgrond van de
foto ziet men een restant hiervan, en wel een gedeelte van het natuurgebied 'de
Zoom' (j).Deze stuifzanden vormden bij storm een gevaar voor doortrekkende reizigers,die er onherroepelijk in verdwaalden. Ook de boeren ondervonden veel last van
de stuifzanden omdat hun akkers gevaar liepen overstoven te worden. Om het zand
tegen te houden plantte men een gordel van struiken vóór de wildwallen. De bomen
groeiden met het opgestoven zand mee, waardoor zich soms metershoge wallen
vormden.
'De Zoom' wil men als levend stuifzand behouden, maar ter bescherming van de
aangrenzende bosaanplanten heeft men enige windschermen van naaldhout aangebracht (k). De donkere vlekken duiden op resten van een oud, door het witte stuifzand bedolven bodemprofiel, dat door de windwerking nu weer gedeeltelijk zichtbaar wordt. Ook in het lage deel ziet men vrij veel bosbegroeiïng. Deze bossen behoren tot delandgoederen die in delaatste paar eeuwen hier werden aangelegd, zoals de
Schouwenburg, Rozenburg en Zwaluwenburg (1).
Aan de horizont ligt dejonge polder Oostelijk Flevoland, van de Veluwerand gescheiden door het Veluwemeer (m). De toegangsweg naar het nieuwe land loopt
vanaf deoude Zuiderzeestraatweg met een rondweg om het oude Hanzestadje Elburg
(n) heen.
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Profielbeschrijving
1 (zwak micropodzol)

0 - 25cm

Leemarm, matig fijn zand. Bovenin grijze (10YR5/1), loodzandachtige
vlekken, daarnaast licht grijsbruine (10YR6/2) en bruine (10YR5/3)
vlekken waarin amorfe humus rondom de zandkorrels voorkomt.
Grijsbruin (10YR5/2), leemarm, matig fijn zand; sterk gelaagd; de
laagjes verschillen in humusgehalte, maar zijn overwegend zeer humusarm. Onderin, op de overgang naar het overstoven profiel, gelaagd
materiaal dat overwegend humeus is. De korrelgrootte-verschillen
tussen de laagjes zijn klein, de textuurklasse is steeds leemarm, matig
fijn zand.
Grijs (5YR5,5/1), matig humusarm, leemarm, matig fijn zand. Op de
grensvandeA2ben B2beenopdefoto goedherkenbare ijzerband.
Donker roodbruin (5YR3/3), matig humeus, leemarm, matig fijn
zand met lichtgrijze (7,5YR7/1), humusarme loodzandvlekken. In het
donkere gedeelte komen huidjes voor op de zandkorrels zowel van
amorfe humus alsvan ijzer; indelichtgrijze vlekken zijn de zandkorrels
gebleekt (afgeloogd).

2 5 - 98 cm

A2b

98-106 cm

B2b

> 06 cm

Het gehele profiel is kalkloos.

Analyseresultaten van een C-horizont uit een duinvaaggrond
PH-

Humus In % van de minerale delen

KCl

(%)

< 5 0 50-75

75-110 110-150 150-210 210-300 300-420 >420/mi

4,2

0,6

1,4

6

1,5

26

31

21

11

2

-98
A2b

-106
B2b
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32 Ooivaaggrond inkalkrijkejongerivierklei

Bodem
Het bouwlandperceel, waaruit dezegrond afkomstig is,ligtop een oeverwal van de
Rijn en wel in een kaartvlak van de Nebo met de code 66. Hiermee zijn de rivierkleigronden aangegeven die vroeger als stroomruggronden zijn beschreven. In de
legenda van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, worden deze gronden
aangegeven metdecode Rd90A (27Oost, 39WestenOost).
De bouwvoor vandezegrond isbijna nietdonkerder gekleurd dan delaageronder;
hierdoor en door het ontbreken zowel van veen als van een inspoelingshorizont, behoort deze rivierkleigrond tot de vaaggronden. Bij de verdere onderverdeling is hij
een ooivaaggrond door zijn textuur en het ontbreken van roest- en reductievlekken
hoog in het profiel. Ooi - vaak op verschillende wijzen gespeld - komt veel voor in
plaats-enveldnamen opdeoeverwalleninhet rivierkleigebied.
Een op de foto opvallend verschijnsel wordt gevormd door de vele donkere ronde
vlekjes en de verticale strepen. Dit zijn gedeeltelijk nog bestaande, gedeeltelijk dichtgevallen wormgangen. De strepen worden veroorzaakt door het toevallig samenvallen van deze overwegend verticaal verlopende wormgangen met de profielwand. De
bodemvormende factoren : het reliëf (door de relatief hoge ligging op een oeverwal
grondwatertrap VII) en het moedermateriaal (een kalkrijk, licht sediment) werken
hier samen met een derde, biologische, factor. Uitgaande van de veronderstelling dat
het gehele profiel gelaagd isafgezet, ligtdeconclusie voor de hand dat de gelaagdheid
tot bijna een meter diepte verdwenen is door de biologische activiteit. Deze homogenisatie isniet uitsluitend door wormen tot stand gekomen. Er zullen ook andere oorzaken aan tewijzen zijn, zoals mollen. De diepindegelaagde ondergrond doorlopende verticale gang is niet een ingevallen boorgat, maar meer waarschijnlijk de plaats
van een vergane boomwortel. Bij vergelijking met de leekeerdgrond (blz. 95) blijkt
eengroot verschil in diepte van de homogenisatie. Hoewel dezeoude zeeklei al enkele
duizendenjaren geleden isafgezet isde homogenisatie pas na de droogmaking (1767)
begonnen.Verder is,behalvedefactor tijd, deontwateringstoestand indedroogmakerijongunstiger dan opdeoeverwal.Ook hetbodemgebruik kaneenvertragende ofeen
versnellende rol spelen bij dehomogenisatie: bouwland tegenover bos,boomgaard of
grasland.
Ten slotte enkele opmerkingen over de analyseresultaten. Het gehele profiel is uiterst fijnzandig, een voor binnendijkse rivierklei niet veel voorkomend verschijnsel;
de lutum-slibverhouding is lager dan 60%, wat vrij veel voorkomt bij deze zwaarteklassen. De koolstof-stikstofverhouding van de bouwvoor is8,9, een lagewaarde die
in het bijzonder op rivierkleibouwland meermalen wordt bereikt. De kalifixatie is
weliswaar niet zo hoog alsvan de zware rivierklei van blz. 123,maar toch aanzienlijk
hoger dan van zeekleigronden (profielen 17,21,23 en 30). De hoge pH en de basenrijkdom zijn in overeenstemming met de hoge kalkgehalten; het verschil van 10,5%
C a C 0 3 tussen de boven- en de ondergrond behoeft niet alleen uit ontkalking verklaard te worden.
Rivierklei is zwavelarm; daarom is in dit soort gronden geen vorming van katteklei te verwachten.
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Landschap
De foto van dekomgronden bezuiden Leeuwen (blz. 125)sluit aan bij deze opname
vandestroomruggronden. Het gebied tussen dewoonkernen van Beneden-en BovenLeeuwen isopdeeerstefoto inhet uiterste noordoosten te zien.Vergelijkt men debeide opnamen dan treft een merkwaardige tegenstelling. De kom met zijn eindeloze
graslanden, waarin slechts een enkele eendenkooi ligt, is vrijwel onbewoond. De
oeverwal daarentegen heeft een vrij dichte bewoning. Het cultuurland is bijna geheel
met fruitbomen en struiken beplant. Dat het land hier intensief wordt gebruikt en het
economisch leven van het rivierkleigebied zich hoofdzakelijk op de stroomruggronden afspeelt, iswel duidelijk. Bewoningssporen uit de Karolingische tijd wijzen erop
dat dit ook vroeger het geval was. In de tiende eeuw werd het rivierengebied door
een overstromingsperiode geteisterd waarin de rivieren de opgebouwde oeverwallen
op vele plaatsen doorbraken. Hierdoor werden de lange overloopgeulen gevormd,
waarvan reedsopblz. 124sprakewas.
De mozaïekachtige verkaveling tussen Brouwerstraat (a), Waaldijk (b) en Vesstraat (c) duidt er eveneens op dat het land reeds in de vroege Middeleeuwen in gebruik was. Primitieve kaden beschermden het zowel tegen het rivierwater dat door
de overloopgeulen het land binnendrong als tegen het binnenwater dat van de hoger
gelegen gebieden kwam. Zowel ten oosten alsten westen van degeschetste driehoek is
de verkaveling op de jonge oevergronden veel regelmatiger (d), en waarschijnlijk
jonger. Eerst na het dichten der geulen door de algemene bedijking van omstreeks
1321kon dit land blijvend in gebruik worden genomen. Het water, dat ontelbare malen de Maas- en Waaldijken doorbrak, vormde een grote bedreiging voor de bewoners. Daarom zijn alle oude huizen op kunstmatige woonheuvels gebouwd. De Tvorm iskarakteristiek voor de oude boerderijen in het rivierengebied. Ze hebben een
hoogenbreed voorhuis,waaroploodrecht eenindelengtegebouwde schuur staat (1).
In het kader van het ontwikkelingsplan voor het Land van Maas en Waal, dat aan
een lange periode van armoede een einde moest maken, zijn in Leeuwen veel vernieuwingen doorgevoerd. Aan de oude toestand herinneren nog enkele bouwlanden
(e). De oude hoogstamboomgaarden (f) waarin zelfs de uitkijktoren (g) voor de kersenkeerders niet ontbreekt,zijn grotendeels vervangen door aanplantingen van het
laagstamtype (h). Ook aan de bedrijfsgebouwen is veel vernieuwd. Bij iligt een modern fruitbedrijf met koelhuizen, sorteer- en verzendruimten. Als stimulans voor de
welvaart heeft men de vestiging van industrieën bevorderd. Niet alleen fruitverwerkende bedrijven (j)ook allerlei andere industrieën ontwikkelden zich,o.a. de meubelindustrie(k).
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Profielbeschrijving
Ap

0-23 cm

C21

23-64 cm

C22g

64-90 cm

C23g

> 90 cm

Donker tot zeer donker grijsbruine (10YR3,5/2), matig humeuze, kalkrijke zware
zavel. Structuur: vrij kleine, matig ontwikkelde, afgerond-blokkige, poreuze elementen.
Donker grijsbruine tot bruine (10YR4/2.5), matig humusarme, kalkrijke zware
zavel; niet gelaagd en niet roestig. Structuur: kleine, zwak ontwikkelde, onregelmatig afgerond-blokkige, goed poreuze elementjes; vrij veel wormgangen (in
een horizontaal vlak beter tezien dan in het verticale vlak).
Overgangszone tussen de homogene bovenste lagen en de gelaagde ondergrond.
Naast gelaagde, grijze, iets roestige gedeelten komt overwegend materiaal voor
dat bruiner is en waarin de gelaagdheid verstoord is. Er zijn veel wormgangen te
zien,waarvan enkelealsdonkere strepen- langsdoorsneden - opdefoto opvallen.
Humusarm, kalkrijk materiaal, bestaand uit lagen en laagjes grijze zware zavel en
lichtgrijs, kleiig fijn zand. Roest komt vooral voor op de grensvlakken van zwaarteverschillen. Enkele gehomogeniseerde verticale gangen lopen vanuit de C22g tot
ca 1,20 m diepte door.

Analyseresultaten (monsternummers 85033/34/36)
Hori- Diepte
zont in cm
Ap
C21
C23g

Humus C-El. N-tot. C/N In % van de minerale delen
elem.
(%) (%)
< 2 2-16 16-50 5 0 ÏÖT(%)
105
150

0 - 23
4 5 - 55
100-110

4,7
1,8
0,6

2,4

0,27

,9

19 17
24 19,5
16 12,5

Hori- CaCCb pH- Kationenbezetting in % Adsorptiecap.
zont (%)
KCl N a K Mg Ca H i n m e ( ! P e r
100 g grond
Ap
3,4
C21
7,0
C23g 13,9

7,3
7,7
7,8

1,5 0,5 5,4

90,8 1,8 20,7

43
34
34

12
14
24

4
4,5
7

Ca/Mg K-fix.

L/S

5
4
6,5

53
55
56

meq/100 g grond
CaO

16,8

100

> 150

46
278

so4

C22g

C23g
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Meestal is een literatuurlijst een wetenschappelijke verantwoording van gegevens
die aan anderen zijn ontleend. Onderstaande lijst is echter wat ruimer van opzet en
bevat behalve geraadpleegde literatuur ook publikaties die het de geïnteresseerde
lezer mogelijk maken meer informatie over de behandelde gronden en landschappen
te vinden. Behalve in het inleidende hoofdstuk zijn daarom geen literatuurverwijzingen indetekst aangebracht.
Referenties in vreemde talen zijn slechts dan opgenomen, wanneer gelijkwaardige
recenteNederlandseliteratuur ontbreekt.
Teneinde de lijst hanteerbaar te maken is deze opgesplitst in: algemene naslagwerken, literatuur over het maken van lakfilms, en literatuur per behandeld bodemprofiel en landschap.
Algemeen
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Verder zijn geraadpleegd:
- Topografische kaarten 1 :25000.
- Waterstaatskaarten met toelichtingen.
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- Oudekaarten uit rijksarchieven enandere archieven.
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :200000 met bijbehorende toelichtingen (voor zover verschenen).
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000 met bijbehorende toelichtingen (voor zover verschenen).

Literatuur over het maken van lakfilms
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