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«M ward gekarteerd, b«at»et uit «e»
&•* eU«*HJke âala) targroatte
1500 am* aaa deal m het wadgebied «a 4* «m;
éi« sevel bestaaddel«a *»*de laatste al» va*'6kaamftUTBnt
tiag bevatte», taaaaua ©a 500 ha.
• J/'X-Î
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••Ttol|«iaf•«»ee»:a#g«**edgeheel,ayiwuiiilàkaartt*
breagen«adaarbijgegevenstaversaaelaabatraff«ad««•
M a * lahatgeblad,«aarva«!fruitteeltla
alSuverba**»atbeoordelingvaauitbreldiag
deaarcaltear..lat«arklaindah*rftta»«later«au'
1948verricht.

Taor dain hat karteriagagebled gelefea W&MttKÈSKU
da lege»** gebezlfd, dia voer feat overige (a.X.T.Ir *.F»;''
Kalpers gekarteerde) Zealand .1« toegepaat.
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reed streepje*
orttaio «

*

Set iraausgehalte t s la drie trappen aangegerea en welt
aatig hussushoudeiMl = llchtbrulme stippellag.
ge«*

"

tot ïmausrijk « doaksrbrufae stippelimg«

Be ^ag*Cg«l>roi6«a> greaâeau wa&rMj gref (4ala)s*a* i m s *
4e wadsedimeBtea duidelijk aanpésig Is» l i j * a&agegevea, èU***y
het symbool Cz (het eerste letterteken heeft betrekkin« op cement, i . v . s . i e waargsaoaea oagfmstlg« structuur ea de £ op
I).
Qaderacheidisgesa&kt ni-.&rhet*lib£*b.alte:
C«l ês&mmM set«einigslib(totpl.au 15*)liehtgeelast
rade streepjes.
€i2 lichtes*rr«lftotgeei 20$ slib. geel idea.
C*3 semreaavel
€s4 klei
Ses«typeszljalm

groen •
felsav

«

teslemmetdeooraalewadaf
setting«*,

1»zoverreCxiem8*2al*stream?Cz3alsoT*rgaagsgro«deaC»4
elskomgroïidIstebeschouwen, slechtsmetverschil,datgreTsaad
Mjfeaesga Is.
Ia mmdeel*amhetgekarteerde gebiedisdeprofielopbou»echte*
zodanig,datvankoE-(poel)groadenovergang d&artoenietkea
*orden gesproken,«maatdegrond naarbeneden tee«eerstaresü
karakterverkrijgt.Erisdanlazekere sinvaseemkem*laag«
sprake.BIJd©Ca3isinditgevaleenseerbleekgroenetintgebruikt.Op«•.stigfMssfcsmrtisdeasawezigheid va»bijv.liehte
tassen50**en100ca.diepte iahetprofiel
door achter4eCs-aanduidingB2teplaatse«*Teer
ultaeöderlagsgevaUeniseeknogCsS/4,ingewei*.W«
-„>:i ^ - a ,-r^.

- 3 hieraan toe, dat t e zonder nadere aanduiding »teed» t e
hebben s e t een liehtzaveiige bouvvoor, deee 1« a l s eea deel
van het stroomprofiel te beschot»«».
Wasteer de bedoelae »vare laag minder mltgesoFOkes os
n i e t diep reikt (weiaig voorbij 50 ae.) i s de idee Tam
strooagroas aangehouden Xs e t zwaardere lagen k u i , âl« a l s
zodanig «orden aangegeven* Opgeserkt z i j nog, dat een zware
l a a g , âl® eerst na 50 e s . o.a. begint op da gebruikelijke
wijze i s asagedui«, waarbij de bovenlaag a l s hoofdtyp* I s
beschouwe en de zware op de gebruikelijke wèjze s e t bijv.
dd l» aangegeven.* Ook andere gebruikelijke aanduidingen
kunnen aan deze Cx zija toegevoegd.
De lagen komen met aase i a de Burgn en Westland voer«
I « een deel vas « i t gebied (onder Bargsluis) treedt minder
grof

2SBI

op e* vervalt de e z . l i e r i s gebruikt het teken

K(van (E)o*iift*g), waarbij Kc,£b e s Ka overeenkomen i a
zwaarte s e t de reap.reeks C«3,Cs3/4 en 0*4» $® *•*• streping
i s hier weggelaten.

3* twMfflfflW ^ PP P^ip^APT«
Met betrekking tot die gebroken gronden s e t avare laag
•ft

l a het profiel, zoals l a 4« y-j-ltfor Burgh en Westland voorkomen moet nog gewezen worden op het karakter van éeze zware
lagen. 2e makes vaak de Indruk vas knik, doen wel *zenlg"
aam, s l j a in het algeseea sterk slhoudend es i n veel gevallen weinig of s l e t koolxurekalkhoudend, doen velgen» de
waaraeaingeÄ i s d i t l a a t s t e geen algesene regel.
Zoals de kaart l a s t sten, koaen «# sware plekken
vooral a l s «llasd'jes voor (r.ulks volgens de globale wijze
vas karteren welke i s gevolgd), ea soas op plaatse* waar
sen ze velgems de topografie s l e t zou verwachten, bijv., osmiddellijk bij kreaverlepeaâe s l o t e n , die de indruk mken,
vroegere stroosdradea voor t e s t e l l e s . Bareateges vormen e*

- 4.lichtere stroomgrondemvaakeen samenhangend geheel tot
uitdrukkingkomende lahet grotestroomgebied laagsdeMeeldljk (opdezeafzetting IsdeÄeeldijkookaangelegd).Evenvel blijken strooagrondonimhualichte samenstelling niet
steedsdoor telopenenstuitenseop een«fsetting,waarin
eenleemlaaglmmeer ofminderegraad isontwikkeld.Wekomenhieropnog terug»
Anderzijdskomen Inhetgekarteerdegebiedgrondenvoer
die»eer aameehterkom-(peel-)enevergangsgromdemdaartoe
doendenken.Dednlnsandbljmenging Isdanvaakniet grootof
slechtsindebovenstelaagvan 50o«.» In«elk gevalseals
hoofdtype zijnbeschouwd enaangegeven.Dezegrondenblijken
ook vaakietslagergelegen tesljndandeomgevingeneen
hunusrijke bouwvoor tebezitten« De lichtere gebrokengrondtypenliggenlangsde randvandeduinenofzandvlakte (tussenHaamstedeenRenesse),doenblijkensdekaartookopvrij
aanzienlijke afstand daarvan verwijderd,waarbijopvalt» dat
hetprofiellagengrefsandkanbevatte« (»etdichte, rode
stippeling aangegeven).Het grovesand blijktsteedskoolxiwe
kalkloos tezijnonhetvoorkomt
hetafkomstig vandefijnzandige (stroom-)afzettingen.
lomvrijjuist oppervlakbestaatmitdonkere oude cultuurgrond,vooralbijBuyk,voorts teHaamstede*lestenschottvem
onKemesse.Dezegrond isvaakliehtvan samenstelling (slibgehaltelaag)endoorduimsamd bljnenginggebroken.
Hetgekarteerdezendgebied (buitenhet eigenlijketerrein)isvooreenbelangrijk gedeeltehumusrijkonbijoen
betrekkelijk hogegrondwaterstaad,vochtig sand.Betwordt
voorallangsdeduinenenhet randgebied indo zandvlakte
tussenHaamstede enRenesse.Behalvehethuaaisrijketype
verspreid voorvochtig zanddatminderhumusbevat.
letDs-type,vooralDs3a,isinhet gebied«narhot

-
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Tochtige, huaeuse s&ad i s te rinden, a i s t stelden
Het saad van de grote vlakte (de «polder«), westelijk van de
l i j » Haasstede-Renesse, I s grotendeels huausara en in de
uitgesproken gevalle» met P (»poldergroad") t a de docteentatêekaartasagegevea.
BeD M e»Bso-saadgroadeakoaaaverspreidvoor,zijn
lietdroogst,huffiusanaeaalszodanigalssaindergoedepolder
grondent©besohoasea.Vooraldeseliggeaaograakineea
nagenoegnatuurlijketoestand als"köpjesterrela*.
Dezandgrondenzijnvrijwel steedsdiep(lahetalgemeen
minstens75ca)koolsuurkalkloas.
4*Isdarebodeakaadlgeeageologischebeseaoawlag rm hetgtkwartiertjegebied.
BesieaweeersthetpoldertJeBarghenWestland,dan
aeaeaw©vanditgebiedteaoeteavaststellen,d&tbetgrotendeelsals"strooagebied"dientte«ordenbeschouwd,«aar
slebonderbepaalde©ast&adighedeazwareentevens»aakkalkarmekoalagenhebbeskunnenontwikkelen.Eet
eiadlgeavmageb.ee!lieïiteafsettiageaaoet mm siehwelaldusvoorstellea»dathetstrooasediateatsiehonderdezware
lagenvoortzet.Deselaatst®.
.hebbessiehaiogelijkgevorad
lalageregedeelteavandestrooaafsettlag,waarlaels:gevaldestrooBKtxftËtiMgsaelhaidaaasiealijkBlinderwas*In
boeverrebierbijsprakeisvanverplaatstsediaeat(koagread?]
©fvaaeeaautocnthoneafsetting,kanopgrondvaadeversaaeldegegeven»aietwordenvastgesteld.Heturaarge&oBeafeit,
dateenvolgensdetopografieaantenemenstrooadraad(gebogensloot,stas11
e,laaggelegeastroken

)begrensd

wordtdoorgroadatttzwaarderelageasoaopgroadvaaeen
door
snijdingvaaoudereafzettingendoorstroaeaaltmeer
recenteti$êverklaardkaaaeaworden.Hiersoadaasprak»

- 6zijnvaaerosiezonderdaaropvolgendesedimentatie.Het
gehelebeeldvaahetpoldertjeBurghen«estlandIsookwel
datvaneengebiedwaaropdeseeachtertereenvolgendemalen
invloedheeftuitgeoefendendeMeeldijkaaagelegdterkering
vandelahetlaadindringendesee,dieeengrensvormtvan
ditpoldertJeishiervooreeaduidelijkeaanwijzing.Overigens
isvanditgebiedbekend,dathetaaamenigvuldigeoverstromingenheeftblootgestaan (ZiehiervooreekA.W.Vlaa:Historisch-morphologischonderzoekvaaZeeuwseeilanden).
Zoalsreedsvermeld,zijnechterookhierdeveereea
»normaal« stromen-eakommenlandschap kenmerkendeonderdelen
aantewijzen.BehalvedestroomgrondenlaagsdeMeeldijk,
dieeeasamenhangendgeheelvormen,komteeadoorlopendestrooi
veerbijWesteaschouweaopenigeafstandaaadezeezijde(aaa
dezeezijde)vaaeaparallelmetdeAchterweg,dienaderhand
aageaeeg samenvaltmethettracevaaeealandweg,dieiets
Beeraaarhetoostenafbuigt.Dezestroomisopmerkelijkvanwegedehege liggingt.o.v.hetomringendelaadeadegeringe
breedte(weinigetientallenM s )Verderbestaathetprofiel
k^lkloos
opveelplaatseauitsluitenduitgrofzaad,terwijlookvel
fijnzandige,kalkhoudendelagentussenhetgrove
kunnenvoorkomen,eeaverschijnsel,dat-sealsweookverder
aeg zullensiea-iaoaskarteringegebiedalgemeenverbreid
isea«aanzitblijkt,datafzettinguitstromendwaterheeft
plaatsgevonden.DatditookvoorhetgrovesaadgeldtIs
aletonmogelijk,hoewelaaahetvolstuivenvaavroegerekrekenmetduinzandwaretedenken.Hetfeitechter,datde
afzettingenvaagrofsaadaog tamelijkveruitdeduinstrook
voorkomen(ookverdervaaWesteasehouweaafiadezestrooabaan),maaktdeaf
zettlaguitwaterwelwaarschijnlijk.Ter«
dersiJaaanwijzingenverkregen,dathetmateriaalgrofkorreligerkansi
Jadaahetduiazaad,watverplaatsingdooreea

- 7 krachtigestrooœsuggereert,?aabelaag!•ook
rning,gedaanaaaeenslootprofleldwarsdoordes«strooaafzetting,«athetmateriaaliagedeponeerd 1 Beealaagtevaa
eenafzettingvaazwaarderesamenstelling,waardoordeiadrakwordtgewektvaneenerosiegeul,opgevuldaetgrofkorreligermateriaal.OpdekaartisnabijWestenschouwenhet
voorkomenvaakomgrondaangegevenopeenplaatsaamweerszijdenvendeze»trees.Eetismogelijk,dathiereemdoorsnijdingvaneenkerngebieddeerdestroomheeftplaatsgevonden.
leasomsichverdereekkunnenvoorstellen,dathetkerngebiedoorspronkelijkeengrotereuitbreidingheeftgehad,
dechdoorsiehuitbreidendestromen,diestroomafzettlngen,
alofnietmetzwarelagenlahetprofiel,tengevolgehadden,
zijnverkleind totgeringaantalthansaanwezigevrijkleine
keagehiedea.Wellichtisechterdehierbedeeldesmalle
baaniaeemandereperiodeenoaderomstandigheden(hij
snellestroming)ontstaan,teemdeoverigestroeaafaettinge»
i.v.rn.degroveresamenstelling vanhetmateriaal.Gelijksoortigebaaeameteenlaaggrof
«andiahetprofielkenenop
nogaadereplaatseniadepolderBurgheaWestlandweer.Ze
zijnsomszeersaai,aaarmeestemgrotendeelsiakaartge*
bracht;eeasliagereadebaaaaaseekopeealuchtfotoduidelijkzichtbaar.Dezebanenvallengemakkelijkopdeereea
duidelijkongunstigerstandwanhetgewas(suikerbletenreagerensterk)•Zeliggenechteralethogerdaadeomgeving,
hetgeeneeagevolgkansijavaaegalisatievaaterrein.
Anderzijdsiseehterwaargenomenhetverschijnsel,datiets
lagergelegengrondBladergrofsaadkaabevattendaahet
omliggendeterrein,terwijlhijhetlaatsteeekduidelijker
uitgesprokenzwarelageaoptreden.Delagerestrokenhebben
•eerietkaraktervaafljasaadigestroostgrond.0©khiermoet
wordengedachtaaauitschurendeverklagdearhetwater,«ea-

. g derdat evenwelaM&tj«xisftxgcissfe*xxiEii14belangrijk«mate
nieuweaccuanJatieheeftplaatsgehad.
Hetprefielomderzoekvan degebroken (veelal)lichte
grondentussenlestemschouwenen*emesseheeftaaswijzingen
verschaftnitraateenvrijuitgebreid stroomgebied imvroeger tijdtussendezeplaatsen.Hierdient tewordengewesen
ophetfeit» datvolgend historischegegevens (ookoudekaar*
ten)eenstroom,waarschijnlijk onderdenaastSohelverimghe
•anRenessenaa%het stildenlieplangsHaamstede.Dezestroom
wasomstreeks1300welniet zeeraanzienlijk,indeXXXe
een»zoudeze echtereen scheiding hebbengevormd tassen
hetduingebied enhetoverige Schouwen (

eerste streek

golddanookalséénvandez.g."zesdelen",waaruit Schouwen eertijds bestond), terwijlvolgensA.W.Vla*denaamo.a.
ineenchartervan1291wordt genoemd.Deze schrijfster
staat evenwelenigszins sceptischtegenover de betekenis
vandezestroom,zulksooki.v.m.hetvoorkomenvanveenin
hetprofiel,deafwezigheid waarvanvoorhaar eencriterium
vormtvaneen streombeddlmg)waarbijhet veendoorde stroom
isaangetast.

r

Hetverrichteprefielenderzoekheeftonsevenweldeze
conclusie intwijfeldoen trekken.Welbevattendeprofielen
opveleplaatsenveelgrofduinzand enoverweegtditzelfs
lahetbodemmaterlaal eninverbandmetdenabijheid van de
duinenende zandvlakte vormt ditgeenaanwijzing voorde
aanwezigheid vaneenvroegere stroom.Evenwel Isditzand
meerofminder slibhoudend enwordendezegrondennietzeldenafgewisseld,zowelstratografischaisIneenenhetzelfde
profieldoor duidelijke,kalkhondende,fljnsandlge stroomafzetting.Voortsisopverschillende plaatsen,o.a.aande
duiazijdevanBurghenbijHaamstedeonder eenlaagduinzand
eenzuivere stroomsandafzettingvastgesteld} Zeer opmerkelijk

- 9lavoortsnog,hetvoorkomen V & B wrlj«ware,kalkarme klei
laprofielenvanoverigens»eerlieht« samenstelling «a«el
seerlocaalof zelfsalslenzenofbrokstukke»,aanwezig in
eenzelfde profielkuil.We schrijven,dit toeaandeeroderende
werkingvan stromendwater,dateenklei-oppervlakheeft
aangetast,waarvan deraste»thansnogIndenieuweafzetting
zijnaantetreffen.Ditlano.vanHaamstedevai
Deze feltemwijzenopeenstroomvan aanzienlijke
diehier-vroegerbesteadiadenabijheid wande
Dit dalmaand heeftsiehvermoedelijk verplaatst
gewald,alsgevolg waarvandesegrondeneenhoog gehalte
duinzand bevatten,dochookhierkanhetvervoerdeerwater
eenverklaring vormendoordevrijgroteafstand wanheteigenlijkeduingebied ofzandvlaktewaargromde**setweel
grof saadlahetprofielvoorkomen (sieopkaart de lichtgele
kleur,vooraldiemet rode stippeling).
Wat weeabetreftwerdditopverschillende plaatsenwel
getroffen,maar soasonmiddellijkoverdektdeesfijnofgrof
, datvroegere stroming terplaatseaanwijst.Indetijd,
waarwan deberichten spreken saldevroegerwellicht brede
stroomgrotendeelsreedsverlaad geweest zijn.Deseverlanding
soalahetbeginwamde14«eeuw voltooid zijn (P.D.defest
Uit SchouweneaDuiveland*verleden,1947)HetIsmogelijk»
dat degrotereuitbreiding vande stroomreeds lade eerste
eeuwenonzer Jaartelling bestond endat toenook reeds stroomafzettingplaatshadgevonden.Dehoge oude cultuurgronden
bijBurghgelegen, zijnnamelijk teadeleals »troonaf
zetting
op tevattenaaastdievanduinzand,dathier Isaangetroffen^
ladeproflelea eafeehalveop andereplaatsen zijnookhier
Frankische,maar ookweleeaenkele Romeinse scherf gevonden,
waaruit eeahogeomderdoados t r o «Is te concluderen.
Iahetstroomgebied aiJnhierendaaraanduidingen wem

\

- 10 stormlopentevladen,zoalseenbochtig verlopende,smalle
slootendes.g.Vljvertjes laaggelegenperoelemtussen
HaamstedeenBurgh.Ditzijnmogelijk«overall
jfs«l«mvande
stroomuitdetijd,toendestroomreedsgedeeltelijk«as
verlaadenufcverschillende smallerestroomlopenbeetoad.Âls
eenminofmeerduidelijkestroomdraadisdelandwegtebe•

schouwen,welkelooptYamWestenschouwen 1 Bderichtingvan
desee«Hogelijkisditookeenoudestroomdraad.Evenzoka»
eenweteringBeHamerlmdepolderBurghen«estlanddeze
betekenishebben.
lmditverbandzijnog"vermeld*datlangsgenoemdelaad"
wegeeavliedberg,bestaandealt©Édecultuurgrondligt.
Bepaaldegedeelte»vandepolderBurghenWestlandzijndus
reedszeeroud.ÀestenschouwenIsoverigensbekendalsoude
nederzetting,dieeohterdoorhetopdringenvandese« I A•orvalisgeraakt.OokIshetbekend,dathierdeduinenzijn
aangetastenaantenemenis,datdezeverderzeevaar
tshebben
gelegendandetegenwoordige,die«eldoorrecenteafsluiting
zijn gevormd.Hierdooristeverklaren,waarom éez@vliedberg
sonabijdeduinengeigenkanzijn,verder,datkomgrondhl«sodientbijhetduin voorkomt.
Tenslottezijmetbetrekkingtotdeslibhoudeadegronden
noggevezenopdealgemeenlichtebreekgromd,terwijldos«
naarondervaakseerzwaaris.Hoeweldes«vaneennieuwe
overstromingafkomstigkanzijn,ishetnietonmogelijk»dat
nenlichteregrondvaneldersheeftaangevoerd,zoalsbijbc
egaliserenvanhetlandookzalplaatsvinden.Overigensis
onsvanééngevalbekendgeworden,datlichtegrondopzware
plaatsenisaangevoerd.
Dekarteringvanhetzandbeeftenkel«bodem-entevens
landbouwkundig«belangrijkegegevensopgeleverd.
Zoalsuitd«kaartblijkt,ligthetmaaiveld

s

• 11 grootgedeeltevandeuitgebreide zandvlakte tassenHaamstedeenRenesse (WestereneaOostereatea)eade raadstrokea
laagsdeduinenbetrekkelijklaag,namelijkminderdam1.20a.
althet grondwater,sealsaltsiehlahetdrogeseizoenla*
stelt.Dit iseeabelangrijkereden,vaare«diesegronden
voor eengoeddeellacultuursiJaofdaarvoorbruikbaarge»
maakt zoudenkunnenworden.
Eeaopmerkelijkfeit isToorts»«athet zandovervrijwelh*
gehele gekarteerdeoppervlakeeakalkarm«bovenlaag bezit
minstens375ca,terwijlaltvooreeagrootgedeelteder
de*«rel100cm.ofzelfsminstens140cm. (dedieptewaartoe
kaavordeagehoord)bedraagt«HetisVerdergebleken,datde |
diepte,waaropkoolzurekalkkaavordeaaangetoond,veelvuldig
nagenoeg samenvaltmetdelaagstegrondwaterstand.Dit is
velgeenalgeaeaeregel,aangeziendekalkookvelopeeaondieperniveaubegintofbenedendatpeil.IaelkgevalIsde
bovenstelaagkalkarm; eeafeit,waarop reedsdoorvander
Kloot (Batara

)isgewezeneahen ertoebracht,aaa

(verstoven)oudduialandschaptedenken.Onderzoekvanhet
saad vandeduinrandveesuit,datditvelkalkheadead Is,Ia
hetalgeaeeaisde scheiding vrij«cherp,sodatdedulagreas
iasekereslaookeeak&lkgreasvoorstelt, terwijlvoortskaa
vordeavastgesteld,datopdeplaatsenvanovergang oader
kalkhoudendveerk&lklooszaad volgde.Desefelteavijsem«r
enigszinsop,datvedevlaktegevormd doordev.eao.Baa
eabestaandeuit teadelevlakcultüurltndeavooreeasader
gedeelteuitlaag«kopjes"terreiainderdaadalsoudergeologischduinlandschap soudeakuanenbeschouwen,waaromheen
sieheeagordelvan joagerezaadafzettlagbevindt,dieonmiddellijkophetoude terreiaaaaslalt.Toadsteauit
liagische,maarvooralaltRomeinse tijd (delaatste

- - 12 sporadischesnietdooronszelf)wijzenoverigeasookopde
hogeouderdomTamditzand,Kernmoetsiebnuvoorstellen,dat
hetjongedaimoverhetoudeisgekomen.Ditblijktniet
slechtsmitdelagenmetversehilleadekalkgehaltenlangsde
randen,maarookvolgens

gegevenfeite»weetas».

datdedulaealandinwaartssijnopgeschoven.Zosljadaardoor
wegen,dielangsdeduinrandverliepen(eekeenvanafdeVuurtoren»aarReaeeee)iaonbruikgeraakt.Verder toeftook
A.W.VlaaiahaarstadieoverSchouwe»fei
teabetref
f
endeoverstulvingesiade17ee»iSeeeuw,waardeero.a.beerderljea
«IJ»bedolven.Ie»opmerkelijkfeitbijhet»ichverplaatsen
vanbetzaadislatussea,datsiebditevereenbeperktgebiedveltrekteadatmetgroteredele»vaaheteadedul&tér«
rei»dejongeafsettiagisgedeponeerd.DitIswelteete
schrijvenaaadebegroeiing,welkehetverstovenzandweer
spoedigvastlegt*
Hetverschijnsel,datdekoolsurek&lkgreasiaveelge*
vallennagenoegsamenvalt»ethetgrondwateraiveaubeeft
aanleidinggegeveatotdeveronderstelling,datditkaabe*
rustenopuitlogingvaahetzaad,sealsbijdeseoudeafzetting
mogelijkkaazija.Eenandereverklaringdientdamechterh&
voorkomenvankalkbovenhetgrondwateroppervlakea«reader*
Heteerstesouverbandkunnenbomde»metdegrofheidsgraad
vaadeschelpdeeltjeseaaardderbodemoplossing,waardoor
deschelpresten«laderwerdenaangetast» Verdermeet»e»be*
denke»»dathetgrondwaterpeilnietsteedsgelijkgeweestsal
zijniadeloopvaadetijdeaookdoorontwater!agsaaatr«galeaisgewijzigd.Ditlaatsteiseenbekeadfeit.Ookisbet
mogelijk,datstuivendeareedsuitgeloogdsamtoplagere
plaatse»isgedeponeerdwaardoorhetvoorkomenva»kalkloos
zandbenedendegrondwaterlijnisteverklaren.Slechtsdoor
irgedetailleerdveldonderzoekkanhierovermeerbekead
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wordea.Dedieptevaahetgrondwateriaaltzandgebied iste
beschouwen als eenfunctie vanhoogteliggiag «ftlocaliteit,
aeer lahet bizonder t.o.v.hogergelegen terreinen«oalc
het duingebied.Dezelaatste sergesToereen constantewatertoeToer,het draagwater,waardoorbetrekkelijk hoog gelegen
grondenlaagsdeduinrand voortdurend vochtig sija.Dit draagwater speelt voordekwaliteit vandegrond eea belangrijke
rel,wat zondermeerduidelijk Is.Ookkanne*hetophouden
deerdammen indeafvoersletea,zodataea eekladrogere
periodenheter tegeadenadelenvandroogte gewaarborgd ie
halvelangsdedularandheeft aeahettussenHaamstede e»Renesseaaaderaad vandehoger liggende vlakte,waardooreek
hierdekwaliteitvandegroadeawordt begunstigd eneveaals
laagsdeduinendefrr.îtsultaarziehhetbestekoaontwikkelen.
Kaastde toevoervanhogereplaatsen speeltuiteraard de
hoogteliggiag eeareltWaaneeraeahethogereduinnadert,
daalthetgrondmater,oadatdefactorvandeabsolutehogere
ligging salgaaadomineren bovendievanhet drangwater.
De grondwaterstand isiadewinter opgenoaeneawastoenuiteraardhogerdanladezoaer« Zoalsreedsvermeld,vormdede
onderzijdeder reestzoaeeen aanwijzing voorde stand lahet
drogeselzeea.Aangenomen isnog,datdegreasafzettingeadoor
het omhoogkoaea vanhetgrondwater zijngebleven.Ditie
hier eadaar gecontroleerd, hoewelnadere contrôlenog gewamst
zouzijn.Datdezoaerstand volgenszijnbelangrijkheid werd
opgenomen ligt lazoverrevoordehead,dat degroei
lijklade zoaerplaatsvindt eaeeawatertekort lategenstellingmet anderedelenvanw.Nederlandnietkanwordea
gevuld inverbaadaethet ontbrekenvaazeetwaterboezeaz.
Zulkslategenstelling metde standiadewinter,dieaeadoor
afvoer vaaovertolligwaterkaaregelen.Hetieintussengewenst,ookdeze tekennen,oadatdaaeveataeleverbeteringen

i

-M indebeaallag zullenkunnenwordenaangebracht.Hetiege*
blekenbijhet profielonderzoek,datdehoogt«»waartoehet
water stijgt, 1 Bhetalgemeendewisseling iastand gedurende
het jaar,niet goed Isaf te lese»aanijserafsetting (gier)
lmhetprofiel« Debovengrens vandeijzerzonevaltveelal
niet sassenmet de tegenwoordigewaterstaad eawaartenemen
is,dathe*uitstekende cultuurgrond,waar dewaterstand, bijv.
voor fruit,goed Istenoemen, (ea75cao,».)opgeringe
diepteseerroestig Is.We schrijvendit toeaaa veranderingen
ladewaterstanden,sealsdezesiehSade loopTandetijd
hebbenvoorgedaan eawaarvam eengoedkennervandetoestand
lade«esteresbnaeaseeaduidelijke schetsheeftgegeven.
Volgensdemededelingenal.lietdeontwatering vanditgebied vroeger zeer te«ensea over,eaniet zelden gebaarde
het» dateea groteoppervlakte -teadeleooithet tegenwoordig©vliegveld-onderwater kwaatestaan.Sedert1916Is
hierinverandering gekosen,doorhetlagebruikaemeavaaeen
steasgesmal» dathetteveel lao.richtingafvoert.Van belaag
istevermelden,datdaardoor veelgroadmeer mogelijkheden
voordecultuur verkreeg eakandeseveranderingweerworden
gesleaalseenvervuldevoorwaarde voordeuitbreiding vaa
fruiteultuur,die siehlahetverledendaarvoornietgoed
leenden, (bv.eengedeelte vaahet fruitbedrijfvaaToledo
teHaaastede» geheten*deMaire",datvroeger «s-wlnters
oaderwater stead.).
Toorts isdewijzevan afvoerladitgebied» zoals reeds
vera©ld,niet steedsgelijk geweest» ea terwijlhetwater
tegenwoordig naardepolder Echouwenwordtafgevoerd» geschiedd
ditvroeger langseenafvoerkanaalaandenoordiijdevan het
eiland iasee.Doorvolstuivingvaaditkanaal is 4m afvoer
echteriaonbruikgeraakt.Tenslotte sljavoerhotafleiden
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Dezesehets.mogedienenomdegeringerebetekenisw Ä a
degleybovengrenaaantegevenvoordehuidigewlaterwmterst&ad.Hiervoorsou mendewerkelijk:«standvanhetwater
metea,dochstastoethiervoordetijdkunnenneaeai.V.».het
geleidelijktoestromenvanhetwatereszorgen,datdeopname
plaatsvindtindekorteperiode,gedurendewelkede
standlghedeanietsterkal
jayerasderd.
Bijhetuitvoeren-rameenkar
ter
lagdientsiensieh
tevorenvandesefeitengoedbewusttesijaoatoteeagoed
overzichtvandebestaandeverschillentekoaea.Verdersija
hetdeschommelingeningrondwaterstand iahetalgemeen,die
aletsenderbetekenissijateachten,bv.voordefruitteelt,
welkesiehbijeeakarterlag eaeenglobaleh*sehM3*lngvan
degrondaandeaandachtonttrekken-Iaverbandhiermee
Isdaaromvoorgesteld,iasaaeawerklagaetdeRijkstuinbouwvoorlichtingsdienstovertegaaatothetplaatsenvaneea
aantalpeilbuizeneaiadesehoaaeüageavanhetgrondwater
aeerInzichtteverkrijgen.(DeassistentramdeR.T.Y.te
Burghsalsiehverderaetdeuitvoeringbelasten.)
letkartereaiahetgetiad,waardefruitteeltwordt
beoefend,heeftonsduidelijkdoenInzien,welkebetekenisde
hua&iaiadegrond toekomt (sieookhieronder).Dehuausvoorraadblijktladirectverband testaanaetbosgroei.Opuitgebreideschaalisophetsandelzenbosgeplanteateadele
ishetbesaegaaaweslg«Meaheefthiertoegreppelsgeaaakt
eadebostenhlerlamgsgeplant.Ditelzenbosheeftopvde
plaatsendegrondteaseersteverrijktaethuaus,welkezich
vooraliadegeaoeadegreppelsheeftverzameld.Ditzijn4e
terplaatsegeaoeade»bitterlagen",diebijhetégalise
vaadegrondonderhetoppervlak*wordtaangetroffen.Bij
hetiacultuurbrengendientdezezurehuausdoerhet

« 16 teworden,waartoemenhetuitgraafteaophope»
deponeert,terwijlhetdaarnaoverhetlandwordtverspreid
eaondergespit.Hetisopaerkelijk,welkeverachilleasieh
voordoeninhusaisrijkdoaTandezandgronden,niettegenstaaade
deduidelijkeaaistljsingea,datookhaass-araeregrondenmet
hosbeplant zijngeveest«Dezeaanwijzingenzijnbosrest&atea,
aaarvooraldebegreppellngvaahetland.Ir kosenterreinen
voor,waardebegreppellngaogseerduidelijk,devlakte©eaternagenoegkaalisenookdehuausophopingnaarseergering.
Wa&rsehljalijkhebbennaasthoogteligging,sorgvoordeiastsndhcradlngvanhethosenligging (zeewind!)eenro«gespeeld
bijdeontwikkelingdeervan,endehiermeeverbandhoudende
hinaus
vorming.Batdegrondwaterstanduitsluitendvanbelang
geweestia,isnietsantenemen,aangezienwe(langshet
data)seerhaausrijkegrondenhefcbeaaangetroffen,waarvan
hetzosergrondwatertochmegop1».o.a.wastestellen,zodatdesaalettotdelaagstegrondeniaditgebiedzijn«aas
temerken.Mogelijkspeelteehtereenmeerconstanteeavrij
desa
hogegrondweterstand,saaiswelangsdeduineneahogere
grondenaantreffeneawaardrangwateroptreedt,eenrol«In
devlakteiswelliehtdswisseling,vooral £ Bvroegertijd,
tegrootgeweesteahaddendebasen,»s-widtersvanhetwater
•a*s~soaersteveelvandroogtetelijden.
HetK«frn4fc«*j|,,«,«^aa#hottwia|aâ^iewaarnavaadegronden

Bezwaarderegronden,diehoofdzakelijkvoorakkerbouw
eaweidewordengebruikt,zijna.b.t.decultuurwaardealet
asmnauwkeurigonderzoek©nâ^rxcrpea.Wekunnendaarvanslechti
iahetalgemeeneeneaandervaststellen.
leavaadeopaerkeiijkeverschijnselen,aleweiade
herfstvaa194?waarnamenisgeweestdegeringegraai(special
suikerbieten)opdieplaataea,waargrof-xand-1
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gevolgenhiervansiehgelde».
Anderzijdshebben«ekunnenvaststelle»,datC»4-i
dm*set»ksikkige»lage»,nadelig«areavoorhetgewas,
eensweerM j suikerbieten,diewelades«tljêhoofdzakelijk
aogaaagreffe».Overige»»krijgt»en«eldelad
ruk,datde
grondensetstorendelagenvoorlandbouwdoeleinde*aoghet
best»IJ»tegebruiken.Volgen»aoadellageopgave»
fcuane»
va»
dezegronden,wanneeraiemethetongunstigsteprofielholte»
beaehöawiagwordengelaten,aoggoedeopbrengenaanterne
worde»verkregen.Degronden,gelegt»iaienabijheidvande
zeedijk,»ordenlelfshogergewaardeerddandiehiergelege»
strooffigrondea.Ditstaateveaweliaverband»ethetfeit,
dathetgrondwaterhiersiltise»hijde»eeropdrachtige
gronden1»drogeperiode»denadeligeinvloedhiervansterker
wordtondervonden.
Voordefruitteeltzijnde«waarstegrondenongeschikt
tehoemen,debewerteUngondervindtva»de»torendelaageen
nadeligeinvloedeabijeenboomgaardhijBurgh,waariaeen
gedeelteervendegrondaltongunstigeprofielbeaat,keaalt
ookduidelijkaandegroeiwordengeconstateerd.
Begebrokenstrooagrosde»zonderkoolzurekalkkoanea
tamelijk «lempigzijn.Uitko»or«road bijRenesse,sablj
hetKasteel»wordenvastgesteld,leadienthierda»ookvoor
goedeontwateringsorgtedragen.
StrooAgroadeawordeaplaatselijkgebezigdookvoortalm*
bouwdoeleindeno.a.voorgroenteteelt (bijHaaastede),voort«
tusse»BurgheaEurghaluis,plaatselijkvoorbleoaDolleacultuur.O.i.kosftthetvoor,dateengoedontwikkeld«teelaardelaaghiertoeeenbelangrijkevoorwaardeis,hetgeenweta
ditgevalookkoadeacon*tateren.Bijhetkartere»aalasm»et
hetoogopeendusdaniggebruikva»degrondaaadit

- IS eek denodi«eaawdacht«o*tenbestehen.
De slibhoudende oudecultuur«roade*leas*sie*uitsluitend voor tulnbouwdoelelndea.De grondensljazeervroeg,«1
bloemkool ladevoll«grondkanwordengeoogst iadentijd
(Kei),datandere grondende gelichte voortbrengen.
Opde zandgrondenheeftsiehdefruitteelt sterkontwikkeld, (la19*6«eshetfrultareaal»l.m.225ha.)Ditistoe
te schrijvenaanhet feit,dat,voorandere doeleindengebruikt, sealswel-eabouwland (laatstaanextensiefweiland
met elseahoat beplant, zoalsiahetverleden, eaeeknunog
wel voorkomt),deopbreng»teagerlagsijaeadegrondvoor
verschillende landbouwgewassen, aistarweea suikerbieten,
eekmindergeschikt is;maar bovenalwelhierdoor,datdese
grondensiehuitstekendblijken teleaeavoordefrultcultuur.
Vooralmuntenait devrijlage (d.w.*.teaopcichtevanhet
grondwater),haamsrijke percelen.Deoptimale grondwaterstand
iso.i.opca80ca.diepteo.a.hoeweleekuitstekende resultatenwerdenwaargenomenhij eea standvan100ea.o.a.,waar
het »anddoorhumus sterkdonkergekleurdwas.Bijminderhoge
huausgehaltenweegt,volgens ease bevindingen, de hoogteligging
vanhetgrondwaterpeil veelswaardereahetblijkt» dat
vruchtboaea,welke alsmeerjarig gewasiadegelegenheidlijn
diep tewortelen,duidelijk reageren ophoogteverschillen wam
bijv.20«m.Iaverband hiermeesijadegreaseatassende
typenvrijnauw genomen.Dewaarnemingenhebbenuitgewezen,
dat iahetalgeaeea1.20m.hoogtealsgraasmet betrekking
totgeschiktheid voor fruit isteachten.Dehier voorkomende
Hogere grondenzijn trouwensveelalhuausarmeaook reedsos
deze redeaminder geschikt voorde ontwikkeling vandefruitgewassen.Bijdebetekenis vandehumusmenenwe hier
lijks temoeten stilStaaa.Voorhet saadheeftdit vooral
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adsorptiecoaplexvor»t,datbijdezeduinaandgroadenanders
practischafwesig sousija.
Setonderscheid©»va»de samdgrmmdemnaarhoogteligging
enhuaiusrijkdomheeftgrotebetekenis,ook inzoverre de
keu*vanonderstammenenvarietelte»hieraanishogemate
gebondenla«
Hetvochtige,hymens« (11x2)zandtypeleentsichvoor
praetisfmall«onderstandenenvariëteiten.Ookhet zwakste
typeDCiahieropzijnplaats eneenvariëteitalsCox,
orangePippin,dieopietsdrogermandvelhetbeswaarheeft
Yamletstekleiaevruchten op zekere leeftijd,vat eengroot
geldelijknadeelvormt,vertoontditverschijnselopde eerste
zandgrond niet»Toortskammenwaarnemen,datondanksgevoeligheid vaneenTeliowtr&nsparantvoorkanker,opdezevochtige gromdendegesondheldstoestamâvandezevariëteit
gunstig istenoemen,watvelinverband staatmetdegoede
lucht-envooralwaterhuishouding endegeringe variatievan
het grondwaterpeil, soalswelangsdeduinenaantreffen« Type
IX opdroger sand laatinontwikkeling tewensenover enmom
isdanookopsterkeronderstamtypen aangewezen.Daarbijkam
alsregelaangenomenworden,dat,naarmatedekwaliteit van
het sandminder is,deonderstam sterkermoot zijn.Hetsom
intussen een speciale studievereisen, vasttestellen,welke
specifiekewisselwerking tassenbodemenonderstam bestaat.
Sen beswaar,datookwijondervonden, sondaarbij echtersljn,
dat in zoveelboomgaardende juiste typennietbekend sljn,
andereexactegegevenstmtxmmmnmnxnxontbrekett, terwijl
tenslotte totdusverre sporadischgrondmonstersvande grond
sijmgenomen.
met betrekking totdevariëteiten,die siehopdomo
zandgronden goed ontwikkelen,noemenwo doGroningerKroon,

« 20 üotarlsappel,Zigeunerin,Perzikrode zoaerappel.Sehern*wam
Boskoop,Jonathan,Haak««Codlia,Tellow transparant en
Bramley«sSeedling«Des«laatstesoort« âl«w«lalsde sterkst
groeier 1«t«beschouwen, leentslemook voordehoger«,
dergoed« gronde».Deafstand,waaropmem debenenplaat,
it«atgeringeraamopklei-ensavelgrandeneasterk«
groeiers,veredeld ophetsterksteonderstantypekunnennet
7 à8ft.volstaan.
\hoofdsakeliJk
Het fruit,datnemplaat,bestaat^uit appels,perenop
kweeonderstamzouden2ichopdesegromdenmletsogoed
aemontwikkelen,jcerwijlalsbezwaarvanzaailing oaderstam
wordt genoemdhet laatdragen,vatbijappelsniethetgeval
is, ookaldoorde ruimerekeusvanonderstammen.Dit laatste
argument Isvangrote betekenis,ook laverband «etdebeoordeling v&ndekwaliteit vendegrond.Opeengrond als
hetvochtige,humeusesand,waaropmen bijde teelt van
appelsgeheelvrij is,kanmem siehtoeleggen opvroegeprodeze
duetieealeeatsiehdaaroavoorhet seer intensieve bedrijf,
la tegenstelling met dekwalitatiefmindere gronden,ietsou
laditgevalbelangwekkend zijn,het productie-verloop ia
opeenvolgende Jarenopuiteenlopende grondenbij overigens
gelijke omstandigheden (omderstamtypeete)se tegaan,doch
lahetkarterimgsgebled ontbraken, zoalsreedsvermeld,daarvoordenodige exacte gegevens.Slechts bijéea bedrijf
(Boot teBurgh),ophet gunstigst zandtype,warea vooreea
aantal jarengegemmsverzameld.Ter Illustratiesijvermeld,
dat vanCox 1 *op typeII (matige groeier)opeeapereeelme
5 jaar eeagemiddelde opbrengst(van33 exeapl.)per boom
vaa ca.32kg.werd verkregen*4 of 5jaarisde leeftijd
waarop ookanderesoortenredelijke opbrengstenbegonnenop
televeren,terwijlma 7 jaarbelangrijkekwantiteitenwerdengeoogst.Tam typeIXmagvolgaasverschillende gegevens
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opzandgroegerlmproductiekomendanopzwaarderegrond,
taonnoghierendaar«ordenvastgesteld. ZoblijktSchone
Boskoopopsterkeonderstam(volgensmededelingvandeeigenaar)aa3à 9 Jaarreedslaproductietekoaenenopearn
2-j.perceel(tamelijkgoedzand,)vaareenbelangrijkdeel
vandefruitopstand (enkelearetotaal)uitdezevariëteit
bestond,werdea35000kg/bageoogst,terwijldaondervinding
opavaregromdensetSchonevanBoskoopis,datdezeoplatere
leeftijd (pl.a.15Jaar)eerstgoedeoogstenbegintopteleveren*Vatmei alsgeaiddeideopbrengstvandeaatiggoede
zandgrondnagbeschouwen,kannietopgrondvanexaetegegevensvordemvermeld,maar20.000kg,magmenvelalsnorm
beschouwen.Batmenintussenbijgoedegrondenjuist«varieteitenkeuzeneerkanverkrijgen,blijktvelmitdeopgave
vandafrultkwekerBootteHaamstede,volgensvievaneen
15J.twintigaregrootperceel,beplantmetZigeunerin,reeds
gedurende Z jaareenopbrengstvan60.000kg.perba.had
verkregen.
alsvoorvaardevoorrijkelijkeproductienaeenbetrekkelijkgeringaantaljarenmoetvelvordembeschouwdhet
uitstekendeschot,datdebomenophetvochtigesandmaken,
sodatsespoedigeengroteomganghebbenverkregen.Bitis
eenfeit,datbijdegoedebedrijvenonmiddellijkinhetoog
valt.
Setdaarbijaananderevoorwaarden,soalseengoede
bodembehandeling,moetwordenvoldaan,salhierondernog
naderblijken.
Omietsmeeromtrentdebevortelingopdezegrondente
kunnenvaststellen,vereeneenaantalprofielkuilengegrafen.
Dooreemprofielopeenbepaaldeafstandtemakenvandest&a,
sljmdewortelbeeldenopdeverschillendeplaatsenook
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tehoudenniethettypeondersta».(Bijdesterkersbv2§n.
vandesta*bijhetzwakketype IX opbv.l a . )Doorliet
geleidelijklosmakenvandeprofielwand,waarindeafgestokenwortelsvoorkomen,Ishetmogelijk eenindrukteverkrijgenvandedichtheidderbeworteling,dieptederwortelse»
derichting,waarinsegroeien.Mendientdanevenweleea
oppervlakvaapl.a.1 9? proflelwand te«eke«,«amkleinere
leidtgemakkelijktotverkeerdeconclusies.
Vatdewaarnemingenlerenis,datintensievebeworteling
iadatgedeeltevaadebodemvoorkont,dathuaashoudendis
enverderdegrondwaterstandbepalendis.Allereerstzijop*
gemerkt,dathetdegewoonteis,bijhetgebruikvandegrond
voorfruit,dezedieplosteaak
en,eaweliahetalgemeen3
steken.Mendietditiadeeersteplaatsomdebitterlage»
lostemaken,maarhetblijktwel,dat«enhet,afgezienvaa
debitter,alszeergewenstbeschouwt,omdatenk«aar,waar
bitteriageringemateoflahetgeheelnietvoorkomt,desa
handelingaletachterwegewordtgelatea.Slechtslaoudere
boomgaardeni.f>hetdiepensomsachterwegegelaten.Doordeze
wijsevaabodembehandeling vóórdebeplantingkontdehumus
diepiahetprofieleabijdegegraveaprofielkuilentekent
zichdanookdoordehuatusvlekkenduidelijkaf,totwelke
dieptedegroadislosgemaakt.Opsonnigeplaatse»blijkt
dehumushoudendelaagdiep-75ea«,-ofaogverdertegaan.
Ditzijndeplaatse»vaadegroegeregreppels,toenter
plaatseel
zen
bosgroeide.Srzijnkuilengenaaktopverschillendetype»zaadeawesollenhiervanenkelewaarg<
feitenweergeven.Opeenaatiggoedezandgrondnet
grondwaterstand op95cm.,beplantnetpereneablijkensde
htuausvlekkenlosgemaakttot60cm.,blekendewortelsgecoatentreerdtezijaindelaag30-60eau,a.a.w.juisttot
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wasdaarbij,datdehumusvlakkenwerden opgezochtealahet
doorijzer rood gekleurdehuiausarmezand ontbrakense,een
aanwijzing vandebetekenisvandehuaus,klaarblijkelijk door
debeter«lucht-enwaterhuishouding ende voedingstoestand
vandezeplekken.Iadebovenstelaagvan 50o».,hoewel
auaai«houdend,kwamenenigedodewortels voor,naarallewaarschijnlijkheid toete schrijvenaantegrotedroogteaanhet
bodeaoppervlak .Slechtskussenlevendewortelsvanonkruid
•oorlahet bovenstelaagjevan0-10ca.,diesiehlxhet
tlgeseizoen (winter)hadfcnkunnenontwikkelen,.Opvallend
dewortealozezone60-95ca.

Opeenandereplaatsnetao»ergrindwaterop85-90era.
humusrijke entot75©»•losgemaaktebodembleek debeworteling
vaneenpruimookweerjuisttotdelosgemaakte,husmshoudende
sou«beperktte sijn.Hetbovenstelaagjevan15en.wasonbeworteld.Ookhierbleek,datdehuBusplekkenwerdenopgesoofr
Blders,opeengoedhumushoudsndegrondneteensomerpsH op
95on,bleekeen,bijeenfranspdeCronoels«eerrijkebewort«
lingoptetredenvan15tot50o»,(eenzwakkevan 50-60cm),
ookweerdegrensvandehuBuslaag,
Wehebbendeindrukgekregen,datnietsleohtsdevasthei
enhetontbrekenvanhumus in deondergrondeengrensetelt
aandebeworteling ,ookdegrondwaterstand inde«interspeelt
ongetwijfeldeenrol.OpdeplaatsTanhetlaatstgenoemde exem
plaarwas desetentijdevanhetonderzoeknaarschattingpi.m
55©».o.m.(hetwaterstroomdesleohtslangzaanindekail
enerisgeengelegenheidmeergeweest,naardeplaatsterug
tekerenendestandsulvervasttestellen)hetgeenovereenkomtaetdediepgang derwortels.
Opeenandereplaats,opdiephuaeuse (pl.m.75 O B ) grond
(langsdeduinenonderHaamstede)kwamditookduidelijknaar
voren.De sonerstandbedroeghiernaarschattingpi*«,1m,
o.m., hetwatertentijdevanhetonderzoekstondop pl.m.
45os,o.m.Debewortelingvan16a17 jarigegoudreinettewaa
intensiefindelaag 15 (20)-40om.,inhetlaagje5-15
O B , endelaag40*70groeidensleohtsfijne,blijkbaarin
eenseiaoengegroeideworteltjes,waaruit deconcluaisisgetrokken,datdebeworteling doordehogegrondwaterstand indi
winterEichsleohthandhaaftindeblijvendgoedgefiereerde
grond,niettegenstaande dediepereondergronddeerdehumus
vangoedesamenstelling is.Bijeensw*wijnpeer,staandeop
huraeuseDa2-grondvanhetselfdebedrijfmeteenswartelaag
van40om.wasdebewortelingindelaag1 5 - 4 0 intensiefen

- 25 bevestigdedevorig«waarneming. Bit
gedaanaanniet seerjong«exemplaren,staandsopvrij
totsterk»on&exvtaanen«Ophetselfdegrondtype(1
BJS2)merdenenkeSe 10 jarigeboompjes» staand«optyp«IX
waargenomen«Tan«enLaxtonSuperbsleek««ndioht«wortelhoekaanwosigoppl*m.1a,v»ndestamindalaag1 5 - 5 0 om*
deondiep« indringingstandkennelijkinvarbandseteau
ijserhoudendoeraandftohtigsbovenlaagopdes«diepte#
Bijaangottdrelnettotwmardesa
dadiepgang45 CM» bijaan»looht
zelfdevarlëtaitbleek:een veftlarmaligk*baswtellng» Sa
varklaringhiervannas«aldalag«ligging(waaraohijnlijk
«anvroagaragreppel}•
ïnhetalgemeenblaakuitdesawaarnemingen,datda
wortelsineenbeperkt«laaggeconcentreerd sijnentamelijk
vervanhetjsoöergrondwaterpeilverwijderdblijven.Hetia
mogelijkeninbepaaldegevallenselfa«eerwaarschijnlijk,
datdahoogtevanhetgrondwaterindawintervoorhat
medeverantwoordelijk ie,naast invloed
stande.v»
Waarnemingenopwathogereaandgrondenmesenuit,datd
wortel«eohterookaanaerkelijkdieperkunnendoordringen.Op
eennatlghuauahoudendeBa36-grond (grondwateroppl.a.110
oa.)losgemaakt'tot75om*blekendewortelsvaneenwaaraohij
lijkopwild«taande12jarigengoedgroeiend exemplaar van
Sohone rm Boskooptot1m.door te dringen«
Elder«opeenplaat«,waarhetgrondwaterniveaa
hetsalfâew«a,maarhetsandmindergoed (hamusarmer)
15jarigeBranloy'sSeedlingindelaag15-45om*vrijwortels» daarondervolgdeeenwortelarm© séné,mi
lend«as*datenkel«vrij*krachtigemortelshieren
desesandlaagheendrongenen
fftofr
inhetvoohtigesandoppl*m
1 m.dieptefijn vertakten.Ongeveereenzelfdebeeld
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bijeengelijksoortige grond ( n u nogietsdrogeren
armer)op«cmanderbedrijfbijeen50Jarig»peer («WE**
Poiteau).Dewortelsblekengeoonoentreerdiahetlaagjevan
20en30ca,datookeenietedonkerder,Binderhtoausaranas,
terwijlenkele vrijkrachtigewortelsgrilligos&aaggingen,
o«op!•».dieptefijntevertakken;daaronder«Krandode
worteltiiteindentevinden,waaruitbleek,datde»onenabij
batBomergrondwaterpell(120ca.o.nu)gaangeachiktnilieu
vuradsvoordawcMTteXontwikK^/iAnSiBelaatstegegorenewijxenarenigssineop,datbonen
opmindergoedeendrogeBondgrondensleohtadantotosteite»
kalingkunnen
fr*wwrt
wiiuiiioibepaaldewortelsdevoohtigeondei
greintkunnenbereiken^auditwordtinseverrebevestigddeer
dsrruitkwekera,datbatvooraldaeersteJaren«1jn,datia
groeitewensenoverlaat,klaarblijkelijksolanghetwortelsteleelnognietdenoodzakelijkediepgangbeeftbereikt
uitsoaooknogeen praotisohegevolgtrekking sijnta
namelijkdateendegroeiderwortel«naarbenedensen
helpendoorhetnakenvenvoreneetlosse»aanorganische
stof (compact)rijkegrond»

grondennogeenenkelwoord, (mœ deValaenboe-grondenis
alheteenenanderverael&fdebitterwordtverwijderdanbet
terreingeëgaliseerd.Hetkontvoor*datmenookeendeelvan
betaangrensende*hogerekopjeeterreinheeftafgegraven«Kan
beeftdebovsngronddanworgvuldlggespaard,naaropmerkelijk
is,datindes»gedeeltenvandeboomgaarden,niettegenstaande
nagenoeggelijkehoogteliggingdeontwikkeling derbonenminde
is*Baseplekkeninboomgaardenbaaldeneohterklaarblijkelijk
setdeeindergoedeontwikkelingvanbetvroegereboster
plaatse*Hateerstejaarnadeontginningvanbetelsenbeever
erwteno»daarnainteplanten» Ook«ordende
staabonanenaardappelentussen de

- 27 Opschrale grondmi isbetaeergoedonlupin«

Beti»ookmoeilijk,d e «vandsboeren1»verkrijgen«ashat
iaeenkœtbaarmiddel.Varderishetnietdegewoonte in
deboomgaardenveel

)»aiewelinverbandstast»etbetbemieerveneen
voordegoedemtteryooraieningvan
Eengoedralddelendegrondindegoed*
iahetbedekken»eteenleeg»tro,docheekhiervan
ieneerhetbeswaar,,dathetkostbaarie.Be
stoffen»Inse»goedveraorgdbedrijfopgoedhoauexijk
wordtvolgeneopgaveKlusten*200k.g.P§b.v.iade
venmiperfosfaat),pi.o,200kg.Ken300les«*(*3L*
Eiestatoffengerekend)perha.toegediend.Doorhstontbreken
totdusverrevanexactegegevensbetreffendedsvoedingetoeishetnietaogelijkaantegeven,welkeoptimalegif»
varaoedelijknodigsans»sijn.Bijdsbeneetingishst
belangrekeningtehoudenastdskalktoeetand.Volgens
sagdsIIIopdsdonkereaandgrondenniethoogsijnen
hoewel (nadsontginning)kalkwordttoegediendenook
neststotfsnnorden«ebruüct.is
jaoedelijkiaph6voords
grens*Eenonaiddemjkaredenhiervanisookwelhst
vangebrekaversohijnaelenbijongxmetigesuua^rond.Eengeval,
waarbijeentehogeÄ vermoedelijkmetbladohloroseinverbandstond,werdbijhetkarterenvastgesteld.Opeenperceel
tradditverschijnselernstigeropdaninhetanderegedeelte
vanhetbedrijf (BootteBurgh)enonderzoekweesuit,dathet

fcuuaeusesandhier<ückoolsur«kalkbaratteendeHiwolH ö h t tehoogN U . Opgemerkt sij*d*tsleohtshetbovenst*
zandkooXsnrekalkbevatte.VerondersteldM g warden,dat
hiereenstrooksetkalkhoudendstuif
sand,afkomstigvanhet
naburigekalkhoudendeânlnwas©verdekt.(Bitaitvermeed*113koorsakelijkverbandblijktookweerdebetekenis«as
et«nbodemkundig*oversiohtvanoengebied«
Betselfdemagnaarvorengebrachtaetbetrekkingtot
eenanderaspeotvanhstgrondgebruik,namelijkdeafvoer
endebenuttingvanhetdrangwater.Doorhetborenoponderscheidenplaatsenwerd deindrukverkregen,dat«ij«einig
markanteverschilleninhoogteligginghetzandopkortvan
elkandergelegenplaatsenaanmerkelijkinvoohtigheidatoestandkunnenverschillen.Alsverklaringdaarvoorwerdaangemerktdesterkezijdelingseafvoerdoordiepegreppels
enkleinesloten,waardoorhetwaterdehetverstvanhet
toevoergebiedgelegenplaatsennietbereikt.Ophet genoemdebedrijf (BootteBurgh)bleekookinditepsiohteen
opvallendverschiltebestaanbij2naburigeperoelen,het
eersteaetopgeringediept»voohtigsand,hettweedetot
grote diepte droogsandmetalskenmerksterkebladvalbij
pruim inhetdrogeseisoenvan1947*Hetversohilinhoogteliggingwasnietgroot enookhierBeendenwealsooraaak
detussenliggende soheidlngssloottemoetenbeschouwen,waar
doorhetpruimenperceelteweinigmetbodemwatergeïnfiltreerdwerd,Beeigenaarheeftbeslotenhierinwijsigingte
brengen doorhetwaterdoorhetpruimenperoeeltevoerenen
indrogeperiodendooreendamindeslootoptehouden«
Inverbandmet diekwestie,betreffendedewaterhuishoudingmoeteropwordengewesen,datopditgebiednogmee
verbeterdkanworden.Eenaanwijsinghiervoorwerdreedsvez
kregendoorhetwaarnemenvan debewurtellng,dievermoedelijksomsmasWligwordtbeïnvloeddeerhogewintergrondwatei

- 29 Bet«ropbepaald«plaatsengeennadeelwordt
dervondenblijkensdegunstige«tandderbösem,«tam-t«al
inverbandhiereee,datdeboaensieh«eteenbetrekkelijk
dtwnegrondlaagtevredenstellennltedestructuurenvoeding
toestandgoed is,waaropdewortel«sloftdanookgeheelhebbeningesteld,ofditsteedsopBinderhuneusegrondenen
bljsondereboaenhotgevalis,isechterdevraag.Dit
etukaalinveelgevalleneonbedrijfs-intemkarakterba*
zittenonhoteuveldoorMaatregelenbinnenhotbedrijf,
oioiahetgeschetstegeval,kunnenwordenverholpen,
naastbestaathotechtervooruitgebreidegebiedenen
gevalonderRenesseistekenenddaarvoor« Hierkootgrond
voor«eteentamelijklas«soaerpeil,doch 'swintersiebet
hiertenet,sosoar,datgeenwinterroggekat
Betereontwateringvenaitlendbleek T O O T do
kostbaartesijn,omdatdeexploitatierekeningvendiegrond
dentesneersoawordenbeleet.Bengevelderhalve,waarbij
door dehulpvenOverheidsinotantiooverbeteringwarete
brengen.(Ookinditgebiedseleenpeilbuisgeplaatst
deno»dewisselingvanhetgrondwaternete geen)*
Ionpunt,datbijhetgebruikder
d©aandachtvraagtenaansluitinhet
isdeuitspoelingderseststoffenopdeseliohtegronden.
Totdusverre sijnhetvooraldehunusrijkegrondenseteen
goedadsorptie-oomplexgeseest,dieinoultuurgebrachtsijs
naardegoedegrondensijnbeperkt aanwesigenookmatige
bos*enselfspoldergrondenwerdengeleidelijkvoorfruitteeltinexploitatiegenbnen.Hoewelhetvraagstukvende
uitspoelingvoordehuousrijkeregrondenniet
nisis,isditongetwijfeldvenhethoogstebelang voor
overigegronden,sedetotbepalingvendejuistetijdstipper
vantoedieningder
raeststoffon.'
0*t.a.hiervonbeterinzicht
tekrijgenissasdeR.T.D.hetvoorstelgedaan,omopepeex

- 30 volgend«tijdstippengrondmonsterste
p*?1tncvandsYioedingnteeetanden

Bavoorfruitteeltaeeatgesohikte,vochtige
denEijn,eoalsverseld,beperktaanwealgenvooral ia
handenvanboeren,aiehetbosontginnenennet«elf
voorfruittegebruiken« DewaardevanAas«goedegrondenwordtopf.3000.—perlm.gesteld,doohvoorde
ontginningkontbierneerschattingm g f.1500bij,la
dekostenwaarvaneohterdoordeOverheid

SetaijnverderdeB»ti^> bosgronden,die
ginninginaanaazklngiconenentenalette

doorhetoppervlakteverlagen,waarbijdaneendeel
vanheteendveorbscheraendeaethouttebeplanten
vanhetterreinkanwardenbenut«waardooraaneender

vandefruitteeltinditsterkaandeaeewindonderhevig«
gebied,wordt voldaan,
Znhoeverrre deextra-uitgavenvoordeverbetering
vandekwalitatiefgeringesaadgrondenuitdeopbrengst«!

MetditsandaijnongetwijfeldresultatentebewMEpfteexploitatiekostenvoorbeaestingens» alja
nietgeriagendesesullenbijdalingderfruitprljaen
onevenredigswaardrukkenopderekeningvanhetbedrijf«
Daartegenoverstaateohter,datde

defruitkwekaranietondersohatwordt«
Voorhetgebruikdersandgrondenvooranderedoeleii
densaoetwordengewesenopdenogelljkheidvanbebossing,
Ditheefthetvoordel,datdewindwordtgebrokeneno.m,

- 31 defruitteeltt©ngoed«« a konenenest
heldau»toeristengebiedsal
grondenaijnintussenInhandenmoipartiottlleren,
hiervoornogeenoplossingsera
Bontereijnerpercelen,o.a.indonabijheidvan
AMi»oonvruchtbaarsijn,datexploitatieofnauwelijks
verantwoordis.Tenaal« behorenhiertoe
enopgestoventothos»aandiiallenoshot
hoewel»vooralinhotaddden,tamelijkvochtig,iado
grond,volgensdegebruikers,vanBinderwaardigekwalitei
Besoonhiertohooggelegengrondon*diogeankkelljlt
krijgbaarsijn(volgons«ededelingtorplaatse)
voorbebossinginaannerkingkunnenkonen«In
hotstreekplanindosemogelijkhedenvoorsiet,is
donnietnaderbekendgewordenenbijdeopstellingen

lotsoverdomogelijkheidvoorde
Plaatselijkwordtdeseteeltbeoefendenwolophunnsrijk,vochtigsandlangsdoslolsea
Troogorwerdeneohterinanderogedeeltenvonhot
gebiedbollengekweekt,«aardesetooitis
desleohtefinanciëleuitkoaeten. m
badtenteohnisohebeswareneonrolhebbengespeeld,is
nietnetzekerheidte«eggen,doohhetlijkt m o t
gelijk,dotvariabelegrondwaterstandenige
heeftgehad,«aardobollenthansnogvoorkonenIs
nogvrijconstant}ditvoordooiweegtblijkbaarniet
zwaarderdonhotnadeel,dutseopdithnnonsosands.g.n
branderigkunnensijn,O.i,kunnen«Hoon door
onderzoek(prarveldjesonwaterstandondersoek)
hola
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