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De ligging der kaartbladen is vermeld in afb. 1«
Bijgevoegd Hota Dr HisschenBller. Beoordeling bruikbaarheid klei-indeling
voor de baksteenindustrie»

Afb.1 Kaartje, aangevende de ligging van de
u i t e r w a a r d e n , waarop dit onderzoek betrekking heeft

-1Voorwoord

InopdrachtvanhetMinisterievanEconomischeZakenendeVereniging"DeNederlandseBaksteenindustrie",werddooronzeDiensteengedetailleerdbodemkundigonderzoekingesteldindeuiterwaardenlangsdeRijn
endeWaal,welkeopafb.1zijnweergegeven.
Hetdoelvanditonderzoekwaseennauwkeurigbeeldtekrijgen

'

vandesamenstellingvandeuiterwaardgrondenlangsdeRijnendeWaal.De
resultatenvanhetonderzoekmoestentevensdienstbaargemaaktkurmenwordeni
aandeinventarisatievandekleigronden,welkegeschiktzijnalsgrondstof
(ir ,

voordesteenindustrie.
i

Inafwachtingvaneondefinitieveopdrachtwerdbegin1V49inlang-;
zaamtempomethetveldwerkbegonnen.Gedurendehetjaar1950werdr.eteen
volledigepersoneelsbezettingvan Upersonen (éénhoofdopzichterendrie
karteerders)gewerkt.Toenbegin1951dedefinitieveopdrachtnogsteedsop:
•i

zichlietwachtenwerdendeveldwerkzaamhedendrastischbeperkt.Hetreeds
uitgevoerdeveldwerkwerdafgerondenbegonnenwerdmethetafwerkenvande
j

kaartbladen en rapporten. Verschillende voorgenomen aanvullende onderzoekin-j
i
!

gen werden niet meer uitgevoerd.
Dit rapport bevat de resultaten van het betreffende onderzoek.

!
i

Gedurende de eerste twee jaren was I r R.P.H.P.' van der Schans belast met de organisatorische leiding van het werk, terwijl de hoofdopzichter
H.C. van Schalk de leiding van het veldwerk had.
Mutaties in de staf van het wetenschappelijk personeel van de
dienst maakten het noodzakelijk per 1 Jan. 1951 de algehele leiding van het
onderzoek op t e dragen aan Dr Ir P. Buringh, die de uitwerking van de verzamelde gegevens ter hand nam.

De Adjunct-Directeur van de
Stichting voor Boderakartering,

(Z. van Doorn)

!

-aS1Boa«»enlandschapvandeRIJa-<m Waaluiterwaarden
Deboderakundigeonderzoekingen,welk«gedurendedelaatste tien
jareninhetrivierkleilandschap zijnuitgevoerd,hebbenvelebelangrijke
feitenaanhétlicht gebracht.Deze onderzoekingen«erdeninhoofdzaak uit*
gevoerdmeteenlandbouwkundigdoel.Duidelijkkwamhierbijnaarvoren,dat
eengedetailleerde kennisvandeopbouw,vormingswijzeensamenstellingvan
debodemtoteendieptevan1à1.5mhiervoor noodzakelijk is.Denieuwste
bodenkundige onderzoekingeninhetrivierkleigebiedhebbendestudievandè$» factorentotgrondslag.Bijslechts enkelevandeze onderzoekingen waren
uiterwaardgebieden betrokken.Pons (1949)bestudeerdeeencomplexuiterwaardennabijBatenburg,Boringh (1951)indegemeenteWageningenenRhenen,
Schelling (1952)langsdeMaasinNoord-LimburgenlangsdeIJsselinde
gemeenteWijhe (Schelling, 1951).
Degrotestudiesvanderivierkleigebieden (Edelman c.s.(1950),
BoaaelerwaardjEgberts (1950)deBetuwe;Pon» (1953)MaasenWaal)betref- I
fenalleendebinnendijksegrondett.
Bijdeze studles-iseennauwkeurig beeldverkregenvandeopbouw
vanhetdeltagebiedvandegroterivieren.Voor eengoed begripvandeonderstebodemlagenindeuiterwaardenisditvanveelbetekenis.
i

Toen omstreeksde11eeeuwmetdeaanlegvandijken langsdeRijn!
endeWaalisbegonnenendeeigenlijkeuiterwaarden ontstonden,iserin
het gebied tussenhetrivierbedendebandijkenveelslibafgezet.Nogheden
tendagegaatdeopslibbiag,zijhetinsteedslangzamer tempo,voort.De
aldusgevormdeuiterwaardgronde»,zijnduszeerrecent.Zijzijninvergelijkingmetdebinnendijkserivierkleigrondenniet alleenveel jonger,zij
zijnookandere samengesteld enhebbendaardoor andereeigenschappen. Zowel
r

landschappelijk als bodemkundig worden de uiterwa^lrdgrenden van de rivierkleigronden onderscheiden.

-3jl V,orming van rfrvlerklej.gronden
Het âoor de Rijn aangevoerd materiaal bestaat u i t deeltjes van
verschillende grootte. De Kleinste deeltjes (kleideeltjes) bevinden zich In
zwevende toestand in het water. De grotere deeltjes (zanddeeltjes) «orden
alleen meegevoerd, indien het water snel stroomt. De grootste zand- en grinddeeltjes worden alleen bij sterke stroming van het water over de bodem van
de rivier voortbewogen. Zij kannen echter nog over zeer grote afstanden worden verplaatst.
Doordat de Rijn vroeger een zeer grote waterverplaatsing moet hebben gehad en het water snel moet hebben gestroomd, bestaat de diepere ondergrond van het rivierengebied voornamelijk u i t grof rivierzand met hier en —
daar grindrijke banen in oudere stroomgeulen (afb. 2 ) .
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Afb.2 .Schematisch©doorsnededoorhetrivierkleigebied.
Eenenkelemetersdikkekleilaagligtopvaak grofengrindrijk rivierzand»

Nadatderivier kalmerisgewordenendestroomsnelheidwasafgei

nomenkwam ookhetfijnere zandentenslottedekleitotbezinking,waardoor
indegeheleriviervlaktedeoorspronkelijke grofzandigeenplaatselijk
grindrijkedeltameteenlaagkleivanenkelemetersdiktewerd afgedekt.
Derivierheeftopdezewijze zijndeltalangzamerhand opgevuldenafgevlakt.
Inheteigenlijke rivierbedvondnogzand-engrindtransportplaats.Debeddingwasinperiodenvangrotewaterafvoer echtertesmal,waardoorderivier
buiten zijnoevers tradengrote delenvandedelta overstroomde..Ditover-

-4stromingswaterbevatteslibenfijneengrovezanddeeltjes.Inhettamelijk
nauwerivierbedwasdestroomsnelheid groot.Zodraderivierbuitenzijn
oeverstradenhetwater zichovereengrotevlaktekonverbreiden,namde
stroomsnelheidaf.Hetgevolghiervan«as,datdegrofstedeeltjesinhet
overstromingswaterbezonkenenreedsnabijhetrivierbedwerdenafgezet.Bij
eennoggrotereverminderingvandestroomsnelheid ietsverdervanhetrivier
bed,kwamendefijnerezanddeeltjestotbezinking.Opnoggrotereafstand
wasdestroomsnelheid zeergering,hetwaterbevatteweinigzanddeeltje3meer
enerkwamalleenslibtotafzetting,*waardoorkleigrondenmeteenpor*ir.g
zandgehalte (z.gaaswareofvetteklei)ontstaanzijn.Inafb.3isditschematischvoorgesteld.

^
^.

^

Q«

ï

1

>3

• ^ 1

<3

t

"5
!

S
0

1

•

f

^^.
••*w

:

'
. . ^.

^1
'

1

'

^ * t r. ^ . ' . i ï * N l ) guettera-*•f* - ^"^*^""***^

: ï r r r j l ~ : f ï'T.'"•/• • •"•4*;.i»- .'*•••.*"
o
•

HTL"

•»•>•

• • • •

.'-• — . • . ' • _ :
• • • *

\
-* . .r —
. ' ' — T * * —— — — -

. —V— V-— —*^~^~-^"--"

Afb,3.Schematischevoorstellingvandesedimentatie
vanhetmateriaalt.g.v.overstromingvanuitde
rivierbedding.Vormiagvanoeverwallenenkommen*

Eetisduidelijk,dattegelijkmethetzandvaakookfijnekleideeltjeszijnafgezet.Somsookwisselendunnezandlaagjesafmetdunne
slibrijkerelaagjes.Opdezewijz©ontstondendusinopeenvolgingvanafde
rivierbedding:kleiigezandigegronden,zandigekleigronden,kleigronden,
zwarekleigrondenenzeerzwarekleigronden.Delaatstebestaanpractisch
geheeluitzeerfijnedeeltjes.

-5Een ander gevolg van de wijze van afzetting was, dat ter weerszijden langs het rivierbeâ hogere zandige ruggen ontstonden, doordat daar het
grofste en het meeste materiaal tot bezinking kwam. Deze ruggen worden sSSSSr
wallen genoemd. De lagere, daar achter liggende delen noemt oen kofflqsn. B«n
systeem van twee oeverwallea ast een daarbij behorend oud rivierbed noest
men een stroomrua. De gronden waaruit zo*» stroomrug i s opgebouwd en di«
plaatselijk grote verschillen kunnen vertonen, worden samenvattend ff|rooprufr
gronden genoemd»
Doordat een rivier in een ongecultiveerd delta-landschap vaak sterk
is vertakt, vindt men op vele plaatsen beddingen met daarlangs oeverwallen.
Zij sluiten de lager gelegen en met zware klei opgeslibde koamen In. Afb.
4 geeft hiervan een geschematiseerd beeld.

-vT^-.kom."

-_-_-Kom ~~j-j><:.

Afb,4,Schematischevoorstellingvandeliggingvandeoever*wallenenkommentenopzichtevanderivierbeddingen«

Doorhetzand-engrindtransportinhetrivierbed,wardditbed
langzamerhand opgevuld,hetgeenaanleiding gaf/tottfcelvuldigeoverstroalngen
enregelmatige ophogingvandeoeverwgllen,'tenslottekwamhetrivierbed bovendeomgevingteliggen.Deoeverwallenwtrdenplaatselijkdoorhetmeanderenvanderivier opgeruimdenhetwater kreeggelegenheid dooreenlagerge-

I
logen deel te lopon. Dit v/aren steeds de kommen. De rivier nam dus een
nieuwe loop, vormde daar nieuwe oeverwallen en hot oude bed, dat nog enige
t i j d wat water afvoerde, slibde dicht, vaak met zware k l e i . Opde^ze wijze
ontstond dus een geheel nieuwe s i t u a t i e , waarbij soms zelfs plaatselijk
stroomruggen op oude kommen en jonge kommen boven oudere stroomruggen kwamen
te liggen. Dit spel van de natuur ging eeuwen door en veroorzaakte een gecompliceerde opbouw van het rivierkleigebied.
Toen het rivierkleigebied werd bedijkt, hetgeen in langzaam tempo
moet zijn geschied, terwijl de dijken oorspronkelijk slechts lage kaden geweest zullen zijn, werd de toen bestaande toestand gefixeerd. De hoofdindelini
van de rivierkleigronden berust dan ook op een indeling ir. stroorarnç.Tonden,
die men op de oeverwallen vindt en die u i t lichte en zandige kalkhondende
kleigronden bestaan en komgronden, samengesteld u i t vaak zeer zwnre rl^WVIef
met weinig zanddeeltjes.
De stroomruggronden bestaan meest u i t kalkhoudende lichte klei met
oa 40 à 50$ deeltjes kleiner dan 16 jjt (1jj. » mi e éénduizendste millimeter),
die naar beneden in het bodemprofiel geleidelijk zandiger wordt en op ca 100 c
grotendeels u i t fijn, iets slibhoudend zand i s opgebouwd. Deze gronden liggen
t . o . v . de omgeving hoog in het terrein.
De komgronden, die u i t zeer zware, kalkarme klei bestaan, liegen
laag in het terrein en hebben soms veel wateroverlast.
Vele oude stroombeddingen^ opgeslibd met vaak zware k l e i , zijn meest«
1

al nog duidelijk te herkennen.
Bij dijkdoorbraken zijn gronden ontstaan, die door een pakket zand,
dat door het binnenstromende water werd meegevoerd, op de oudere ondergrond
zijn gekenmerkt. Dit zijn de z.g. overslaftgrqnden.
Eet als bijlage 1 bijgevoegde eenvoudige bodemkaartje van de Betuwe
geeft een overzichtelijk beeld van de opbouw van een rivierengebied. In hot
oostelijk deel van dit gebied hebber} de rivieren vroeger een geheel ander ver- ;
loop gehad dan thans, duidelijk ziet men een grote bocht in de Waal, die tot
Eist r e i k t e . De drie zuid-noord-ruggen in dit deel zijn eveneens merkwaardig.

- 7 - _DezekaartisbeschrevendoorEgberts (1950)•EenkortebeschrijvingistevindenbijEgberts (194S)»
bVormingvandeuiterwaarden
Hetvorenbeschrevenalgemeenbeeldvanhetrivierkleigebiedvormt
deondergrondvanhetuiterwaardengebied.Opdeafzettingenvanderivieren
isnadeaanlegvandijkeneendikkelaagkleiafgezet,waardoordez.g.
uiterwaardgronden zijnontstaan.Ookbijdezeafzetting,dietotindehuidigetijdvoortgaatishetmateriaalgesorteerd,zodatindeuiterwaarden
zowelzeerlichtezandigekleienalszwaarderekleienvoorkoiaen.Deverschilleninsamenstellingvanhetmateriaalzijnechterinhetuiterwasrdendek
veelgeringerdanindebinnendijkserivierkleigrondenendedaarmede geheel
tevergelijkendiepere ondergrondvandeuiterwaarden.
^

Ihheteenvoudigste gevalvindtmendehuidigeriviermidden tus-

sendebandijken.Terweerszijdendaarvanligtmeestaleenbredestrook
uiterwaard (afb,5 ) ,Bijhoogwater treedtderivierbuitenhaar oeversen

uiterwaardafzetting

oorspronkelijke
oeverwal

"^ç^p^

oorspronkelijke
oeverwal

Afb.5.Uiterwaardafzetting gevormdopdeoorspronkelijk oeverwal
binnendebandijken.

gaatoverdekadendiedeuiterwaardenvoorbetrekkelijkhogewaterstand
beschermen,methetgevolg,datdeuiterwaarden overstromen.Tengevolgevan
hetafnemenvandestroomsnelheidvanhetwatervindtookopdeuiterwaarden
eensorteringvanhetmateriaalplants.Dicht langsderiviervindtmenhet

-8diksteenhetmeestsandigekleipakket,datInderichtingvandebandijken
geleidelijkdunnerwordtenuitminderzand'igenmeerkleiigmateriaalbestaat.Vanafhetrivierbednaardebandijkvindtmeninso'ngevalachtereenvolgenskleiigsand,zondigeklei,lichteietszondigeklei,kleien'.rat
zwaardereklei.Nabijdebandijkheeftzichveelaleenstränggevormd,die
dusinhetlaagstgelegendeelisontstaanendiohetnaterbijdalendewaterstandennaarhettwsltenafvoertentenslottev;eerinderivierbrengt
(afb. 6 ) ,
Aangezienhetuiterwaardengebiedindestroontichtingvanderivier
naarhetwestenafbelt,leanovergroteafstandindezerichtingeenaf:iu::ß
vandediktevanhetuiterwaardkleipakketenoenzwaarderwordenvan.-I'••-'
wordenwaargenomen.
Haastdestränglangsdebandijk,vindtmennogwelenkelekleinon
strängenmiddeningroteuiterwaarden,dievrijsmalonweinigdiepzijnen
ookweinigswarekleibevatten.Dezedoeneveneensdienstbijdeafvoervan
hetoveretromir.gswaterbijdalenderivier-waterstanden.Teronderscheiding
vandehiernatenoemensträngennoenenwedezetweedesoortsträngen:afvoer3.tranr;en.Hetbeginpuntvandezesträngenisvaakonduidelijk,terwijlhet
materiaalveruithijisgevormd,ziehweinigofnietvandatvandoomgeving
onderscheidt,Heerstroomafwaartswordtdesträngbreder,watdieperenhij
bestaatuitzwaardermateriaaldandeomgeving»
Domeesteuiterwaardgrondenzijnkalkrijk.Echterkanvaakeenafnamevanhetkalkgehaltevanafderivierinderichtingvandebandijkworder;
Y/aargenomen,Plaatselijkvindtmenzelfsnabijdebandijkinminofr.eor
"dode"hoekenkalkarme,vrijzwareuiterwaardü&ei»Cokdekleiindostranger.
issomskalkarmonhur.eus.T'ethetijzer
gehaltevandekleiisvaakhettegergesteldehetgeval.Deietszwaardere,watlagereenmoernabijdebandijken
golegengrondenvertonenreodsopgeringediepteeonophopingvanijserhydroxydeafzettingenindevormvanroostconercties,roestvlekiconen-vlamnen.

-9Dichtgeslibde strängen, die roet zwaardere klei zijn gevuld zijn meestal
ijzerrijk.
Hethierbovenbeschrevenvormingssysteemvanuiterwaard-afzettingen
komtvrijveelvoor.Hetisgekenmerktdoorvrijgeleidelijkeovergangen,«aar*
vandegrenzentussendeverschillendekleisoortengeleidelijkverlopenen
uiterwaard
moeilijknauwkeurig zijnaantegeven.Dediktevandekleilaagneemtinde
riehtingvandebandijk aJN Habijhetrivierbedvindtmenvooralindeondergrondhotgrofste zand.

Afb.6Bodamkaartjevaneendeelvande
uiterwaardnabijLexkesveer.Duidelijk
zietmendeopeenvolgingvan
grofzand.igeuiterwaard (Küal),
zandigeuiterwaard

(EUeS),

zaveligeuiterwaard

(HUs3),

klei-Juiterwaard

(KUs4).

DemetHüqaangaduidegrondenzijnafgegraven»Schaal1:10.000. (Ontleend
aandebodemkaartvandeomgevingvan
Wageningen,Buringh,^1951),

Eenveelvuldigvoorkomendeafwijkingvanditsysteemvindtmenop
plaatsenwaarderivier zichinderichtingvanzijnbuitenbochtheeftverplaatsttengevolgevanuitschuren»Aandezijdevandebinnenbocht,waar
meestalvrijgrofzandisafgezet,groeidedeuiterwaard weeraan.Opdeze
wijze ontstondentamelijkhoge zandensomsgrindrijkeplatenenbanken,die
latermeteenenkeledecimetersdikkekleilaag zijnafgedekt.Inhetterrein
zietmendaneenogenschijnlijknormaalopgebouwdetamelijkuitgestrekte
uiterwaard.Nader onderzoekbrengtecshteraanhetlicht,datdevaaklichte,

zandigeuiterwaardkleivandobovengrond enkeledecimeterstotca1mdik
isenopvrijgrof,S O E S grindrijkzandmist.
Eengeheelanderevormvanafzettingenieontstaaninennabij
eenoudrivierbed,datverlatenisenweinigofgeenwatermeervoert«Ditisb.v,hetgeval,waarderiviereenbochtheeftafgesnedenofisgekanaliseerd#Meestalvindtmendaneentientallenmetersbreed ondiepbed,dat
enkelemeterslagerkanliggendandehoogopgeslibdeplatenverder op.In
hetbedvindtmeninderichtingvanhetrivierbed zandruggetjesmetdaartussensträngen.Hetgehelebedis
toert
tamelijk zwarekleigeheelofgedeeltelijkopgevuld,hetgeenmeestafhankelijkisvandetijdwaarinhetbed
buitenwerking isgesteld*Sommige oudebeddingen*diesomsmiddendoorde
huidigeuiterwaardenlopen,zijnbijnageheeldichtgeslibd.Zijzijnin
hetveldmeestnogalseeniets3-agerestrookteherkennen,somsookzijn
eedoor jongereafzettingentotaaloverdekt,b.v»dichtbijdehuidigerivier.Indezeoudebeddingenvindtnentot3à4nvrijvetteklei,meest
ijzerhoudend.Teronderscheidingvandeeerdergenoemdekleineresträngen,
diehet overstromingswater Vandeuiterw-ordenafvoeren,-noemenwedeze
strängenoude,givferbedsfoangen.
Desamenstellingvandebodemnabijdezeouderivierbedstrangen
issomsaeergevarieerd.Voorde ondergrondmoetmenzicheenopbouwdenken
uitdetijddatdesträngnoggeheelrivierbedwas»Daarnaheeftereen
dichtslibbingsproceaplaatsgevondenentenslotteishetgehelegebieddoor
i

eennieuweafzetting overdekt.
Eengeschematiseerdvoorbeeld isinafb,7weergegeven.

Afb,7»Schematischedoorsnedevaneenouddichtgeslibd rivierbed (D),
datisoverdektdoorjongereafzettingen.Auiterwaardkleidek,
Boeverwalvandeoorspronkelijke rivier,Ckleilens.

-11Deinvloedvandemensopdesamenstellingvandeuiterwaardgrcodenisvrijgroot.Wegenvanafdebandijktotderiviervindtmenhaast
overal.Sommigevandezewegenzijnopgehoogd,waardoor zijdestroming
vanhetwater opdeuiterwaardenhebbenbeinvlood.Anderekunstwerkenb.v.
eenhavenkanaal,zomer-enwinterkadenensluisjeshebbeneveneenseenbelangrijkerolgespeeld.Deinvloedvandewegenenkadenisduidelijkmerkbaar.Zijhebbendestromingvanhetwaterbelemmerd,waardoorhierendaar
minofmeer w dode whoekenopdeuiterwaarden zijnontstaan,waardooraldaar
zwaarderekleiwerd gedeponeerd.Doorhetsysteemvandekadenmetdedaarbijbehorendesluisjesenduikersheeftmergetrachtde overstromingent6gen^
tegaanen/ofteregelen.Zoweldestroomsnelheid alsdestroomrichtingvan
hetwater ishierdoorbeïnvloed«Dekribbenhebbenbehalveeenregulerende
invloed ophethuidigerivierbedookinvloed gehad opdevormingvanende
slibafzetting opdeuiterwaarden.Hetwinnenvanrivierzand enriviergrind
inhetrivierbedheeftditbedverdiept,waardoor overstromingenminder talrijk zijngeworden.Ditallesheefttotgevolgdatdejaarlijkseslibafzetting opdeuiterwaardensteedsgeringer isgeworden.Bijeenonderzoekvan
deuiterwaardennabijWageningen (Buringh, 1951)isgebleken,datgedurende
delaatsteeeuwca8cmkleiopdeuiterwaardenwerd afgezet.Geziende
vaakvrijdikkekleipakkettenvandeuiterwaarden,dieliggenopdeoorspronkelijkekleiondergrond,moetwordenaangenomen,datdeopslibbing
vroegerplaatselijkveelsterkerisgeweest.Openkeleplaatsen,diedaari

voorgunstig zijngelegen,heeftthansnogweleenvrijaanzienlijkeopslibbingplaats.Dezeplaatsen zijnechterweinigtalrijkenzijhebbenslechts
eengeringoppervlak.
Uiterwaardgrondenzijnpractischsteeds zeerfijngelaagd.Horizon-«
talelaagjesterdiktevanéénofenkelemillimetersbestaandeuitsomsmeer
zandig,somsmeerkleiigmateriaalwisselenelkaaraf.Indebovengrond ter
diktevansomswel80à100cmismeestalgeengelaagdheidneeraanwezig.De
grondheeftdaareenmooieegaalbruinekleur,heefteengoedekruimelige
structuurenisgoeddoorlucht.Lagergelegenuiterwaardgrondenvertonen

vaakreedsopca50cmroestvlekken,terwijldestructuurcompacterwordt
endekleurgrijzerbegintteworden,Indediepereondergrond,waaringeen
luchtdoorkandringen,zijndekleurengrijzertotzelfsblauwgrijs.Dergelijkelagenverkerenineengeheelgereduceerdetoeètand.Blootgesteldaan
deluchtbegintookdezeblauweklei,dievaaknleemBgenoemdwordt,bruin
teverkleuren.

cAfgebakkenuiterwaarden,
Indeloopderjareniseenzeeraanzienlijkdeelvandeuiterwaardgrondenafgegraven.Hetmateriaalvormtdegrondstofvoordesteenindustrie.Langsdebandijkenvindtmenvaakafgegravenstroken,dierateriaal
hebbengeleverdvoordebouwofophogingvandezedijken.Nabijdeplaatsen,
waardedijkenweleenszijndoorgebrokenenwelkegekenmerktzijndoorhet
voorkomenvandez.g.wielenofwaaienenhetzeerbochtigkarakterder
dijken,vindtmenvaakafgegravengedeelten,diegrondhebbengeleverdvoor
herstelaandedijken.
Hetafgravenvanuiterwaardenterverkrijgingvangrondstofvoor
stenenmoetreedszeeroudzijn,(menzie«CagelingenPreger,1952).Reeds !
i

voordeaanlegvandijkenwerdderivierkleibenutvoorhetstenenbakken.Naj
dedijkaanlegheeftmenbijvoorkeuruiterwaardkleivoorhetbakkenvan

]

stenengebruikt.Deomvangvandezeafgravingeniswaarschijnlijkvrijgering;]
geweest. Passindsde19eeeuwishetafgravenineensneltempoverlopen. •]
Grotendeelszalditeengevolgzijnvandesteedssnellerebevolkingstoename,
hetuitbreidenvanhetverhardewegennetendeindustrialisatie,waardoorin
toenemendematestenennodigwaren.
Ofschoonmenzichoorspronkelijkbepaaldetothetverbakkenvande;|
bovenste,(metuitzonderingvandez.g."roof")vaakuniformelichteuiterwaardklei,diezichhetmeestvoordestenenfabricageleent,ismenlaterook
anderekleigaangebruiken.Tegenwoordigkanpractischelkekleisoortinde
uiterwaardenwordengebruikt,£ entemagere,zandige,kleiwordtmetzwaarderekleigemengd}aaneentevette(zware)kleiwordtzandigekleiofsoms

1
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fijn zand toegevoegd. Het is vaak niet ©ens nodig, dat deze verschillende
grondstoffen naast of boven elkaar voorkomen. Sten voert soms materiaal van
j

verschillende plaateenaan,welkeindeaardhaanwordengemengd.Demechanisatievanhetgraafkerkd.m.v.excavateursleverthierbijvelemogelijkheden.Behalvepractise»elkeklei,metuitzonderingvandehumeuzeenvenige
klei,wordtthansookfijnzandafgegraven.Hetlaatsteiseenbelangrijk
materiaalvoordemenging.
Ditallesmaakt,datereengrootverschilbestaat tussende
vroegereafgravingenvandeuiterwaardenendievandelaatstedecennia.
Vroegerbepaaldemenzichpractischuitsluitendtotdejongeuiterwaardklei.
Dew$gegravenlaagwasmeestalnauwelijks1mdikenhetafgeticheldeland
waslaterweerredelijkgrasland,datnaverloopvanjaren,wanneererweer
watslibopwasafgezet,weer zijnoudegoedekwaliteitterugkreeg.De
recenteafgravingengaandoordemechanisatie practischsteedstothet
grove zand.Deonderhetuiterwaarddekvoorkomenderivierklei,diereeds
voordeaanlegvandedijkenwasgevormd,wordtookweggegraven.Indeoude
rivierbedstrangen,waar soms3à Umwinbarekleiwordtaangetroffenontstaandiepegaten.Dehuidigekleiwinning onderscheidt zichdanookvanhet
oudesysteemdoordatergrotecomplexenonlandofwaterachtergelatenworden, (afb- 8 K

> 8Fotovaneenuiterwaard inafgravingnabijRenkum*

H
Ookindienhetafgegravenlandlaterwordtgeëgaliseerdendez.g."roof*

\

(d.i.dedoorworteldezodelaagterdiktevanca30eravandeoorspronkelijk«
bovengrondvandeuiterwaard)wordtteruggestort,iserveâalvaneenaanzienlijkelandbouwkundigewaardeverminderingvanhetlandsprake.Degrofzandigeondergrondhoudtgeenwatervast.Dedunnekleilaagisnietinstaat
hetgrasindezomervanvoldoendewatertevoorzien.
Kenmerktedeoudemethodezichdoorgeenofslechtsgeringelandvernieling,denieuweremethodenkenmerkenziehveelaldoorernstigelandvernielingofaanzienlijkewaardeverminderingvandegraslanden.OpdehierbeschrevenmindergewenstetoestandenwerdonlangsdoorProf.Edelmaninzijn
boekje:"Socialeeneconomischebodemkunde"(Edelman,194-9)gewezen.Buringh
(1951)ginguitvoeriginopdenabijWageningenenRHenenveroorzaakte
moeilijkheden.

^

BijonsonderzoekvandeuiterwaardenlangsdeRijnendeWaal
hebbenweherhaaldelijkkunnenwaarnemen,datopveleplaatsenpogingenwordenondernomendeafgegravengrondenweerineenenigszinsredelijketoestandvoorlandbouwkundiggebruikterugtebrengen.Eenenanderisvoorons
aanleidinggeweestnategaanwelkemaatregelenertoezoudenkunnenbijdragendelandbouwkundigenadelenvanhetaftiehelenzogeringmogelijktedoen
zijn,aangezienhetduidelijkis,datdesteenindustriehaargrondstoffen
zoveelmogelijkuitdeuiterwaardenzalmoetenbetrekken.HoofdstukIVis
hieraangewijd,
i

Nudezand-engrindwinninginderivierenwordttegengegaan,wordt
meerenmeerovergegaanzandenzomogelijkookgrindindeuiterwaardente
winnen.Hierdoorontstaanplaatselijkzeerdiepegaten,dieeeuwenzullen
blijvenbestaan.
Eenzeergrootdeelvandeuiterwaardenisreedsafgegraven.Br
moet,zoalsreedswerduiteengezet,verschilwordengemaakttussendeouderwetseofgravingenendemoderneafgravingen.Delaatstelatenzichreedsdoor
eenleekherkennen.Deeerstekunnenechterookvrijeenvoudigwordenherkend.

-15Evenwelzijner zeeroud©afgravingen,dieinlateretijdweerwat zijnopgeslibdenwaar oorsprotkelijknietallekleiisweggehaald.Het isvaak
nietmogelijkpreciesaantegevenofdergelijkeuiterwaardenzijnafgegravenofniet.Aangezienonsonderzoek zich ±ahoofdzaak concentreerdeop
devoorraad endesamenstellingvandeaanwezigeklei,zijndergelijkegrondentotdenietafgegravenuiterwaardengerekend,omdatzehiermeepractisch
geheelovereenkomen.

/£
§2Methodevanonderzoek

Inhetkortkomtdemethodevanonderzoekophetvolgendeneer:
Inhetveldwordenopregelmatigeafstandendoormiddelvanspecialegrondboren,boringenverricht,waarbijnauwkeurigwordtvastgesteldopwelke
wijzehetbodemprofielissamengesteld.Vanelkekleilaagwordtdesamenstelling,dehoedanigheidendediktebepaald.Degegevensvanelkeboring
wordengenoteerd,opeenapartekaartwordendeplaatsen,waargeboordis,
aangegevenenvoorzienvaneennummer,datcorrespondeertmethetnummer
vandebeschrijvingInhetboekjemetdeprofielgegevensvandeboringen,
'^egelijkwordtvastgesteld,welkediktedewinbarekleilaagheeftonv;<-l!:e
desamenstellingvanhetmateriaalzalzijnalsallelageninhet;T OHel
gemengdworden,^ezemengingvindtn,l,tijdensdeafgravingd,m.v,e^n
excavateurplaats*Ookdesamenstellingvandeonderdekleivoorkomende
zandlagenofvandezandondergrondwerdgenoteerd.
Opdezewijzeishetmogelijk,hetvoorkomendekleimateriaalin
eenaantalklassen,iedermetverichiliendesamenstelling,teonderscheiden,
A

evenskunnenenkeleklassenwordenonderscheidenindediktevandewin-

barekleilaag.Dezevoordesteenindustriemeestbelangrijkegegevens,
werdenmetenkeleandereopeenkaartaangegeven,nadatdebegrenzingen
vandeverschillendekleisoortenenkleidiktendoormiddelvanveelvuldig
borenzonauwkeurigmogelijkwarenvastgesteld,ü ealdusverkregengedei

tailleerdeklei-inventarisatiekaart,welkeuitvelekaartbladenbestaat,
geefteenbeeldvandatgene,hetgeenvoordeklei-industrievanbelangis.
Eenspecialekaart,waaropdeboorpuntenenboornummerszijnvermeld,geeft
bijelkboorpuhtookaandedikteindecimetersvandewinbarekleilaag.
Doordatdezekaartopdoorzichtigpapierisgetekend,kanzijopdekleiinventarisatiekaartwordengelegd,waardooreengecombineerdgebruikvan
beidekaartenmogelijkwordt,hetgeenvelevoordelenbiedt.
Wiemeerdetailsnodigheeft,kandeboorgegevensvandeafzonderlijkeboringenraadplegen.Hierinisdusaangegevenuitwelkmateriaalde
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zijn nog enkele andere kenmerken vermeld. Het rapport dient t e r verduidelijking van deze gegevens en tegelijk geeft d i t rapport nog enkele bijzonderheden b i j elk kaartblad, waarbij er van is uitgegaan, dat a l l e r l e i andere gegevens, zoals b.v, hoogteligging, waterstaatkundige toestand, grondgebruik, topografie, gemakkelijk van andere kaarten (rivierkaarten, topografische kaarten, enz.) kunnen worden ontleend.
De hier gevolgde werkwijze verschilt van die, welke bij de bodemkartering meestal wordt toegepast. De methode van verken is meer direct gericht geweest op één bepaald doel, n . 1 . het onderzoek en de inventarisatie
van de k l e i in samenhang met het gebruik van dit materiaal voor de steenindustrie. Het meer wetenschappelijk bodemkundig deel van het onderzoek i s
meer naar de achtergrond verschoven. De boorgegevens in de boorboeken
bieden voor deze studie veel belangrijk materiaal.
Voor de kennis van de uiterwaarden i s het nodig, een gedegen i n zicht t e hebben in de vormingswijze van deze gronden» In het voorgaande
konden hierover verschillende meer algemene verschijnselen worden besproken.
2h verband met de aard en het karakter van dit onderzoek hebben wij er van
afgezien in dit rapport hiervan meer t e vermelden.
Voor de benaming van het materiaal hebben wij ons in hoofdzaak bepaald tot de in de bodemkunde gevolgde v/ijze van benaming, welke gebaseerd
i

is op het f i j n - en grofzandgehalte en het gehalte aan afslibbare delen
(percentage deeltjes kleiner dan 16 n). De in de praktijk van de steenindus t r i e gebruikelijke benamingen z-ijn vermeden, deels omdat duidelijk is gebleken, dat hierbij vjeinig uniformiteit aanwezig i s , deels omdat ons veldpersoneel de bodemkundige classificatie en benaming het beste beheerst.
Gedurende het onderzoek is de samenstelling van het materiaal
steeds nauwkeurig geschat. Hiermede i s in de loop der^aren b i j de onderzoekingen in de rivierkleigebieden zeer veel ervaring opgedaan. Het in de oorlogsjaren uitgevoerde onderzoek in de Bommelerwaard, (Edelman c . s . , 1950)
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isgepaardgegaanmethetonderzoekvanvelegrondmonsters,inhetbijzonder
watbetreftdekorrelsamenstellingvandeonderscheidengronden.Voortbouwendeopditonderzoekislatervoortgewerktinanderedelenvanhetrivierkleigebied,waarbijdoormiddelvangrondmonsteronderzoeksteedsdehodige
controlekonwordenuitgevoerd«
Ihverbandmetdeonzekerheidaangaandedeopdrachtvandituiterwaardenonderzoek(menziehetvoorwoord)moeâfcervanwordenafgezien,
uitvoerigmonsterenderzoektelatendoen,inverbandmetdehieraanverbonkdenkosten.Welzijngedurendeheteerstejaarvanhetveldonderzoekeen
aantalmonstersonderzocht*levenswashetveldpersoneelindegele-onhoid
hunschattingsmethodetevergelijkenmetgronden,waarvandesamenstelling
nauwkeurigbekendwas«
Terverkrijgingvaneenreëlebasiszijnlaternogmonstersvan
karakteristiekekleienverzameldengeanalyseerd,waardoorhetmogelijkis
eenjuistbeeldteverkrijgenvandesamenstellingvanhetgeklasseerde
materiaal.
Doordezelfdeomstandighedenzijnwijnietinstaatgeweestallerleikleienopbijzondereeigenschappenzoals:kleimineralen,bakkwaliteit,
droogkwaliteite,d,telatenonderzoeken.
Eveneenshebbenwijhetsteedsalseennadeelgevoeld,datgeen
officieelcontactmetdiversesteenfabrikantenkonwordenopgenomen,wederom
alsgevolgvandereeds'geschetsteomstandigheden.Wijhebbenonsmoeten
bepalentotgesprekkenmetsteenbazen,opzichtersenpersoneelvansteenfabrieken,dieechternietsteedsalleinlichtingenwiJLdenverstrekken,die
wijgaarnezoudenhebbenontvangen.Enkelevanhengaven,ombegrijpelijke
redenen,zelfsfoutieveinlichtingen,nietwetende,dateenbodemkundige
meervertrouwtopzijnogendanopzijnorenenovereenzeerruimeervaring
beschiktj
V/ijkunnennietverzwijgen,datdehierbovenvermeldefactoren
eenschadelijkeinvloedoponswerkhebbengehad.Wijhebbengetrachtdeze
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enderzoekkanvoorveledoeleindendienstdoen.Evenwelzullenzijhiervoor
meestalnogeensmoetenwordenbewerkt,terwijlsomsenigaanvullendwerk
moetwordenverricht«
Deaardvanhetonderzoek,dateengedetailleerdkarakterheeft
gedragen,brengtmetzichmee,datdedetailgegevensvangrotevaardezijn«
Nietalleenisdithetgeval,doordat
raen
directdevoorraadendekwaliteit
vandekleiindeomgevingvaneenfabriekzalkennen,dochookdoordatmen
nuinstaatis,eenafgravingsplanoplangeretermijntemakeneneen
schemavanafgravingkanopstellen,waarbijmetmengjngvanmateriaalvan
verschillendeplaatsenrekeningkanwordengehouden,hetgeendekwaliteit
vandestenenzeertengoedekankomen*
Deresultatenvanonsonderzoeksamenvattend,komenwetothet
volgende:
1Menverkrijgteennauwkeurigbeeldvandesamenstellingvandeuiterwaardgronden,inhetbijzonderbetreffendedekwaliteitvandediversekleisoortenvandenogaanwezigekleivoorraden,geschiktvoordesteenindustrie,
2Menverkrijgteenoverzichtvandereedsafgeticheldegronden,hungrootte,
liggingenhuidigetoestand,
5D eaanwezigekleivooradenbiedendemogelijkheideenvrijnauwkeurige
schattingtemakenvandetijdsduur,waarjn nogovervoldoendegrondstoffenkanwordenbeschikt,aangeziendecapaciteitvandeindustrie
bekendis*
4Nagegaankanwordenwelkevoorradenenwelkekleisoortenvoorelkefabriek
nogbeschikbaarzijnenvoorhoeveeljarenervoldoendegrondstofaanwezig
is»
5Hierdoorkunnenvoorelkefabriekenvoordegezamenlijkeindustrieplannen
oplangeretermijnvoorontgravingvanuiterwaardgrondenwordensamengesteld«
6Dekennisvandesamenstellingenkwaliteitvandediversekleisoorten
scheptdemogelijkheideenplanuittewerken,waarbijzoveelmogelijk

elkefabriekgrondstoffenzalkunnenkrijgen,welkehetmeestgeschikt
zijnvoorzijnfabricageproces.
7 Elkefabrikantzaleenplankunnenopstellen,waarbijmetdemengingvan
materiaalvanverschillendeplaatsenrekeningkanwordengehouden» De
kwaliteitvandestenenzalhierdoorkunnenwordenverbeterd*
8 Degegevenstijdendemogelijkheidtotenvormeneenobjectievebasisvoor""
het onteigenenvangrondenofhetopleggenvaneenplichttotverkoopvan
dewinbarekleilagenvanpercelen,diehiervoorthansdoordeeigenaar
nietterbeschikkingvandesteenindustriewordengesteld.Ditgeeftde
steenindustriemeerzekerheid,hetgeen investeringen enmoderniseringen
vandefabriekeneenre§lebasiskangeven,
9 Deherontginningvanafgetichelde grondenkanopbasisvandemetditonderzoekverkregengegevensterhandwordengenomen,Plarmeninruimerverband,welkeeenbelangrijkerolkunnenspelenterbestrijdingvanwinter—
werkeloosheid indesteenindustrieenvananderevormenvanwerkeloosheid
kannenwordenuitgewerkt,
10Opbasisvandebodemkundigegegevenskanwordsnbepaaldhoeveelkleivan
elkperceelmagwordenafgegravenenhoedegrondenweertot zogoed
mogelijkecultuurgrondmoetenwordenherontgonnen.Eventueelkanworden
vastgesteld,datbepaaldepercelenzodiepmogenworden'afgegraven,dat
ergeenland,dochwateroverzalblijven.
11DegegevenskunnentevenswordenbenuttervaststellingjVandeplaatsen
waartotopgrotedieptezand ofgrindzalwordengewonnen,
12Hetboderakundigonderzoek,datheteersteopditgebied isgeweest,heeft
onsinstaatgesteld,ervaringenkennisoptedoen,welkevoorvolgendeonderzoekingenvannietteonderschattenbetekeniszijn,Inhetbijzonder
betreftdithetwerkeningedetailleerdevorm,omdatpastotonderzoekingeningroterverbandkanwordenovergegaan,nadateennauwkeurig inzicht
indedetails ia verkregen,,

m
\
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Allestezamengenomenblijkt,datdehierverkregenbodemkundige'
gegevensvoordeledoeleindengebruiktkunnenworden» 3hhetbijzondergeldt;
ditvoorhettreffenvanmaatregelen,diedegezamenlijkesteenindustrie
inditgebiedbetreffen,waardooraandezeindustrieeenbasisgegevenkan
worden,watbetrefthetverkrijgenvangrondstoffen,hetgeenvan primair
belangis.
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Nahetgeen inhetvoorgaandehoofdstuk ismedegedeeld overde ontstaanswijzevandeuiterwaardgronden ishetduidelijk,datdehierbijgenoemdekleisoortenzozeer inkenmerken eneigenschappen verschillen,dat daarop
«enhoofdindeling kanwardengebaseerd.
Zois onderscheid gemaakttussen»
1 Niet afgegravenuiterwaarden« bestaandeuitt
TJgrondennet eenuiterwaarddek
S stroomruggronden,aldanniet afgedektdoorU
Kkomgronden.afgedektdoorU ofS
Z zandgronden,afgedektdoorU,S ofK
V veen,meest voorkomend inlagen ofalshumeuzebandjes
Genoemdegrondsoortenkomenvaakinlagenvanverschillende dikte opelkaar
voor.Desamenstelling vandekleikan zeersterkverschillen, zowelzandige
zeerlichte (»schrale«)kleials zeer zware,compacte ("vette")kleikomen
voor.Daartussenvindtmen allerleiovergangen.Deverschillen inkorrelgrootte-samenatellingzijn zowelinhorizontale alsinverticale zinaanwe-

2 Deafgeticheldeuiterwaarden,deelsbestaandeuitt
goedgeëgaliseerd land
j

slecht geëgaliseerd land en
onland (meest waterplassen)
Raast dezehoofdindeling zijnnogeenaantalbijzonderheden inkaart gebracht.
Voordesteenindustrlezijnvanelkekleisoort vanspeciaalbelangt
de korrelsamenstelling
hetkalkgehalte
het ijzergehalte
het gehalteaan organische stoffen

frf
DefrorreisamenéteHing
DezeIsvanbelang inverband metdebakkwallteitvandeklei»
Zijbeslistvoorwelkproductvandesteenindustriedekleihetmeest geschiktis(dakpannen,klinkers,straatstenen,drainbuizen enz.).
Degronddeeltjes<lOy,worden indesteenindustrie"leem"genoemdjdedeeltjesvan10-25|A"sloef";dedeeltjesvan25-40M-"stuifzand*$dedeeltjesvan40-200^"fijnzandjfdedeeltjes groterdan200|A
"grofzand".
Omdereeds eerdergenoemderedenenhebbenwijdeze terminologie
nietkunnenvolgen.Hetgrootstedeelvandekleibestaatuit kiezelzuur
(ea65$)enaluminium-axyde (ca1255),
Hetkalk-enjjzergehalteisvooralvanbetekenisvoordekleur,welke d e _ _
stenenzullenkrijgennahetbakproces.Deduurvanhetbakkenendeoventemperatuurhebbenhierop ook invloed»
Hetgehalteaanorganische stoffen (veenenhumus)isvanbelang,doordat
tehogegehalteneenslechtesteengeven.Deze organischestoffenverbranden
n.1.geheelenlatengaatjes ofscheurtjes indesteenachter.
Andereeigenschappen,zoalsdeaardvandekleimineralen,zijn
eveneensvanveelbelang.Dezekunnenechternietinhetveld wordenvastgesteld,waardoor laboratorium-onderzoekaanvullende gegevens zalmoetenverschaffen.
Uitdeaardder zaakisdedikteende oppervlakte,waaroverbepaaldekleisoortenvoorkomenvanveelbetekenis.

i

Dehoofdindelingvandekleigrondenisgebaseerd opdesamenstellingvandekleiendediktevandewinbarekleilagen.
Desamenstellingvandekleiisin6typenaangegeven,n.l.x
1 zeerlichteklei,15%minder afslibbaredelen
2lichteklei, 15-30$afslibbaredelen
3normaleklei,30-4.5$

H

4 zwareklei, 45-60$

n

5 zeer zv;areklei,60-80$ »

*
H
»

6 «1t.evmnt.ft vsaava VI«1.w(»rd«n8(T£«fslibbsi»«delan

Tevensisaangegevendesamenstellingvanhet zand,datopvele
plaatsentussenofonderdekleivoorkomtt
1 fijnzand
2 scherpzand
3 scherpgrofzand
4 grindhoudendzand
5grind
Dediktevandekleipakkettenwerdgenietenenweergegevenindecimeters.
Voordekart©grafischevoorstellingwerdendezetoteenhedenvan5decimeters
samengevoegdindevolgendegroepen«
kleinerdan10dm
10-15da
15-20dm
20-25dm
25dmenmeer

!

I
S2Debeschrijvingvandetarofielenrdedetailindeltoe
Vandeboringen,welkeopdeuiterwaardenwerdengemaakt,werden '
korteprofielbeschrijvingengemaakt.Hierbijwerd speciaalgeletopdein
devorigeparagraafgenoemdekenmerken.Deprofielbeschrijvingenwerdenper
kaartbladgebundeld ineenboek«
Vanelkeboringwerdenno.enraaigenoteerd.Dediktevandeverschillendekleilagenwerd ineenhedenvan1dmweergegeven.Vanelkekleilaagwerd opgeschrevenwelkekleisoortaanwezig isenwelkesamenstelling
dekleiheeft,(Indiendekleieenenigszinsvandehiernatebeschrijven
kleurafweek,'verdhiervanindeprofielbeschrijvingenmeldinggemaakt).
Devolgendeonderscheidingenzijngemaakt:
pruiterwaardendek
Dit is.deklei,afgezetnadebedijking.Dekleiisvrijhomogeen
enineenprofieluniformvansamenstelling,Inhetprofielvaneenuiter-

|
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bandjes,dieietsinkleurensamenstellingverschillen.Zodraindegrond
wordtgewerkt,ontstaateengeheeluniformsamengesteldproduct.Doorbiologischeactiviteitenindebovenstelaagterdiktevanca80à100cmis
vaakgeheelgehomogeniseerd.
Dekleurvandeuiterwaardenkleiislichtgeel-bruinenzeergelijkmatig.Er isonderscheidgemaaktin:
üllichtettiterwaardklei
meteengehaltevan20tot40$afslibbaredelen.3hhoofdzaakligtditpercentagerond35$.Percentage <10nisongeveer50$,
Ü2normaleuiterwaardklei
meteengehaltevan 45tot65$afslibbaredelen.3hhoofdzaakligtditpercentagerond55$.Percentage <10nisongeveer55$.
Defijngelaagdeopbouwvandezekleiisontstaantengevolgevande
jaarlijkseopslibbingmeteenkleÜaagjeterdiktevanenkeletiendedelen
vaneenmillimeterofmaximaalvan1à2mm.
Opsommigeplaatsendichtlangsdehuidigerivierbeddingen isdeopslibbinggrotergeweest.Hetuiterwaardkleipakket,datmeestaleendikte
heeftvanenkeledecimeterstot1à1.5meter,meestal60à80cm,isdan
enigszinsdikker,somstot2m.Hetmateriaalisdanmeesteenlichteklei
metvrijveelzandigeenfijnzandigedelen.Dezekleiisalsaanwas beschrevenenmethetsymbool x aangeduid.Alleendaarwaareenbehoorlijkoppervlakvandezevaaknogjongekleiaanwezigis,isdezekleialszodanigbeschreven.OverigenszijndeverschillenmetdeU-kleiennietgroot.
Deuiterwaardkleienzijndoorhunsamenstellinghetmeestgeschikte
materiaalvoordesteenindustrie.Voordattotmechanisatievandeafgraving
werdovergegaanwerd practischalleendezekleivoordesteenindustriebenut.
Hiervoor isheteenzeerwaardevolproduct.

pi/
Skleivandestroomruitëronden
Dezekleiligt inhetmerendeel deruiterwaarden onderhetniterwaardendek.Debovenkant vandezekleilaagwasvoordeaanlegvan de
dijkenhetlandoppervlak.Zoalsuithoofdstuk Iblijkt,isdeopbouwvan
dezekleiveelongelijkmatigerdandievan deuiterwaardklei.Dekleilagenvanverschillende aamenstellingwisselen indiktevanenkelemillimeterstot enkeledecimeters.Desamenstellingvan deverschillende kleilagenlooptuiteenvanlichte,somszeerlichteklei,totzwareklei.
De kleurvandeklei isbruintotgrijsbruin,somsiets roodbruin.
Bijdezwaardere kleientredendanmeergrijsachtige kleurenopdevoorgrond.Demeerzwarekleienhebbenmeestaleencompacter structuurdande
lichtere«
Onderscheiden worden:
31lichtestroomruggrond
met40tot55£afslibbaredelen,± 45%<10pL,
S2normalestroomruggrond
met 55tot 70£afslibbare delen, ±60$<10 \xt
S5zware stroomruggrond
met 70tot 80^afslibbaredelen,±?0£ <10n.
Deze grondenbevattenallemeerofminderkoolzure kalk«De lichtere
vaakmeerdandezware,dieeenovergangvormennaardekomgronden,die
kalkarm zijn.

4

Sommigeetrocmrugkleigrondenzijntamelijkstug,anderezijnstug
enzijntevens doorallerleiroestvlekkenoranjegevlekt,waardoordeze
kleieenietsanderkarakterkrijgt en "lemig"wordtgenoemd,hetgeen in
deprofielbeschrijvingenmet deletter1 isaangegeven«
Opdegrensvandestroomruggrond endedaaropliggendekleivan
hetuiterwaardendekkomtheelvaakeendunzandiglaagjevoorterdiktevan

-28-

oa5cmofdunner.Indebeschrijvingenisditlaagjeveelalverwaarloosd,
tenzijhetdikker is.Openkeleplaatsen& het onderzochtegebied 4»dit
zandlaagjeveeldikkerenaomsplaatselijksterkgrindhoudend.Ditisnatuurlijkwelaangegeven.Wanneerdezelaagveledecimeterstotsomsmeer
daneenmeterdikis,isdewinningvandekleionderdezelaagzeermoeilijk.Deboringwerddanopdezelaagafgesloten.
Dekleivandestrooraruggrondenonderhetuiterwaardendekisover
hetalgemeengeschikttot zeergeschiktmateriaalvoordesteenindustrie.
De zeerlichtelagenzijnietstemager,de zwaarstelagen zijnietstevet.
Doordatdelageninhetprofielnogalsterkvansamenstellingwisselen,ontstaaterbijdeafgravingmeesteengoedmengsel.Indeuiterstegevallen
ismenging,hetzijmetfijnzand,hetzijmet zwaarderekleigewenst.Demogelijkheid ishiervoormeestalwelaanwezig.Hetkalk-enijzergehaltevan
dezekleikansomsaanzienlijkvariëren,waardoordekleurvandesteensoms
tamelijksterkwisselt.
Overhetalgemeenishetkalkgehaltevande zwaarderekleigeringerdanvandelichtekleiterwijlhetijzergehalteeentegengesteldetendenavertoont.Eveneens zienweeenafnamevanhetkalkgehalteeneentoenamevanhetijzergehaltevanafderivierbeddinginderichtingvandebandijkindiendeopbouwindeondergrondregelmatig isgeweest.
Terweerszijdenvandevroegereenhuidigesträngenishetkalkge-

i
haltevaakgering.
Kdekomkle^

!
J

Dezeklei,waarvanhetontstaanendewijzevanafzettingookin
hoofdstukIwerd aangegeven,iszwaartot zeer zwaar,compactenlalkloos.
Dezekleikomtplaatselijkdireotonderhetuiterwaardendekvoor..j
ïüeestalechterishijdoorstroomruggrondafgedekt,waaropweeruiterwaardkleivoorkomt.Overhetalgemeenishet oppervlakwaardekomkleiwordtaange
boord,gering.Inverticale zinisergeenduidelijkegelaagdheid doorver-

-29scfaîlinsamenstelllagvanhetmateriaalmerkbaar.
Dekomkleiisoverwegend grijs*somsbruingrijs,vankleur;
roestvlekkenenookmeerblauwachtigegrijzevlekkenkomenveelvuldigvoor.
Er isonderscheidgemaaktin«
fffzwarekomklei
metca70totÖOJgafslibbaredelenenjslechtsweinig zeerfijnezanddeeltjeo
K2zeer zwarekomklei
metca80ofmeer %afslibbaredelenenpractisohgeenzanddeeltjes.
Dekleibevatweinigofgeenorganische stof.Openkeleplaatsen
isenig organischmateriaalaanwezig ofiadekleivenig.Ditwerdsteeds
vermeld.Inenkelesträngenkomensomskalkschelpjesindekleivoor.
Dekleiistevetvoordesteenindustrie aandegroterivieren.
Meestalisdemogelijkheid aanwezigdekomkleitemengenmetzeer lichte
kleiofmetfijnzand,waardoor eenredelijkegrondstofkanwordenverkregen,;
welkeechterminderhoogwordtgewaardeerddandeklei,diereedsvannature
eenjuistesamenstellingbezit.
ZDe zandgronden
Ditzan&nateriaalkomtpractisch overalonderdekleivoor.De
samenstellingkanvariërenvanzeerfijnzandtotgrind.Vaak isernogenige
kleibijgemengd«Hetmateriaalissteedskalkhoudend. Gezienhetfeit,dat
defijnerezandsoortenvoordesteenindustrievanbelangzijninverband met
j

demogelijkheidditmateriaalvoorvermengingmettezwarekleientemengen,
zijnsteedsdesamenstelling endiktevan.denogtegebruikenzandlagen inde
ondergrond opgenomen.Vandegrovere grindrijke lagenwerdalleendediepte
vandebovenlaagbepaald.Deonderscheiding isdevolgende:
21 fiftnzandenzeerfijnietskleiigzand
22 scherpzand
23 scherpgrofzand
24 grindhoudendzand
Gr grind

'f.
Aanvulling
betreffenderesultatenvanhetaonsteronderzoek

DoordeïièlwillendemedewerkingvanhetBestuur"»ande'TTerenigingde
NederlandseBaksteenindustrie"teArnhemhebbenwijSndezomervan1952nog
een40-talkleimonstersuitdeuiterwaardenkannenlatenanalyseren.Eet
laboratoriumonderzoekwerduitgevoerddoorhetKeramischInstituutT.N.0.te
Gouda*
Deanalyseszijngemaaktmethetdoeldeverschillendeinhetveldgemaaktebodemkundigeonderscheidingente"vertalen"inanalyses,dievoorde
steenfabrikantvanbelangzijn,

—

Wijbemonsterdenhiertoeuiteenaantalprofleienverschillendelagen,
dieindeboekenmetDoorgegevensstaanvermeld.Dein§2(pag.25t/m29)
vermeld«onderscheidingen,kanmenindevolgendetabellenterugvinden;wij
hebbendejresultatenvanenkeleaantekeningenvoorzien.
Terbepalingvandenauwkeurigheidagraadvandeanalyseswerdeneendrietalmonstersonderverschillendeno 1 s ingestuurd.Hetresultaathiervanis
vermeldintabel1.
Tabel1

Analyse-resultaat van 6 grondmonsters, die twee aan twee gelijk zijn
granulair analyse
monster <10 10-25 25-45 45-60 60-200 >200
no
(11

CaO ^_Ca0 humus

51.5 14.8

10.4 17.5

24.0

1.8

6.2

7.0

1.4

(55

50.5 14.4

10.1 18.0

25.5

1»7

6.9

7.7

1.4

(18

58.8 20.0

14.5 24.5

2.0

0.4

8.1

8.9

0.9

(55

58,5 21.5

15.9 19.8

4.2

0.1

8.0

8.8

0.8

(21

57.2 25.6

5.9 10.5

Ö.6

0.4

8.5

9,1

2.5

58.4 25,5

8,0

0.7

0,1

8.5

9.5

2,4

(

(

(54

9.5

Ol'
Hieruit b l i j k t , aat de analyse-fout van de granulaire samenstelling
tamelijk groot i s , vooral bij de monsters 18 en 35. Eén en ander doet ons
concluderen dat het weergeven van de analyses in declaaien geen enkel nut
heeft. Wij hebben de percentages dan ook op gehele getallen afgerond.
De kalk- en humus bepalingen laten een v r i j goede overeenkomst zien.
Analyses van de Oiterwaardklei ( ü )
Hierin zijn onderscheiden:
ü^ * lichte uiterwaardklei
Ü2mnormale uiterwaardklei
Z maanwassen
De laatste gronden zijn de jfcàgifc»aanslibbingen, meest vlak bij de r i vier,die in hun mechanische samenstelling weinig van Ui verschillen.
De analyses in tabel 2 hebben betrekking op de Ui gronden, die van tabel
3 op de 02-gronden.

~~~~~
Tabel 2

Analyses van enkele Ul-monsters

monster

granulair analyse
<10 10-25 25-45 45-60 60-200 >200

CaO

S CaO

humus

no
7

32

15

13

15

21

3

6a

6*9

0.8

U

52

15

10

18

24

2

6.2

7.0

1.4

16

25

9

3

16

38

8

5.5

6.5

1.6

i

IS

39

20

14

25

2

0

8.1

8.9

0.9

5

4L

20

16

19

3

0

6.8

7.6

0*7

19

•ÊrX

IS

13

14

10

1

5.2

6.0

1.7

24

41

17

12

21

9

1

6.5

7.3

1.9

41

41

19

13

10

15

2

4.3

5.1

4.2

It
Tabel5

monster
no.

granulair analyse t
<10 10-25 25-45 45-60

60-200

>200

GaO

^CaO

hUEBJi

X

64

18

5

9

3

1

0*2

1.0

3.3

6

5S

19

6

10

8

5

2.4

3.2

2.5

14

49

22

12

14

3

1

2,9

3.7

1.9

25

64

19

7

9

2

1

3,8

4.6

2.9

28

56

19

10

12

S

1

5.0

5.8

2.2

SO

52

21

9

15

3

1

4.4

5.2

2.5

56

52

16

10

11

8

4

4,9

5.7

1.7

37

46

17

7

IS

11

2

4,6

5.4

2,1

38

46

17

10

15

6

5

4.2

S.0

1.7

40

51

21

12

12

4

0

5.7

6.5

1.9

15

35

14

8

13

12

18

2.4

3.2

1.9

17

35

17

13

16

16

3

5.9

6.7

1.0

Intabel2betreffendemonsters7 â11en16deeigenlijkeUigrond,
no.IßisvaneenI-grond,er ia weinig-verschil.Hetkalkgehalteligtbij
dejongeX-grondenietshoger.
Demonsters5,19,24en41zijnietszwaarder,zijvormendeovergang
naar02.Indeprofielbeschrijvingenzijnzijsteedsaangeduidmethet
symboolUi-•2.
VandemeernormaleuiterwaardlcLôi(U2)vindenwijdeanalysesintabel
3,Ditisdusdebruinerolleuiterwaardklei,diepractischoveralwordtgevondenenvoordesteenindustriezeergeschiktIsenhoogwordt gewaardeerd.
Tan plaatstotplaatskomenwelverschilleninsamenstellingvoor,hetgeenverbandhoudtmetdesedimentatie.Destroomsnelheidvanhetwater
varieerdevanplaatstotplaatsenvantijdtottijd.
Wijhebbennaasteenaantalveelvoorkomendegrondenookenkelemonsters
genomendiemeernaardezwareofnaardelichterekantafwijken«Uitdeaard
derzaakisdegroepvrijgrootenenigszinsgevarieerd,omdathet
to
het
veldondoenlijkiedezeverschillen,diezowelinhorizontalealsverticale

if À
zinopkorteafstandIranelkaarvoorkomen,opkaarttebrengen.
Demonsters15en17wijkenafdoorzandbijmenging.Mentrefthierendaar
iaeenkleilaaglagenaan,dieietssandigerzijn*Dezemonsterswillenhiervan
eenvoorbeeld geven.
Analysesvandestroomgrondklei(S)
Hierinzijnonderscheiden:
Si lichtestrooaaroggrond
S2 normalestroomruggrond
S3, zwarestrocamiggrond
DemeestegrondenvalleningroepSS,Dezwaarsteenlichtstezijnineen
afzonderlijkegroepopgenomen.
Demiddengroep (S2)isechternogtamelijkgevarieerd,doordezelfdeoorzaken
als02.Ookhierishetondoenlijkdedetailverschillenuittekarteren.
Deanalyseszijnweergegevenindetabellen4,5en6.
Tabel4
AnalysesvanenkeleSi-monsters
monster
no

granulairanalyse
<10 10-25 25-45 45-60 60-200

>200

CaO

CaO

humus

10

44

19

15

17

4

0

6.6

7.4

0.8

32

45

19

12

20

4

1

11.0

11.8

2,4

Tabel 5
Analysas van enkele S2- monsters
monster
no

<L0 10-25 25-45

i

45-60

60-200

>200

CaO

Cao

humus

4

60

14

6

12

8

0

2,9

3.7

1.2

9

54

20

9

14

3

0

3.8

4.6

1.4

20

53

23

6

13

4

1

3.6

4.4

1,3

21

57

26

6

10

1

0

8,5

9.1

2.5

27

49

24

11

13

2

0

5.6

6.4

0,9

29

51

17

6

21

3

2

5.8

6.6

0.9

SI

59

18

9

10

3

1

5.4

6.2

1.0

22

50

18

7

IB

5

2

3.0

3.8

1.5

ÏCf
Tabel6
AnalysesvanenkeleS3-monsters
monster

granulalranalyse
>200

GaO

CaO

humus

1

0

4,1

4.9

0.9

11

1

0

1*2

2.0

2.6

5

7

1

2.1

2.9

2.1

6

10

5

2.5

5.1

1.5

no

<10

ïo-es

25-45

2

56

17

10

Iß

8

67

15

5

26

75

14

59

60

16

45-60 60-200

-0

5

Batabel4valthethoogCaÖ-gehaltevanmonster52op.Wijhebbenhiervoor
geenverklaring.3hhetveldhebbenwijhiervannietsopgemerkt.
3htabel6zonmenmonster2willenoverbrengennaartabel5,omdatdit
monstermeeropeenS2danopeenS3lijkt.Waarschijnlijkhebbenwijditmonster
foutgetaxeerd.
Deoverigemonsters (8,26,39)geveneenduidelijkbeeldvanwatwijmet
S3bedoelen.
DeCaO-gehaltenbevestigenonzewaarneming,datmethetzwaarderworden
v&ndekleihetkalkgehalteafneemt*Menvergelijkemettabel4.en5.
Analysesvandekomklei
Hierinzijnonderscheiden:
KL- zwarekomklei
K2- zeerzwarekomklei
Deanalysesbedoeldenweertegeven:
KL (analyses3en12)enK2(15en25).
Betintabel7vermelderesultaatvanhetmonsteronderzoeklaatgeengroot
verschilzien.
Tabel7
AnalysesvanenkeleK-monsters
monster

granulairanalyse

no

<L0 10-25 25-45 45-60 60-200

>200

GaO

CaO

humus

S

69

13

5

13

0

0

1.4

2.2

1.7

12
13

71
72

15
14

5
6

9
6

3
2

0
0

0.4

1*2
1.5

5.0
5.0

0.5.

H
Welzijndemonsters13en23ietszwaardendan3en12,dochhetverschil
isnietvandienaard,datdit Jnhetveldnauwkeurigkanwordengeschat.Het
resultaatgeeftonsdaaromaanleidingteconcluderen,dathetverschilinde
profielnotities tussenKIenK2nietgroot zalzijnenhierinwelschattingsfoutenzullenvoorkomen« DeKLenK2symbolen gevendusaaneentendens,datde
enekleiietslichter isdandeander.
Resultaten;
Indienwijhetgeheeloverzien,danbestaan erzeergroteverschillen inde
analysesvandeverschillendegroepen.Onzeenderscheidingin8groepenisinde
praktijkgemakkelijkuitvoerbaar,hetgeenuitdeanalysesblijkt.
Eenonderverdeling inmeergroepen isnietmogelijk,omdatdekarteringvan
degrondendaneenveelgedetailleerderkaraktermoetdragen«Natuurlijk bestaan
erindenatuurallerleiovergangen.Dekarteerder dientdaneenbeslissingte
nemeninwelkegroephijdezeovergangthuismoetbrengen.
Wijhebbenhierbijdeneigingdeuitersten,duszware,vettekleienlichte,
duidelijk
magereklei/Eescheidenvandemiddengroep,vandaardatin4blaatstegroepde
meestevariatiswordtaangetroffen.
Demonsterszijngenomenter illustratie,watwijmetdeverschillende
aanduidingenbedoelen« Zijgevenhiervaneenvoldoend beeld.Allemonsters zijn
gestokenuitbodanlagenopeendieptevan50ofmeercentimeter«,aangeziende
bovengronddoorhomogenisatiemeestalveelmindervariatievertoont,hetgeenook
weluitdeprofielbeschrijvingen blijkt«

*

Samenvattendekunnenwijvoordegemaakteonderscheidingenalsrepresentatiefmanster devolgendecijfersgeven (tabel 8 ) .
Tabel8
Representatievemonster-analyses ypor degemaakteonderscheidingen
bodemkandige
granulairanalyse
onderscheiding -dO 10-25 25-45 45-60 60-200 >200 CaO
Bi

32

15

10

17

24

2

6

tJl-2

41

17

12

21

8

1

6

82

52

21

9

14

3

1

4

bodemkundige

onderscheiding

<10 10-25 25-45 45-60 60-200

>200 CaO

Si

44

19

16

17

4

0

6

52

53

23

6

13

4

1

4

53

m

15

S

H

2

0

2

K

72

14

6

6

2

O

0.5,

u
Behalvedeze indelingisooknogdekleurvanRet zandbepaald.Hiervoor
zijnindeprofielbeschrijvingenachterdeletterZenvóórhetcijferenkeleletters ingevoegd,n.1.
w-witzand
g-geelzand
b-bruinzand
gr-grijszand
0

h - i e t s huraeus zand
V - i e t s venig zand
De beide l a a t s t e symbolen hebben geen betrekking op de kleu», doch op de
organische stof, die op enkele plaatsen in het zand lean voorkomen, waardoor
d i t materiaal voor mengingsdoeleinden onbruikbaar gaat worden. Op verse':dalende plaatsen kan eveneens zand aan de oppervlakte voorkomen, b . v . in do
d i l u v i a l e zandopduikingen, zoals er in het rivierkleigebied ook t a l r i j k e
voorkomen. Eveneens komen met zand opgespoten t e r r e i n e n voor, b . v . daar
waar de r i v i e r i s uitgediept en het zand in een strook langs de r i v i e r werd
opgespoten» Hetzelfde vindt men soms langs een kanaal b . v , onder Rijswijk.
Langs de r i v i e r komen soms p l a a t s e l i j k stroken voor, waarop zand i s afgezet.
P l a a t s e l i j k zijn de uiterwaarden met zand ©verstoven, waardoor de k l e i een
grofzandige bijmenging heeft verkregen. Langs de Veluwe en de Utrechtse
heuvelrug i s soms zand van de hellingen naar beneden gekomen en op de k l e i
aan de voet van die heuvels afgezet. Al deze zanden zijn in de p r o f i e l b e schrijvingen vermeld en voor zover ze van praati sch belang z i j n , op de kaarten aangegeven. Bij de berekening van de winbare k l e i d i k t e , die in c i j f e r s op
de transparante kaarten staat aangegeven, zijn deze zandlagen steeds buiten
beschouwing gelaten. Het materiaal i s van veel belang voor het weer in cultuur
brengen van de afgetichelde gronden.
V Veen en humeuze lagen
Organische stoffen in het k l e i - of zandmateriaal zijn voor de
steenindust r i e schadelijk, vandaar dat hieraan veel aandacht i s besteed, of-

J<
schoonhetvoorkomenhiervanslechtszeergeringisenveenenhumeuzelagen
slechtsplaatselijkvoorkomen.2hdeprofielbeschrijvingenwerdditvoorkomensteedsvernield,terwijlopdekaartenmettekensdebetreffendeplekken
ofstrokenzijnaangegeven.Sommigehumeuzekleilagen,diealsgrondstof
voordesteenindustriereedseengeringerewaardehebben,zijnindebeschrij'
vingennogdoortoevoegingvandeletters"hum."aangegeven»Alseenveenlaagofeensterkhumeuzekleilaagwerdaangetroffen,werddeboringbeëindigd,aangezienditmateriaaltochwaardeloosis.

Andereprofielbeschrlivingstekens
Sommigekleilagenindeondergrond,diegekenmerktzijndooreen
zachtegrijsblauwekleurenindesteenindustriemetdezetermwordenaangeduid,zijnindebeschrijvingenspeciaalvermelddoortoevoegingvanhet
woordje"grijs".Somsisindebeschrijvingenvoordezekleitenonrechte
hetwoord"loess"vermeld.
DeindeDoorgegevensvermeldeafkorting"geb."betekent:
geboordtot.
Sommigelagenzijnvrijbleekgrijsvankleur,waardoorinduidelijkegevallenhetwoord"gebleekt"istoegevoegd.

Qagndatie-enreductieverschijnselen
^rondendiegoeddoorluchtzijnen-waarinsteedsverversingvande
luchtplaatsvindt,zijngeheelgeaxydeerdenhebbendaardooreenegaal
bruinetotlichtbruinekleur,b.v,debovenstemetervandehogereuiterwaarden.Daarentegenzijndekleilagenindeondergrond^diesteedsinhet
-waterliggenenwaarinnooitluchtkandoordringen,geheelgereduceerd,
waardoorzegrijs,somszelfsblauwachtiggrijszijngekleurd.Tussendegeheelgeoxydeerdebovengrondendegeheelgereduceerdeondergrondligteen
laag,dieinhetgebiedvandeuiterwaardentamelijkdikis(1totenkele
meters),waarinperiodenvanoxydatie(bijlagerivierstanden)wordenafgewisselddoorperiodenvanreductie(bijhogerivierstanden),3hdezezone

_3&»

van de grond zien we naast een grijze grondkleur a l l e r l e i roestvlekken en
vlammen van een roodbruine tot oranje-achtige kleur. Deze vlekken en vlammen
ontstaan door de in het water in oplosbare vorm voorkomende gereduceerde
ijzerverbindingen, die kleurloos zijn, door contact met de luciftt oxyderen en
overgaan in ijzerhydroxyden, die onoplosbaar zijn en neerslaan en een roodbruine of oranje-achtige roestige kleur hebben. Deze zone wordt de oxydatie—
reductie zone genoemd. Er vindt hier een verrijking met ijzer plaats, waardoor het ijzergehalté wordt verhoogd. De kalk-ijzerverhouding wordt hierdoor
beinvloed. De kleur van de te bakken stenen verandert dienovereenkomstig.
Kwel
In het onderzochte gebied komen plekken voor, waar aanzienlijlce
kwel kan optreden door toevoer van water van hoger gelegen gebieden. Dit
verschijnsel treffen we aan aan de voet van de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. De grond is hier reeds op v r i j geringe diepte geheel gereduceerd. De
kwel bemoeilijkt de afgravingswerkzaamheden.
Oude bewoningsgronden
Op enkele plaatsen in het uiterwaardengebied liggen onder het
uiterwaardendek gronden, die tamelijk zwart en humeus zijn* soms veel groengeelachtige fosfaatvlekken vertonen en verder gekenmerkt zijn door het voorkomen van puin en scherven. Dit zijn gronden, die In vroegere tijden, voordat
de rivieren werden bedijkt, voor bewoning werden gebruikt. Ofschoon z i j van
grote historische betekenis zijn, zijn zij voor de steenindustrie waardeloos,
omdat deze veelal tamelijk humeuze k l e i met scherven ongeschikt is voor de
steenindustrie.
De bijzondere verschijnselen, waarover in dit hoofdstuk is gesproken, lenen zich niet alle voor een kartografische voorstelling, In de beschrijvingen van de diverse kaartbladen zal hierover voor zover d i t van belang i s ,
ineor v/orden meegedeeld.
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^ 3 Pe kartoiyafiache uitwerking
Het is duidelijk, dat niet a l l e in de vorige paragraaf behandelde
kenmerken zich lenen voor een kartografIsche voorstelling« De grootste moeilijkheid hierbij i s wel de vaak sterke wisseling in samenstelling en dikte \
i

vandeverschillendekleilagen«Eenzeergedetailleerdekarteringhiervan
i

zou een onderscheiding in tientallen eenheden vereisen* Dit is evenwel geheel
overbodig, aangezien tijdens de afgraving al deze lagen reeds worden gemengd«]
i

Wij hebben daarom het gehele profiel tot op een diepte, waarop dit voor het j
onderzoek van belang i s , als een geheel beschouwd« Bij elke boring is nage- :
gaan, welke samenstelling het materiaal zou hebben, indien het gehele profiel
gemengd zou worden« Hierbij werd er rekening mee gehouden, dat de "roof"

I

niet zou worden verbakken, terwijl het zand in de ondergrond, indien dit
voor menging in aanmerking komt, wel zou worden meegenomen. Dit is geheel in;
overeenstemming met hetgeen in de praktijk gebeurt»
Op de klei-inventarisatiekaart werd naar aanleiding van de samenstelling van:
het gehele profiel de volgende indeling gemaaktt
a zeer lichte k l e i , minder dan 1£% afslibbaar
b lichte k l e i , 15 tot 30$ afslibbaar

|

c normale k l e i , 30 tot 45% afslibbaar
d zware k l e i , 45 tot 60$ afslibbaar
•

À

e zeerzwareklei,meerdan60$afslibbaar
i

De dikte van de productieve kleilaag (echter met inbegrip van de zgn. roof) i
-j

werdkartografischweergegevenineenhedenvaneenhalvemeter*

\

0-10dm
10-15dm
15-20dm
20-25dm

j

meerdan25dm
Dekartografischeeenheden,aangevendededikteklassenvande

:
i

productieve kleipakketten werden op de klei-inventarisatiekaarten met kleu- j

3

i

-f
renvoorgesteld,terwijldnelkeklassenmeteensymbooldesamenstelling
vandekleivanhetgeheleprofielwerdvermeld,-Doordatdeproductievekleilaagindiktevanplaatstotplaatsnogwelietsverschilt,werd inelkgekleurdvlakjevandekaartnogvermeld,degemiddeldediktevandeproductievekleilaag,uitgedruktindecimeters.
Voordereedsafgegravenuiterwaardenwerdeenzelfdewerkwijzegevolgd.Opsommigeplaatsenisopdeafgegravenuiterwaardennogenigeklei
aanwezig,zodateventueeltoteentweedeafgravingbesloten zoukunnen
worden.Degegevenszijnverdervanveelbelangvoorhetopstellenenuitwerkenvanplannenterverbeteringvandecultuurtoestandvandezegronden,
Fabrielcsterreinenzijnapartaangegeven.Voordenamenvanüc
fabriekenenvooranderetechnischebijzonderhedenbetreffendedesteenlidustrieinhetonderzochtegebiedzijverwezennaarhetboekvanCageLiugen
Preger (1952)#

I
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I l l f l e klel-inventarisatietatart
$ 1 Algemeen
De bij het onderzoek verkregen gegevens zijn Ingetekend op de
rivierkaarten (schaal 1:10.000) van de Rijkswaterstaat, Sommige kaarten zi$tt
hier en daar bijgewerkt teneinde de gegevens duidelijker t e laten uitkomen»
Donkere delen (grienden) zijn u i t de kaart verwijderd»
Op de bijbehorende boorpunten-kleidiktekaarten vindt men de plaat-'
sen der boringen met de boomuomers,corresponderende met de nummers in de
boorboeken. Deze kaarten zijn op transparantfapier getekend op de schaal
ljlO.000 en kunnen op de kleiJkaarten worden gelegd.
De boringen liggen in hoofdzaak op raaien, die eveneens zijn genummerd en 200 m uit elkaar liggen. Er werd op raaien geboord met onderling« :
afstanden van 25 m. De raaien zijn zoveel mogelijk gekozen in een richting
loodrecht op de r i v i e r , omdat de verschillen in bodemgesteldheid en de begrenzingen daarvan grotendeels evenwijdig aan de rivier verlopen.

f

Indien dit voor een nauwkeurige bepaling van de grenzen noodzak«- :
l i j k was, werd ook nog tussen de raaien geboord. De resultaten hiervan werden
niet in de boorboeken vermeld, daar het terug zoeken in verband met de nummering moeilijk zou worden»
Op de kaartbladen van de klei~jnventarisatiekaart staan vermeldt
1 de soort k l e i , waaruit het gehele profiel is samengesteld, als de verschil- 1
lende lagen met elkaar zijn gemengd, hetgeen b i j mechanische afgraving met :
excavateurs steeds het geval i s . Dit is aangegeven met een symbool»
Z de dikte van de winbare kleilaag onderverdeeld in enkele klassen, die t e l kens per 5 dmopklinrcien. Aangegeven in kleuren.
3 de afgegraven en geëgaliseerde terreinen, met opgave van de dikte van de
nog aanwezige kleilaag in enkele klassen. Eveneens in kleuren.
4 de onlanden, geheel vergraven terreinen, practisch of geheel zonder cultuurwaarde.

'

*

5fabrieksterreinene.d,
6nietgekarteerdestroken,hoofdzakelijkdestrokentussenderivieren
dezomerkade.
7hetvoorkomenvanvenigeofsterkhumeuzelaagjesindeondergrond,aangegevenmettekens*
Denadereomschrijvinghiervanwerdreedsinhoofdstuk IIgegeven.

Deboorpunten»kleidiktekaartbevatbehalvedenummersvande
raaienendeboorpuntenooknogbijelkboorpunteencijfer,aangevendede
diktevandéwinbarekleilaag.Opgemerktmoetworden,datdezgn."roof"
hierbijisinbegrepen.Aangeziendezeroofnietwordtbenut,zoudevdnbare
kleidiktedussteedsca30cmmindermoetenzijndanopdetransparantkaart
isvermeld.Voorelkvlakopdeklei-inventarisatiekaartis.nagegaan,hoe
dikdewinbarekleilaagvanhetbetreffendeoppervlakopdekaartgemiddeld
is.Ditcijfer,uitgedruktindecimeters,werdopdeklei-inventarisatiekaartvermeld,CZL6betekentdus,datmentemakenheeftmetnormaleuiterwaardkleiterdijktevan16dmopzandindeondergrond.Bovenaandetransparantekaartisbijelkeraaidemiddelbarerivierstandvermeld.Onderaan
dekaartzijnderaaienopeenvolgendgenummerd.Dezenummerscorresponderen
metdieindeprofielbeschrijvingsboeken.

DekaaribladenvandeRijnzijnafgeslotenop1October1951,
dievandeWaalop1November1951,Deveranderingen,diezichsindsdien
inhetterreinhebbenvoltrokken,zijndusnietverwerkt.

Degedetailleerdeprofielbeschrijvingenzijnvermeldinde
Doorboeken,Debeschrijvingenzijninverkortetekstgeschreven,waarbij
gebruikisgemaaktvanallerleiafkortingen,welkeinhoofdstukH , § Z
zijnbeschreven,

tf:
§ Z Het gebruik van de kaart
Alvorens de kaarten te gebruiken, zal men het rapport moeten bestuderen.» Speciale aandacht verdient dn d i t verband hoofdstuk H .
Het verdient aanbeveling b i j bestudering van gedetailleerde gegevens de transparante boorpunten-kleidiktekaart op de klei-Inventarisatiekaart t e leggen en zonodig de boorgegevens te raadplegen,
"erder dient men sich een juiste voorstelling t e maken van de
wijze, waarop de kaart i s samengesteld en waarop de grenzen tussen de verschillende klassen zijn ingetekend» Herhaaldelijk heeft men met v r i j scherpe
begrenzingen te maken, b,v. bij d e ^ e t veel klei gevulde strängen. Evenwel, _^1
zijn' er ook plaatsen, waar de variaties in de klei op korte afstanden gering
zijn en de begrenzingen van de verschillende klassen in het terrein geleidel i j k verlopen, terwijl ze op de kaart met een l i j n moeten worden uitgebeeld«
^e rivierkaarten bevatten vele gegevens van hoogtemetingen» Over
het algemeen zullen deze met de hierbedoelde kleigegevens geraadpleegd moeten worden.
De op de rivierkaarten voorkomende percelering is soms zeer verouderd» Sommige perceelsgrenzen zijn verdwenen. Nieuwe grenzen zijn gemaakt«
Men kan zich op de kaarten evenwel v r i j goed oriënteren*
Open strängen, die nog gedeeltelijk met water zijn gevuld, zijn in
blauw aangegeven. Aangezien sommige kaartbladen zijn samengesteld in een natte
periode en andere in 3en droge periode, kan men er niet zeker van zijn, dat
deze open strängen st-eeds gevuld zijn, zoals op de kaart staat aangegeven,
D© waterstanden in de strängen hangen samen met die van de rivier« Bij het
intekenen der kaarten id zoveel mogelijk getracht dib uniform weer t e geven,

§ 5 Beschrijving b i l de kaartbladen
Na hetgeen hiervoor en speciaal in hoofdstuk I I is vermeld, behoeven de kaartbladen weinig toelichting meer» Er zijn echter een aantal

bijzonderheden opverschillendekaartbladen,dieenigetoelichtingbehoeven^
vandaardataanelkbladeenkortetekstisgewijd.Hierin isvoorelkblad
hetvolgendevermeld:
£ eenkaartbeschrijving
bdekleivoorraad
Dekaartbeschrijving isgemaakt involgordevannummeringvandebladenvan
derivierkaart.Men zieafb.1,isaaropdenummeringvandezekaartbladen is
aangegeven.

II4 KaartbladArnhem
*"i,

j r i i y 7 , ' , . , " " , ,;,","",,,;•; I,il:if:,'

aKaartbeschrijviiig
Betgebiedopditkaartbladbestaat«it3delen
1 tenZuidenvanArnhem (KeinerswijkschePolder),waarinreedsca 4C%van
deoppervlakte isafgeticheld.Erligtevenwelnogeenaanzienlijkoppervlakneteenrelatiefzeerdikpakketwinbareklei.
Enkeleo-wgerichtestrokenmeteenietsminderdikkekleilaagbieden
gunstigeperspectievenvoorhetvindenvanmateriaal,datgebruiktkan
wordenvoorhetmengen.Sihetcentraledeelvanditgebiedisdeklei
n.1.vrijzwaarenhetkleipakketismeerdan3mdik.
2 tenzuidenvanOosterbeek (Rosanderpolder).
DespoorlijnAmhem-Jïijmegenloopthierdwarsdoor.Hetoostelijkdeel
isgrotendeelsafgegraven.Jhhetwestelijkdeelisdeklsivoorraadgroter*
Jhditgebiedliggenenkelestrokenmeteentamelijkdikkleipakket.Deklei
ishieroverhetalgemeenminderzwaardantenzuidenvanArnhem.DitgebiedwordtinhetnoordenbegrensddoordeheuvelsvandeVeluwe..Ondergrondsishiertamelijkveelaanvoervandrangwaterdoorhetgrovezand»
3 deDrielseuiterwaardentenzuidenvandeRijnbiedengeenperspectieven
meer.Deuiterwaardissmalenpractischgeheelaf
geticheld.Enkelesmalle
strokenbevattennogeenwinbarekleivoorraad.Ditgebiedheeftgrotendeels
maareendunkleidekmeer,«fschoondeopslibbingrelatiefvrijgrootis.
Dekwelishiersterk,zodatalleszeerspoedigisgeinandeerd.
b Dekleivoorraad
Deoppervlaktevandezeuiterwaard isca525ha«Hiervanisvoorde
»teenindustrie khanseenoppervlakvan503hainproductisf,waartoeo.a.behoren210haafgeticheldegronden,38haindustrieterreinenSIhasträngen,
kolkenenstrokenlangsderivier,voorhe*productievedeelmaaktenwede
volgendeschattingvandekleivoorraad.

•fi

getaidd»
kleMikte
in dm

k l e i Sn
Eiill»m3

KLassê

ha

10-35 dm

45

U.S

0*55

15-20 da

SI

18

0*56

20-25 dm

57

£2

0*81

25-30 dm

m

34

5.62

fcfcaal

219

S.S4

3h mindering w e r de roof

Ml

Productieve kleiToorraad

4*9 m i l l . m3 k l e i

i
II5KaartbladRenkum
a KaertbeBchrjjving
Vanoostnaarwestlangsdezuidoever,onderscheiden«ede"volgende
delen:
1 DeDrielseenRi&aewaard,welkegeheelaansluitenbijdeelSopbladII4,
Allesisafgegraven,Brkomenzelfsenkelezandbanenintoer.
Z DebuitenpolderHeteren
Ookdezepolderisbijnageheelafgebakken»enkelepercelenmakenhieropeenuitzondering.
S DepolderRandwijkgeefteengeheelanderbeeld,hier iß oogniet«afgegraven
enerligtnogeenaanzienlijkekleivoorraad.
Enkelesandigestrokenmeteendunkleidekbieden
fteer
zekermogelijkhedenvoormenging*
DeuiterwaardennoordelijkvandeRijn

4 DeDoomwerthse waarden.
Ongeveer de helft van deze grote waard is afgeticheld« ïh het westen gebeurt dit werk zelfs «eer intensief. De bovengrond is vrij uniform, doch in
de ondergrond kooien naast meer zandige banen, ook meer kleÜge banen voor»
5 zuidelijk en westelijk van Eenkom is de kleivoorraad maar.»eer gering meer.
Sen complexje komt nog voor ontgraving In aanmerking»
Aan de voet van de heuvels van Renkum en de Wageningse Bergkomen
plaatselijk nog zandstroken voor.
b De klelvoorraad
Deoppervlakte van deze Biterwaarden is ca 785 ha» Hiervan is onproductief S42 ha, waarvan 363 ha afgeticheld, 91ha industrieterrein enz.
Voor het productieve deel van de gronden van dit kaartblad maakfcenwe
de volgende schatting:

<tt)

klasse

ha

gemidd.
kleidikte
in da

10-15 dm

74

13

1.0

15-20 dm

76

17

1.3

20-25 dm

59

22

1.3

25^

M

28

0.9

dm

klei
in miH.mS

t o t a a l 245
Ia mindering voor

4.5
de roof:

Productieve kleivoorraad

0.7 mill,m3
5,8

raill.m3

Wijmerkenhier©p,datallepercelenmeteenkleilaagdunnerdan
10dmzijnbuitenbeschouwinggelaten.Indiendezegrondenechterstrooksgewijsvoorkomen,zullenzijzekerwordenbenutomdatdeondergrondooknog
materiaalvoormengingkanopleveren.Deopdediversekaartbladengemaakte
ruweschattingenzijndaarommeestalaandelagekant.Zijdienenechterhoofdzakelijkterverkrijgingvaneenglobaleindruk.

yô
II6 KaartbladWageniagen
a taakbeschrijving
Deopditkaartbladvoorkomendeuiterwaardenindegemeenten
WageningenenRhenenvanafhetLexfceaveertotdeGrebbeendeManuswaard
tenzuidenvandeRijnwerden-reedseerderbcdemkundigonderzocht« De
resultatenzijngepuhUioeerd (Buringh,1951).Tenbehoevevandituiterwaardenonderzoek,«erdeneenaantalaanvallendegegevensverzameld,inhoofdsaak
terbepalingvandediktevandekleilagen.Vooreenbodealamdigebeschrijving
verwijzenwijnaargenoemdepublicatie.
DeuiterwaardennoordelijkvandeEijnbiedenvoordeeteenindustrie
weinigperspectiefmeer.Enkelepercelenkunnensogwordenontkleid.
De zuidelijkeuiterwaardenhebbenneervoorraad,ofschoonopverschillendeplaatsendeontgraving invollegangia.Doordezeergrot«
wisseling insamenstellingendiktevandekleiishetkaartbeeldvrijgrillig.
Ditvindtzijnoorzaakishetfeit,dathetstroombedvandeRijnenkelekeren
isverlegd.OostelijkvandawegGrebbe-Opheusdenseveerliggeninde
uiterwaardenkelewielen.DeGrebbedijkliephieroorspronkelijk zuidelijker.
Kaenkeledoorbraken isdedijkindevorigeeeuwmeernoordelijk aangelegd.
Debeidegrotewielen indeLakenmondsewaard zijnzeerwaarschijnlijk
ontstaandoordijkdoorbrakentengevolgevanhoogwater indeBetuwe.Doorde
indedijkenontstaneafgegravengaten,werdhetinundatiewatervande
i

BetuweopdeRijngeloosd.
Dekleivoorradenzijnopdekaartduidelijkweergegeven.De.tamelijk
grotevariatieindehoedanigheid endiktevandeverschillende kleilagen
biedteenruimemogelijkheidvoormengingvandegrondstoffen.
TenwastenvanhetOpheusdenseveerzijndedelenMars-,Lede-en
Oudewaard ingedijkt.Hierdoorisdehuidigeuiterwaard aldaarsmal.3hgenoemd ingedijktgebiedwordtechterwelgeticheld.Dehiervoorkomende
grondenzijngeheelalsuiterwaardtebeschouwen.Zijzijnnietinditonderzoekopgenomen.

If
b Dekleivoorraad
Totaleoppervlaktevandeuiterwaarden507ha.Hiervanis300ha
onproductief,waarvan172hareedsafgegraven»6 4hameteenJdeidekminderdan
10dm.
Degemaaktekleivoorraadachattingissamengevatiadevolgendetabel

klasse

ha

gemidd.
kleidikte
i n dm

10-15 dra

57

13*5

0,77

15-20 dm

63

18.5

1.17

20-25 da

29

22

0.65

254-

57

30

1.71

dm

k l e i in
mill.mS

206

4.30

3h mindering voor de roof

0.60

Geschatteproductievekleivoorraad5,7millm3klei.
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II7 KaartbladKhanen
a Kaartbeschrijvinfi

'••

Deuiterwaardenvanhetopditkaartbladvoorkomendegebied zijn
tamelijksmal.
OpdezuidelijkeuiterwaardenkomenterweerszijdenvandespoorbrugbijRhenennogenkelepercelenmetenigekleivoorraadvoor.
DenoordelijkewaardentenwestenvanRhenenhebbennogeenbehoorlijkekleivoorraad.Erligtnogeentamelijkbredestrookmeteenkleipakketvanbijna3m.
DeBuitenwaardentenzuidenvanELstzijngrotendeelsontgraven.
Hetresterendeterreinbevatnogveelkleivangoedesamenstelling.Verschillendeafgeticheldeparcelenzijnkeuriggeëgaliseerd.Menheeft zand
uitdeUtrechtseheuvels,zuidelijkvandegrotestraatwegopdeontkleide
percelen gebrachtendaarnaderoofteruggestort.Dezelfdemethodezouook
inandereuiterwaardenkunnenwordentoegepast,voorzoverzijaandeheuvels
vandeVeluweendeUtrechtseheuvelruggrenzen.
b Dekleivoorraad
Degroottevandeuiterwaardenisca566ha.Hiervanis276ha
onproductief (164hareedsafgeticheld).
Vanhetproductievedeelmaaktenwedevolgendeschatting,weergegevenintabelvorm.

i
gemidd.
kleidikte
in dm

k l e i in
miH.o5

klasse

ha

10-15 dm

10,5

12

0.13

15-20 dm

17,5

18

0.32

20-25 dm

12

22

0«26

25+

dm

50

28

1.39

Totaal

90

2.10

In mindering ; voor de roof

0.3

Productieve kleivoorraad

1.8 m ü l . n 3 k l e i

I I 8 Kaartblad Amerongen
a Ka&rtb@s<^ijyjng
^et op dit kaartblad voorkomend uiterwaardengebied, dat ca. 1100 ha
omvat, bestaat uit een noordelijk van de Rijn gelegen gebied, waarin de
Koornwaard en de Bovenpolder van Amerongen de grootste uiterwaarden vormen»
2h de Koornwaard is nog maar een betrekkelijk gering oppervlak afgegraven, terwijl in de Bovenpolder ongeveer een vierde deel i s afgeticheld.
Deze afgetichelde delen komen op de klei-inventarisatiekaart duidelijk u i t .
Zuidelijk van de Rijn l i g t alleen de Maurikse en Eckse V*raard als
een groot uiterwaardencomplex, terwijl de Liendense Waard van veel geringere
omvang is» Beide zijn grotendeels afgegraven» De kleireserve is hier gering»
•k*^ e koornwaard. die landschappelijk v r i j hoog l i g t , komen enkele
zeer zandige hoge koppen voor met slechts een gering kleidek» Op dé grens naar
de Kokkewaarden l i g t een oude rivierbedstrang, die nog gedeeltelijk open is»
Langs de Rijn liggen uiterwaarden met een zeer dik kleipaicket met meest v r i j >
zware klei» Dit kleipakket werd afgezet in een oude bedding» De afgraving is
hier in volle gang en gaat vrij diep» Aan de zuid-west kant langs de Rijn
liggen lichtere kleien, die als aanwas moeten worden beschouwd»
Tussen de Koornwaard en deBovenpolder l i g t een veel smallere strook
uiterwaard, waarin echter relatief zeer veel k l e i voorkomt,
In de bovenpolder van Amerongen is de situatie anders» V]ak ten
zuiden hiervan en ten oosten van het kasteel komt v r i j veel klei voor. Deze

)

klei is echter zwaar en kalkarm tot weinig kalkhoudend. Het gebied staat onder;
invloed van drangwater van de Utrechtse Heuvelrug, waardoor v r i j veel kwel
optreedt. Tijdens de veldwerkzaamheden vloeiden de boorgaten op een diepte
van 1.80 mreeds dicht, terwijl de rivierstand bijna 4 m beneden maaiveld was»
Westelijk van de weg van Amerongen naar het veer liggen in een v r i j uniform
gebied een tweetal afvcersttangen en een grote open rivierbedstrang» Vlak langs
de Rijn l i g t een strook met een dik, zwaar kleipakket.
Van Amerongen naar Eist komt plaatselijk aan de voet van de heuvels

watzandindebovenstekleilagenvoor«
DeBuitenwaardenzuidelijkvanH s t ,waarinnogduidelijkeensträng
zichtbaaris,toevattenveelklei.
DezuidelijkvandeRijngelegenuiterwaardenzijngrotendeelsafgetißheld.Hierendaarkomennogenkelepercelenvoor,welkevooraftichelenin
aanmerkingkomen.Erkomenplaatselijkafgeticheldepercelenvoor,waarinnog
kleistrokenwordenaangetroffen (oudesträngen).Enkelevandezestrokenwordenreedsontkleid.Hetgrondstoffentekortvandefabriekenaandezuidelijke
Rijnoeverisblijkbaargroot«Nietalleenhaaltmenkleivandenoordelijke
uiterwaarden,dochookwordenreedsbinnendijksegrondenafgeticfceld.Helaas
zijndeafgeticheldepercelenopdezuidelijkeoevernietuniforageëgaliseerd,
Aandewestgrensvanditkaarfcblad is de invloedvanhetgetijreed«
zwakmerkbaar.Mogelijkisditeenderoorzaken,datdekleiaandewestzijde
van ditkaartbladoverhetalgemeen ietszwaarderisdanaandeoostzijde,
PDekleivoorraadt
Indiennaastafgeticheldepercelen,industrieterreinen,erven,wegen,
waterlopen,opensträngene,d,ookhetoppervlaktergroottevanca45ha,
waarhetkleidekminderdikisdan1m,alsonproductiefvoordesteenindustrie
wordtbeschouwd,blijftereenoppervlakvanruim500haproductievekleiover.
Deverdelingoverdeverschillendedikteklassenisalsvolgt:
i

kleidek10-15da --120ha
«

IS-20"

n

20 - 25»

"

25dmenmeer - 175"M

-142"
- 74 »

totaal

511ha

Opgemerktmoetwordendatdebetreffendeoppervlaktenmeteenvoudigemiddelen
opdekaartzijnbepaald,zodatgeringeafwijkingenzeerwelmogelijkkunnen
zijn.Nemenwenaeennauwkeurigebeschouwingvandekleidiktenopdekaart
voordeviergenoemdeklassenresp,eengemiddeldekleidiktevan15,17,22
en30dmaan,danontstaatdevolgendeschattingvandekleivoorraadi

fî
millioen m
10-15dm

120

15

1.6

15-20dm

142

17

2.4

20-25dm

74

22

0.2

>25dm

175

30

5.5

Totaal

511

9.5

De berekende kleivoorraad van 9,5 millioen m3 fcLei is t e hoog, pradat de roof
niet gebruikt kan worden. Bij een dikte van 3 dm en een oppervlak van 500 ha,
millioen
zal dus nbg 1.55? klei a l s zgn. roof in mindering moeten worden gebracht,
zodat er een hoeveelheid van
8 millioen m klejL
in dit gebied geschikt moet worden geacht voor de steenindustrie. Hieruit
kunnen 5,000 millioen stenen worden vervaardigd met een opbrengst van
f. 200 millioen.

7
II9 KaartbladW ü k bi.1Duurstede
a Kaartbeschrijving
Hetonderzoekisbeëindigd bijWijkbijDuurstede»zodatdegegevensbetrekkinghebbenophetoostelijkdeelvanditkaartblad»
LangsdenoordkantvandeRijnligtnogenige kleivoorraad,
speciaalineenaantalo~wstrokendiegevormd zijndooroudesträngen*
LangsdezuidkantvandeRijnishetuiterwaardoppervlakerggroot.
Erligt echtereenoude,brederivienwanderiawelkegedeeltelijkisvolgespoten.Anderedelenzijkafgeticheld,eninhetwesteniseengroot
terrein opgespotenbijdeaanlegvanhetAosterdasHRijnkanaal,welk
kanaaldebegrenzingvanonsonderzoekvormde«
Demeteendonkergroenekleiaangegevengrondenbinnendemeander
liggenzeeronregelmatig,ookdeverschillende bodemlageninhetprofiel
zijnnogalongelijk.Hetwilonsvoorkomen,datdebovenstebodemlaaggeen
natuurlijkevorming is.Alvorensdezegrondenvoordesteenindustrie
worden gebruikt,zalhetgoedzijnhierdeverschillendebodemlagentebemonsterenendegesdhiktheidalsgrondstoftelaten beoordelen.
b Dekleivoorraad
Degroottevanhetonderzochtedeelopditkaartblad isSS1ha.
Hiervanis210haonproductief (afgeticheld,opgespoten enz.).
Vanderesterendeoppervlakte,maaktenwijdevolgende schatting:
i

kleidikte
in dm

kiel in
mill.a3

klasse

&

10-25dm

39

13

0.5

15-20dm

21

17

0,3

20-25dm

50

22

1.1

25*

30

28

0.9
2.8

Totaal 140
2n mindering voor de roof

0.4

Productie kleivoorraad

2.4 mill. m3 klei

ß
Wij merken hierbij op, dat hierbij gerekend aijn de zojuist besproken
teijfelachtige

gronden binnen de oude Rijn meander.

ri
I4 KaartbladNijmegen
a Kaartbeschrijvigg
DeuiterwaardenlangsdenoordelijkeWaaloever
1 Gentse,BemaelseenOoyrijksepolderenAmbtswaard. 3hdezepolders
isbijnaallekleiafgegraven.Erliggennogenkelepercelenmet een
dikkleipakket,terwijlinhetafgeticheldegebiednogenkelestroken
(oudesträngen)voorkoœn,waarzichnog2àSmkleibevindt,
2 Oosterhoutseweilanden
3hditgebied isnogpractiachnietafgegraven.Erligteengrote
hoeveelheid kleiineenlaagvanvaakmeerdanSm.
DeuiterwaardenlangsdezuidelijkeWaaloever
5 DeBuitenOoy
Eendeelishierafgegraven,eenanderdeelheefteenwisselende
hoeveelheidklei.
Gelijkegrondenvindtmen indeeigenlijkeOoy,biimendijks,waarinreedsveelisafgegraven.
4 DeuiterwaardenbijWeurtzijnreedsalleontkleid.Naarverhouding is
deoppervlakteonlandengroot.
Besietmendegrondenvanhetuiterwaarddekvanhetgebiedvandit_,
kaartblad inzijngeheel,danvalthetop,datdietenoostenvan
Nijmegenzwaarderzijn,dandietenwestenvandezestad.Wijzoeken
deoorzaakhiervan inhetfeit,datdedoorgangvandeWaalbij
i

Nijmegenergsmalis.Bijhoogwaterstagneerthetwatervoordestad.
VoorbijNijmegenneemtdestroomsnelheid danplotselingtoe.Hierdoor
vindtmenwestelijkvanNijmegenlichterekleien.Opdekaartaangegevenmethetsgoboelb.
b De kleivoorraad
Detotaleoppervlakteis815ha,waarvanthansroi»600haonproductiefzijn(277haafgeticheld,214hasträngenenkolken).
Vanhstresterend oppervlakmaaktenwijdevolgendeschatting:

&

klasse

ha

gemidd.
kleidikte
indm

10-15dm

43

12.5

0,57

15-20dm

39

17*5

0.68

20-25dm

43

2S

1,00

97
totaal 222

30

laJSk

25*- dm

kleiin
mill.m3

5.16

Bij een oppervlak van 222 ha en een gemiddelde dikte van de roof van
ca 3 dmmoet nog ca 0.67 mill.m3 In mindering worden gebracht, zodat naar
schatting een kleivoorraad voor de steenindustrie aanwezig Is t e r grootte
van
4.5 mill.m5 k l e i .

S3
1 5 KaartbladHerveld
a Kaartbeschrijving
Deuiterwaardenopditkaartblad zijnallebetrekkelijk smal,evenwel
welproductief,daardekleilaagopdenietafgeticheldewaarden tamelijk
dikis.
Langsden.WaaloeverligtindeLoenenseBuitenpoldereenaanzienlijkekleivoorraad,waarvannogslechtsenkelepercelen zijnafgegraven.
LangsdecWaaloevervindenwealleenindeWinssenschenaardeneen
behoorlijkeoppervlakte.Hetgrootstedeelhiervaniaoppervlakkigafgegraven,dochindezeafgegraventerreinenliggennogstroken (oudesträngen)
metveelklei,zelfstot3m t Wevindenhiereenvoorbeeldvandeouderwetsemaniervanafgraven.Bijdenieuweremethodenzouzekerallekieiv/eggegraven zijn.Deopdezereedsafgegravenuiterwaardnogaanwezigeklei
hebbenwijbijdehiernavolgendeberekeningechterbuitenbeschouwinggelaten.
Degrondenvandenoordelijkeuiterwaardenhebbenevenalsdievanhet
aangrenzende deelopbladI4wat grof zandindebovengrond;dezebijmenging
isechternietvandienaard,datditerghinderlijkisvoordesteenindustrie,
b Dekleivoorraad
De oppervlaktevanuiterwaardgrondenis509ha,waarvan 262liaonproductief (134haafgegraven,waarinechternogtamelijkveelkleiaanwezig
is.)
Vanhetresterendedeelmaaktenwijdevolgendeintabelvormsamengevatteschatting:

klasse

ha

gemidd*
kleidikte
in dm

10-15 dm

27

12.5

0.34

15-20 dm

32

17.5

0.57

20-25 dm

50

23

1.16

156

34

4.64

25*

dm

245

k l e i in
mill.m3

6.71

Si
In mindering voor de roof
Productiôire kleivoorraad

0»7i
0.0 r a i l l a KLei

J
I 6 KaartbladBodewaard
a Eaartbesehrllving
Inhetgebiedvanditkaartbladliggeneenviertalgrote uiterwaardcomplexen,diedeelsofgrotendeels zijnafgegraven«Denogniet afgegraven
delenbevattenveelklei» zodathetgebiedvanditkaartblad éénvandemeest
productievevanhetonderzochteterrein is.
Duidelijkzijnookhiereenaantalsträngenmetveelkleizichtbaar*
Iadeuiterwaardendiereedslanggeledenwerdenafgegraven liggendanooknog
strokenBietvrijveelklei,dievroegernietis«eggegraven« Deselfdesituatie dusalsophetaangrenzende kaartbladII5«
Dekaartlaatduidelijkzien,daternogvrijveelkleivoorkomt.
Merkwaardigis,datopveleplaatseninditgebiedinhetkleipakketeen
grofzandig,vaakgrindtooudendelaagvoorkomt»soostot1mdik«Dezelaagis
voordebaksteenindustrievolkomenongeschiktenmoetverwijderdworden»Op
sommige plaatsen gebeurt dit,opandereplaatsenweetmenblijkbaarniet,dat
onderdezelaagnogvrijveelkleiaanwezigkanzijn.
Toarhetvoorkomenvandezegrofzandigelaagverwijzenwijnaarde
profielbeschrijvingen.
b Dekleivoorraad
Degroottevandeuiterwaardenopditkaartbladis1CÖLSha,waarvan
855haonproductiefis(ö56hareedsafgegraven).
i

Van de productieve gronden maakten wij de volgende in tabelvorm
samengevatte schatting:
Êâ

kleidikte
in dm

k l e i in
mill«m3

10*15dm

40

12,5

O.S

15-20dm

72

18

1.3

20-Ä5 dm

61

22.5

1.4

25* dm

186

30

S»6

klasse

359
Totaal
M mindering voor de roof
Productieve kleivoorraad

8*8

hà7.7 mill«mS k l e i .

s4
1 7 KaartbladBchteld
a,,Kaartbeschrijvinff
Ookopditkaartblad isdekleivoorraadnoggroot»ofschoonveelis
afgegraven.
DePrinsWÜlemspolderbevatdegrootsteklei^voorraad,waarvaneen
aanzienlijkoppervlaksasteenkleilaagvanmeerdan4mi3hdeafgegravendelen
liggennogoudesträngenmetveelklei,zoalsdekaartduidelijkaangeeft»Ook
hierhebbenwedeelstemakenmetveelaloudereontginningen.Hetkaartbeeld
isvrijdruk,alsgevolgvanhetherhaaldelijkverplaatsenvandeWaalbedding,
Mentreftdusopvrijkorteafstandenvaaksterkewisselingeninsamenstelling
endiktevanhetkleipakket,waardoorveelmengingvandegrondstofwenselijk
zalzijn.
^angsbeideWaaloeverskomenvrijbredestrokenzgn."aanwas"voor
(lichtblauwopdekaart),dienietvooraf
ticheleninaanmerkingkomen.Sommige
daarvanbestaanuiteenmetersdikzandpakket.
b DeKleivoorraad
Deoppervlaktevandeuiterwaardenvanditkaartbladis960ha,waarvan
645haonproductief (305hareedsafgeticheld,275hasträngen,kolken,aanwas).
Vanderesterendeproductievegrondenmaaktenwedevolgendeschatting:
gemidd.
kleidikte

k l e i in

klasse

ha

in dm

mill.m5.

20-15 dm

43

13

0.6

15-20 dm

48

17.5

0.8

22
30

1.8
4.3
7,5

v
20-25 dm
25* dm
Totaal

89
141
321

Ih mindering voor de roof
Productieve kleivoorraad

0^9
6.6 mill»m3 k l e i .

#

I8 KaartbladTiel
a Kaartbeschrijving
De kleivoorraadopditkaartnladisveelgeringerdanophetvorige.
Deuiterwaarden zijnbetrekkelijksmal.AlleenbijOphemertkomtnogeenbehoorlijkkleicomplexvoor,waarvanvoordesteenindustrienognietsisgebruikt.
Langsdea-westelijkeWaaloererisnognietsafgegraven«Erliggen
tamelijkdikkekleipakketten,dochdeuiterwaarden zijnsmal.
De stroken "aanwas"terweerszijdenvandeWaalzijngroot.
Midden doordeStichtseuiterwaardenbijOphemert loopteengrotesträng.Er
bestaateenduidelijkverschiltussenletbovenstekleidektennoordenenten
zuidenvandezesträng.Dezgelegengronden zijnjonger,daardoorrulleren
indebovengrond ietslichter.
b Dekleiyoorraad
De oppervlaktebedraagt590ha«Hiervanisechter352haonproductief
(76hareedsafgegravenen£55haaanwas,kolkenenstrangan).
Vandeoverigeterreinenmaaktenwedevolgendeschattingvandeaanwezigekleivoorraden.

gemidd.
kleidikte
in dm

k l e i in
mill.mS

klasse

&

10-15dm

IX)

13,5

0.14

15-20 dm

29

17*5

0.50

20-25dm

56

22.5

1«25

35

5.01

ds

143

Totaal

238

25+

6.9

3h mindering voor de roof

°,'7

Pi'oductieve kleivoorraad

6.2 mW»mB k l e i .

T

I9 KaartbladHeerewaarden
a Kaartbeschrllving;
Dehuidigeuiterwaardenvanhetgebiedvanditkaartbladzijn-«rij
smal,metuitzonderingvandienabijHeeselt,waarinnogeenaanzienlijke
kleivoorraadvoorkomt.Ookhierliggennogafgegravengronden,waarinnog
eenbehoorlijkehoeveelheid kleiaanwezigis.Voorallangs'dedijkligteen
bredestrookmeteendikkekleilaag.
TussenVarikenHeeseltvindenweeenstrookzand(oranjeopdekaart),!
afkomstiguithethuidigerivierbed,datwerduitgediept.
VanDreumeltotRosstmisIn1904eennieuwebandijkaangelegd,waardooreenbredestrookuiterwaardwerd ingedijkt.3hdezestrookliggengeschiktekleigronden.Mengaaterdanookmetafgravendoor*Denabijheidvan
deMaaswordtInditgebiedmerkbaar.Vooraldekleiindeondergrond heeft
aleenenigszinsanderesamenstelling(menziekaartbladI10)
b Dekleivoorraad
Deoppervlaktevandezeuiterwaardenis787ha.HiervanIs608ha
onproductief,(152haafgeticheld,402hasträngen,kolkenenaanwas).
Vandeoverigegrondenmaaktenwedevolgendeschatting:

klasse

ha

10-15dm

30

gemidd.
kleidikte
In dm

k l e i In
mill.m3

12

0,35
i

15-20 dm

39

16,5

0*65

20-25dm

19

22

0*42

25+ dm

91

32

2*91

179

4»3S

2h mindering voor de roof

0.53

Productleve kleivoorraad

3,8

millcHS k l e i

1

i
»

«59-

I 10 Kaartblad Zaltbocnraei
a ^rtbeschrijying
Ditkaartblad Isslechtstendeleonderzocht.Alleenhetgobledten
oostenvandespoorbrugbijZaltbaesaelvaltbinnenonsonderzoek.
DenoordelijkeWaaluiterwaardenbijHeerijnenbevattennogveelklei
eris?*einigafgegraveneninenkeleoudesträngenisdekleidikteaanzienlijk.
De zuidelijkeuiterwaardenvermaneendiepeSanaavaneenoude
rivie«aeander.Degrondendragenhiervanallekeaaerkea.Debegrensingen
lopenevenwijdigaandeoudebedding.2hhetmiddendeelligteensoort
zandplaatmetdunkleidek.Velezondigeruggenkomenvoor.Langsderanden
ishetkleipakketdikkerzodatdaarookdemeestekleiisgegraven.Zowol
hieralsophetvorigkaartbladisdeondergrond ietsafwijkend tengevolge
vandeinvloedvandeMaas,DeMaaskleienhebbenn.1.eenanderesamenstellingdandievandeWaalendeRijn,Inhetverbandvanditonderzoek
zijn^ijhiernietnaderopingegaan,
b DeSleifoprraad
Detotaleoppervlaktevanhetonderzochtegebiedopditkaartblad
is525ha,waarvan 273haonproductief zijn(68haafgeticheld,102ha
strängen,kolkenenaanraas).
Vanhotoverigedeelaaaktenwedevolgendeschattingintabelvom:
j

genidd.
kleidikte

klei in
ttUl*aS.

klasse

ha

20—15dis

74

32

0,89

15-20 da

17

17

0.28

20-25dm

82

22.5

3U41

25+ dm

96

32

g.07

Totaal

249

5,65

In mindering voor de roof

0*75

Productie kleivoorraad

4,9

4*1ÛBL

aül,BÖ klei

fr

§ 4 Saa<mvattingvan dekleiyoorraden
Dekaartblad-besehrijvingenvan devorigeparagraafbevatten-voor
elkkaartbladeenschattingvandeproductievekleivoorraad»Dezeschatting
isglobaaldoordatdeoppervlaktenglobaalaijnultgeaeten.Setheeftgeen
zindeberekeningnauwkeurigeruittevoeren«adatdekleilaagsteedsin
diktewisselt endoshiervooreenalgemeengemiddeldestoetwordengeschat,
naaraanleidingvandeopdetransparantkaartenaangegevenkleidiktevan
elkeboring.
De iadetabellenvermeldekleivoorradeninndlldjoeneno3klei
zi^aafgerondegetallen»»ij«arensetdeschattingensteedsaandevoorzichtigekantenverwaarloosdenb.v.denogaanwezigekleivoorraden inde
reedsafgetieheldegronden.Deafgravingenvolgensdeouderemethoden
gingenbijnanooitdiep,zodatplaatselijk(vooralinoudesträngen)soms
nogenkelemeterskleivoorkomen.
Teneindeeen indruktekrijgenvandetotalekleivoorraadlangsde
RijnendeWaalzijndevolgendesamenvattendetabellengenaakt«
Kleivoorraad lanffldeRijnvanArnhemtotWijkbijDuurstede
afgeticheld
oppervl»
inha

productieve
kleivoorraad
in"»ITi»"8

Kaartblad

totaal productie
oppervl. oppervl,
inha
inna

H 4Arnhem

525

222

209

4,5

II5Renkum

795

245

S65

3*8

II6Wagen&gen

507

206

172

3.7

II7Rhenen

586

90

164

1.8

1092

511

403

8.0

II9W.b.Duurstede 551

140

87

2.4

1598

24,2

i

II8Aaerongen

Totaal

3626

1412

-6X-

V:
productief
totaal
oppervl. oppervl.
in ha
in ha

Kaartblad

afgeticheld
oppervl.
ia ha

productieve
kleivoorraad
in aill.ia3

I 4 Eijraegen

835

219

277

4.9

XS HervBia

509

245

135

6.0

1005

5S9

556

X6 Dodewaard

7.7
•r

X7 Betiteld

960

521

304

6.4

I 8 Tiel

590

258

76

6.2

X9 Heerevraarden

787

179

152

3.8

X10 ZaltbOEEel

525

249

88

4.9

5001

1810

1388

39.9

Totaal

KLeiföoiTaad in het onderzochte gebied langs de Rtto en de Waal
totaal productief afgeticheld
oppervl.oppervl. oppervl.
inha inha
inha

Kaartblad

productieve
kleivoorraad
inm1.ll.Bi5

Rijn-

3536

1412

1398

24.2

8aal

5201

1810

1588

59.9

8757

3222

2786

64.1

Totaal

Uitdeaetabelblijktdatereenkleivoorraad1inhetonderzochte
gebiedbeschikbaarIsvanruim64millioenm3overeenoppervlakvanruin
5200ha.Dit iaduseengemiddeldekleilaagterdiktevan2nu
LangsdeRijnisdetewinnenkleilaaggemiddeld1.3mdiken
langsdeYJaal2.2m.DuidelijkblijktdusdatlangsdeWaaldekleilagen
dikkerzijndanlangsdeRijn,hetgeenookuitdekaartenblijkt.
Senandereuitkomstuitdetabellenverkregen is,datlangsde
Rijnongeveernogeenevengrootoppervlakvoorafgraveninaanmerkingkomt
alsthansisafgegraven.
Langsdelaaiisdeoppervlakteproductievekleigrondennogtsroter,

4>*
terwijl ook nog meer grondaiTOOTafgraving geschikt zijn dan thans zijn
afgegraven. Mendient hierbij evenwel te bedanken» dat awesige complexen
op oen vrij grote afstand m d e bestaande fabrieken liggen en dat aeer
aanzienlijke complexen door de eigenaren blijkbaar niet t e r beschikking
van de steenindustria worden gesteld«

JV YerbeteringSBogeli.ikhed.en yffl
»•

n
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afqet^ehelde uiterwaarden
.Ti

,

irrn i

SindsdeafgravingvandeuiterwaardenlangsmaoRinalev/egkangesohiedenendefabrikantendoormiddelvanmengingdemogelijkheidhebben
practischelkeopdeuiterwaardenvoorkomendekleisoortteverbakken,is
delandvernielinghandoverhandtoegenomen.Hetgeheelverdwijnen van
sommigeuiterwaardgrondenendevaaksterkecultuurwaarde-verminderIngvan
anderedelenvandeuiterwaardendoenproblemenrijzen,dienietgemakkelijkkunnenv/ordenopgelost.CagelingenPreger (1952),alsmedeEdelman
(194$)hebbenhieraanafcadachtbesteed«
Deproblemenvandeafgeticheldeuiterwaardenhebbenal'orlei
aspecten«Y/ijsullenonshieruitdeaardderzaakalleenrotdo-oer
technischeenwetensohappelijkbodenlcundigezijdevanhetvraagstukbezighouden.
Decultuurwaardevandeoorspronkelijkeuiterwaardgrondenisaltijdhoogaangeslagen.Uiterwaardenzijnaltijdzeerhooggewaardeerde
graslandengeweest.Hetisonsgebleken,dathetaftichelenvanhétuiterwaardenkleidek (ditisdushetkleidek,datnadobedijkingopdereeds
aanwezigekleigrondenwerd.afgezet)decultuurwaardeslechtsingeringemanteverminderde.Directnadeafgravingzorgdenregelmatigeoverstromingen
weervooraanvoervannieuweslib,
i

Grondendienietzijnafgegraven,zijnlangnietaltijddebeste
cultuurgronden.Sommigezijnn,l,zohoogopgeslibd,datzijslechtszelden
meerwordenoverstroomd,Indezomerlijdendezenogaleensvandroogte,
waardoordegrasgroeistagneert.
Doordeaanlegvankribbenenhetbaggerenvanzandengrindin
derivierenzijndezeuitgediept,waardoorhogerivierstandenzeldzamer
zijngeworden.Huersprakeisvanoenregelingvandewaterafvoervande
Rijndoorhetbouwenvanenkelestuivenzalerindetoekomsteennieuwe
waterhuishouding ontstaan,welkewijvanvoelbetekenisachtenvoordeaf-
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gegravenuiterwaarden.
Sindsenkeletientallenjarenwordtpraotischallekleienvaak
nogeendeelvandefijnerezandenverwijderd.Doordatdezandondergrond
nietvlakis,dochvaaksterkehoogteverschillenopkorteafstandkanvertonen,blijfternadeafgravingeenterreinmeteenzeerongelijkehoogteliggingachter,Insommigegevallenisdeegalisatievandeondergrond
slechtuitgevoerd,inanderegevallenisditnetzorggeschied.NabijEist
ishetafgegraventerreinzelfsmetzanduitdeUtrechtseheuvelrugopgehoogd.Nadeegalisatieisdez,g,roofteruggezet,waardoorhetbodemprofielthansbestaatuiteenkleilaagvan20a30cmdikte,rustendopzand,
vaakzelfstamelijkgrofzand.Dezegrondenlijden±ndezomerbijlage
rivierstandensterkaandroogte.Dezandondergrond isweinigvochthoudend
endroogtsneluit.Dev:a
tercapaciteitvandedunnekleilaagisveel.te
geringonhetgrasvoldoendewatertekunnengeven.
Ditsoortafgetioheldeuiterwaardgrendenzullenweheteerstbespreken.Hetlijktonsonnodigdevoordelenvanoengoedeegalisatiete
bespreken.Hetzoueigenlijkooknietmogengebeuren,datdezandondergrond
nietnetzorgzouv/ordengeëgaliseerd.
UitdeOoypoldersenuitenkeleanderestrekenzijnvoorbeelden
bekend,waarbijzandenkleitotopeendieptevanoa80cmzijngemengd,
waardooreenIcleiigezandgrondisontstaan.Groveengrindhoudendezanden
komenhiervoornietinaanmerking.Dedoornengtogvankleienzandverieregengrondenzijnvanveelbeterekwaliteit,dandenietgemengdegronden
doordathetwaterhoudendvermogenvanhetprofielVeelgroterisdanvan
dodunnekleilaag.
Eentweedemogelijkheid zienweindeberegeningvandergelijke
gronden.Goedberegeningswaterisreedsopgeringediepteaanwezig,Tendele
kanhetzelfszouitderivierwordenopgepompt,waardoordeinstallatie-kostenrelatiefniethoogbehoeventezijn.

«-64*«*
Eönderdemogelijkheid ontstaatnadatdewaterstanden tengevolge
vanhetplaatsenvanstuivenmeer geregeld zullenzijn.Indienhet peil,datj
i

derivier inde zomer zalverkrijgentamelijk constantkanzijn,kanvoorelkeplaats tussendestuwenwordennagegaanhoehoogdeuiterwaard-percelenmoeten liggenterverkrijgingvaneenzogunstigmogelijkewaterstand.
Invelegevallen zalblijken,datmisschien ooknogeendeelvanhetzand
kanwordenverwijderd.Eventueelkanhetovertollig zanddienenvoorhet
dichtenvandiepekuilen»diehierendaar onvermijdelijk zullenontstaan.
Eenenandervereisteendoelbewuste ontginningvandeafgetieheldegronden.Allerleifactorenzullenhierbijeenrolspelen.Het zalvaak
moeilijk zijnvoor éénenkelperceeldevereistemaatregelen tenemen,
omdatmenmette/'kortenenoverschottenvanzandtemakenzalhebben.Doel-bewust zalmendusrekeningdienentehoudenmettoestanden oftoekomstige
toestandenvanveleineencomplexbijelkaar gelegenpercelen.
Hetnietvolledig ontkleienvandeuiterwaardenwordtdoorsommi-geneenvoordeel.genoemd,omdatdandeachteruitgang incultuurwaardegeringerwordt.Vande zijdevandesteenindustriewordenhiertegenbezwaren
aangevoerd.Indiendoormengingvankleimet zandredelijk goedegronden
teverkrijgen zouden zijn,zoudeachterte latenhoeveelheid kleiwaarschijnlijkveelgeringerbehoevente zijnenzoudendebezwarenvandezijd«
vandeindustrieveelkleinerworden,
!

Bijons onderzoekinde omgevingvanWageningen (Buringh,1951)
enookbijditonderzoekis onsgebleken,datdeaanslibbingopdeuiterwaardenwaarschijnlijkwelkanwordenbevorderd indienmenhiertoepogingen
zoudoen,m hetbijzonder zoudendehoogtenvandeverschillendekadenop
deuiterwaardenmoetenv/ordenherzienentevenszouhetinlatenenafvoeren
vanwaterdoordesluisjesmoetenwordenherzien.
Het laggeheel buitenhetkadervanon»ondarzoekingsopdracht
dezevraagstukkentebestuderen.Dehier opgesomdemogelijkheden zijngeenszinsbedoeld als eenoordeelofeenadvies.Hetisslechtsdebedoeling
geweester optewijzen,dateronsiaslè&tt enkelemogelijkheden zijndie
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waard zijn bestudeerd te warden gezien de grote oppervlakte gronden waarom
het hier gaat. Daarbij wordt d i t oppervlak jaarlijks groter.
Een groot probleem vormen de zo diep afgegraven gronden, dat zij
als cultuurland waardeloos zijn geworden. Het loont misschien de moeite
hieraan aandacht te schenken door ze aan de recreatie en landschapsontwikkeling dienstbaar te maken. Een nieuwe zorg is ontstaan door de steeds toenemende zand- en grindwinning op de uiterwaarden. Het l i j k t ons juist^dit
niet willekeurig te doen» doen hierbij doelbewust te werk te gaan, waarbij \
aan de terreinen in de nieuwe toestand een besteimriiïg kan worden gegeven
b.v. als visvijver, watersportvijver of -meer, broedplaats voor vogels e.d.:
Wij mogen er tenslotte nog op wijzen, dat de resultaten van dit
onderzoek zeer goede dien&ten kunnen bewijzen b i j het weer zo goed mogelijk
in cultuur brengen van de afgetiohelde uiterwaard.gronden.

a
1

Door die Stichting voor Bodeafcarterfcig werd ten behoeve van de steen»
industrie een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit, samenstelling
en voorraad klei voorkomende in de uiterwaarden langs de Rijn m
Arnhem tot Wijk bij Duurstede en lange deWaal fan Hijmegen tot
Zaltboarael (men zie afb,l).

2 Bet resultaat van dit gedetailleerd onderzoek werd samengevat In een
rapport stet bijbehorende kaartbladen (13 kaartbladen 1:10.000)
3 Het blijkt dat langs de Rijn ongeveer 1400 ha uiterwaard la afgeticheld
en ongeveer 1400 ha nog voer aftichelen in aaniaerking komen, hieruit
kan rui» 24.000,000 a5 grondstof «orden gewonnen.
4 Langs de Waal zijn ongeveer 1400 ha afgeticheld en 1800 ha komennog
voor afgraving in aanmerking.
5 Langs de Rijn is de te wiemen kleilaag gemiddeld 1*3en langs de Saai
gemiddeld 2.2 m dik.
6 De totale hoeveelheid productieve klei langs de Rijn is geschat op 24*2
en langs de Waal op 39.9 miHioen kubieke steter klei.
7 Dekaarten geven een overzichtelijk beeld van het voorkomen van deze
kleivoorraden.
8

Uit de detailgegevens ven de kaarten en de grondboringen kan Ben zeer
veel aflezen omtrent de kwaliteit en saaenstelling van de klei.
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NOTADRH35SCHSMQLLER
BEOORDELINGBRUIKBAARHEIDKLEI-IHDEL3NG
VOORDEBAKSTEENINDUSTRIE

Toelichting

Hetonderzoeknaardevoordebaksteenindustriebruikbarekleivoorraden,
waarvanbijgaandrapporthetresultaatis,werdverrichtdoorlandbouwkundigen.Hoewelbijdeuitvoeringderkarteringvoortdurendvoorogenstond,
datdetechnischedoelstellingeenanderewasdanindelandbouw,washetuit
practischeoverwegingengewenst,bijdebeoordelingvandegrondsoortenin
hetveld,debijdeStichtingvoorBodemkarteringgebruikelijkecriteriaaan
teleggen.Hetpersoneelisgeheelhieropgetraindenheefteengroteervaring
inhetschattenvandezwaartevangrondenuitlandbouwkundigoogpunt.
Hetstonddusnietzondermeervast,datervoldoendeovereenstemming
zoubestaantussendelandbouwkundigeendekeramischebeoordelingvande
zwaarteofvetheidvandegrond.Hetisdaaromeenaangenameverrassing,dat
debeoordelingvolgenszouiteenlopendegezichtspuntentochnietvervan
elkaarafwijken.
Rekeninghoudendmetkleineverschillen,-kanmenuitdelandbouwkundige
schattingtoteenbehoorlijketaxatiekomenvandebruikbaarheidvoordebaksteenindustrie.Menbedenkehierbijook,dateeninventarisatieovereenzo
grootgebied,alleenhoofdlijnenkan'aangevenenvooreenafdoendantwoord
opdevraagofdekleiindeomgevingvaneenbepaaldefabriekgeschiktis
voorhettefabricerenproduct,eenmeergedetailleerdonderzoekzalmoeten
plaatshebben.Iaelkgevalzullenindatgevalmeeranalyseseneventueel
bakproevennoodzakelijkzijn.
Opblz*24vanhetrapportwordteenindelingvankleisoortengegeven
in6typen,metopklimmendgehalteafslibbaredelen,welkeindelingookopde
kaartentoegepastis.Hierbijmoetmenerrekeningmeehouden,dat"afslibbaar"
indebodemkundebetekent"deelt.ies.kleinerdan16 M(0.016mom.)"

Eldebaksteenindustrieisgebruikelijkdedeeltjeskleinerdan10 \i
(0,010"m.m.)"leem"tenoemen.HetgehalteI,afslibbaar,,zaldustheoretisch
ietshogerzijndanhetleemgehalte.
Verdermoetmeninaanmerkingnemen,datookdeindebodemkundeenin
dekeramiekgebruikelijkeanalysemethoden inzoverrevanelkaarverschillen,
datindebodemkundedegrondeenvoorbehandelingondergaat,waarbijdeaanwezigekoolzurekalkenhumusvernietigdworden,terwijlindekeramiekdeze
verwijderingniettoegepastwordt.Daardoorkanhetzelfsvoorkomen,vooralbij
kleienmetlaagleemgehalte,dathetvolgensdelandbouwkundigemethodegevondengehalteaandeeltjes,kleinerdan16 \Xietskleineris,dar.hetvolgens
dekeramischemethodegevondengehalteaan10(i., n.1.wanneerkoolzurekniken
(of)humusvoornamelijk indefijnstefractiesvoorkomen.Doormeerofmirnlor
sterkeverkittingderfijnstedelendoorkalkenhumuskunneneveneennonr;.1matigeverschillenontstaan.
Zelfskanmennietsprekenvaneentendens(diemenzouverwachten)dat
hetverschilbijdezwaarderegrondensteedshogerligt.
Terillustratielatenv/ijenkelevoorbeeldenvolgen:

Deeltjes kleiner
dan 10 p.

Grondsoort,

Deeltjes kleiner
dan 16 |A

MagererivierkleiBaaften

28,1

33,0

Tette

74,0

76,9

Rivierklei Oude Rijn
(Koudekerk)

70,1

72,0

Brabantse leem Tilburg

27,5

35,3

»

"

Hetmaximaleverschildatbijde74monsters optreedtis9$,inderegel
ishetechterslechtsenkeleprooenten.Bijdemagerekleisoorten,meteen
leemgehaltetot25à30$valthetverschilneestalbinnendescmderanalysefoutenenisteverwaarlozen.DemagerekleivanHaaf
tenendeBrabantseleem
vormenenigszinseenuitzondering.
Wijkunnendusconcluderen,datvooreeneersteoriënteringoverde
kwaliteitvandeklei(enalszodanigisdekarteringbedoeld)deinhet
rapportopblz,24enopdekaartentoegepasteindelingzeerwelbruikbaaris

voordebaksteenindustrie.Desteenfabrikantzalwellichtbijtype1(minder
dan 15%afslibbaar)nietvan"zeerlichteklei",maarvan"slibhoudendzand"
spreken,maarditiseenpuntvanondergeschiktbelang.
Opblz,26-29wordteenandereindelinggegeven,dieverbandhoudtmet
degeologischewijzevanafzetting,waarbijelkgeologischtypeinenkele
genummerdezwaartenisonderverdeeld.Dezeonderverdelingiswateenvoudiger
(d.w.z.inminderklassen)dandeindelingopblz.24.Daardoormoestende
grenzenvan"licht","normaal"en"zwaar"naarbovenverschovenworden,en
dezeindelingkloptdusmindergoedmetdebeoordelinguitkeramischgezichtspunt. Debaksteenfabrikantzaleenkleieerdervetnoemen,dande
indelingopblz.26-29.Dezelaatsteindelingisechteralleengebruiktvoor j
debeschouwingeninhetrapportennietopdekaarten,zodathetgebruik
derkaartengeenenkelbezwaaroplevert.
Tenslottehebbenwijvandemonsters,diedoorhetKeramischInstituut
onderzochtzijn,eenbeoordelinggegevenvandebruikbaarheid voorverschillendedoeleindenindebaksteenindustrie,waarbijookrekeninggehouden
ismetdévermoedelijkebakkleur,verschralingofvervettinge.d.
Menziethieruit,datdebeoordelingvolgensdekaarten,behoorlijk
overeenstemtmetdekeramische,dochslechtseenvoorlopigekanzijnenvoor
elkbijzondergevalnaderonderzoeknoodzakelijkis.Alsvoorbeeldnoemen
wijmonster15,datgekarteerd isals"normaleklei"(leemgehalteca.35$),
Opgrondvandezwaartezoumendusverwachten,dathétzowelvoormetselalsvoorstraatsteenbruikbaarzouzijn.Uitdeanalyseblijktechter,dat
het18£grofzandenslechtsweinigkalkbevat.Daaromhebbenwijhetbij
onzebeoordelingwelgeschiktgeachtvoormetselsteen,dochnietzondermeer
voorstraatsteen.3hhetlaatstegevalzougemengdmoetenwordenmet(liefst
ietsvettere)grondmetlaaggrofzandgehalte.
Daardemonstersbewaardblijvenensteedsvooranalysebeschikbaar
staan,iseennauwkeurigerdifferentiatie,indiendaaraanbehoeftebestaat,
altijdmogelijk.

t
Beoordeling op bruikbaarheid voor de baksteenindustrie van gronänonstera
u i t de kartering der uiterwaarden door de Stichting voor Bodemkartering.
Analyses» verricht door het Keramisch Instituut,
Zeer
1.
zware klei

Zeervet,roodbakkend.Bijverschralingmetzandigegrandoffijnzand
(mitsmetweinigkalk)geschiktvoorkleurigemetselsteen.Bijmenging
metkalkrijke grondwaarschijnlijkmiskleuring.Wellicht geschiktvoor
dakpannenenbuizen.Nietaantebevelenvoorstraatklinkers,

zwareklei Z,

?et.Naenigeverschraling geschiktvoormetselsteen,diewegenshet
vrijhogekalkgehalte vermoedelijkmiskleurig zalzijn.Bijvoldoende
mengingmetschralekalkrijkegrondookbruikbaarvoorstraatklinkers,

3. en4.Als (1).
normale
klei

5,

Geschiktvoorgeleen*geelgrijzemetselsteen.Meteengeringeverschralingookzeergeschiktvoorstraatklinkers.

zwareklei 6,

Geschiktvoormetselsteen,liefstnaenigeverschraling.Bijsterkeverschralingookzeergeschiktvoorstraatklinkers (alleenmetkalkrijke
grond).

normale
klei

7,

Zondermengingbruikbaarvoorgeelgrijzetotgelemetselsteen.Nageringevervettinggeschiktvoorstraatklinkers.Geschikt voorverschraling
vanvettegrondvoormetselsteenenstraatklinkers.

8, Als(1).
9. Ala (2).
normale
klei

10. Als (5),doch ietsvetter.
Als(7).

12
zwareklei14,

en13.Als (1).
Geschiktvoormetselsteen.Hamengingmet schralekalkrijke grond,ook
voorstraatsteen.

normale
klei

15, Geschiktvoormetselsteen,verdervoorverschralingvan-tevettegrond
voormetselsteeneninniettegrotehoeveelhedenookvoormengingmet
ietavettere,kalkrijkestraatklinkergrondmetweiniggrofzand.

lichte
klei

16.

Zeergoedemenggrondvoorverschralingvanvettegrondvoormetselsteen
enstraatklinkers.

fh
.normale
klei
nol^le
klei

(17. Geschikt voor miskleurige metselsteen en s t r a a t k l i n k e r s
(18, Geschikt voor gele metselsteen en s t r a a t k l i n k e r s .
19.

Geschikt voor miskleurige metselsteen. Na enige verschraling ook voor
straatsteen»

20. Als(2).
zwareklei SI. Naenigeverschralinggeschiktvoorgelemetselsteen,bijsterker
verschralingvoorgelestraatsteen.
22. Als(6).
zeer
23. Als(1)dochnogvetter.Moeilijkverwerkbaar,hogeeisensankleizwareklei
bereiding.
24. Als (5).
zeer
zwareklei

25, Zeervet.Naverschralinggeschiktvoormiskleurigemetselsteen,
Nietaantebevelenvoorstraatsteen.
26. Als (23).

zwareklei 27. Geschiktvoormiskleurigemetselsteen,liefstnaenigeverschraling*
Naflinkeverschralingookvoorstraatsteen.
'zwareklei 28.Als(27),dochsterkerverschralen.
29 en30.Als (27).
zwareklei 31. Als(27)dochsterkerverschralen,
grensnor- 32. Geschiktvoorlichtgeelbakkendemetselsteen.
male/vette
Geschiktvoorgelestraatsteennaverschralingmetgrondmet
klei
betrekkelijklaagkalkgehalte.
grenslichte/33. Geschiktvoorgeletotgeelgrijzemetselsteen.Navervettingook
normaleklei
voorstraatklinkers.
i
34. Als (21)
35. Als (18)
36.

Als (27)

37.

Als (19)

38. Als (19)
39. Als (1)
40. Als (27)
4 1 . Als (19).
Arnhem, 11 Mei 1953.
Dr I r F«ïï» Hisschemoller.
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