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De Gelderse Vallei, die ten Oosten begrensd wordt door
de Veluwe, ten Westen door de Utrechtse heuvelrug, ten Zuiden .
door de Grebbedijk en ten Noorden door het IJsselmeer, heeft
haar huidige vorm te danken aan de Riss-ijstijd, de postglaciale dalopvullin&, inbraken van de Rijn en ingrijpen van de mens«
In de Riss-ijstijd werd het dal diep uitgeslepen tot + 60 in. on. der het tegenwoordige niveau en de omringende heuvels.opgestuwde
gestuwd praeglaciaal. De grondmoraine bleef in de vorm van keii
leem achter ng het smelten van de i'jamassais en is nu de oorzaak
van het artesisch water,' dat door de gehele vallei op de genoem
de diepte wordt aangeboord. Na de Riss*ijstijd werd door het
smeltwater, door solifluctie en door zand- en sneeuwstormen het
dal opgevuld met materiaal van de omliggen#® heuvels, vooral van
de Veluwe. Dit noemt men Laagterras.
Lange tijd meende men, dat er door de vallei een Rijnara
r,
- gestroomd zou hebben. Enkele ruggen, die ten Westen van Ede lopen,
A
!ƒ/
werden door Loril(1887) voor oeverwallen aangezien. Oosting (1936)
stelde vast, dat dit onjuist is en Crommelin (1938) bewees door
de afwezigheid van de Lobith-mineralen in versöhillende boringen
op verscheidene plaatsen in de Vallei, dat er geen Rijnara bestaan
heeft. Het onderzoek is echter nog lang niet beëindigd (Pannekoek
van Rheden, 194-0), doch éên ding staat wel vast, n.l. Ä± dat de
Rijn véór het aanleggen van de Grebbedijk regelmatig de Vallei
binnenstroomde.
Het gebied, dat ons opgedragen werd in kaart te brengen,
is hiervan een bewijs. Het wordt begrensd door'de Lawickse Allee,
Haagsteeg (« Nieuwe Weg of Kapelleveense Laan ), Ooststeeg en Dijk
graafse Weg en is tot enkele tientallen meters ten Westen van deDijkgraaf overdekt met een rivierkleilaag van naar het Westen en
jZuiden toenemende dikte.-Het verhang is vrij sterk naar-het Westen
ei^Noorden. De heilaag (alluviaal ) is^jjMö^door de Rijn afgezet en
loopt dood tegen het stijgend® zand ( diluviaal ) van de Veluwe en
/. de Utrechtse heuvelrug en naar .het Noorden na enkele kilometers
x-""" in de Vallei, mogelijk tegen het vroeger aanwezige, doch nu practisch geheel afgegraven, veem.
" H O O F D S T U K

II.

Beschrijving van het terrein.
Grondgebruik. '
"Sen groot 'deel van het terrein is weiland,o.a.
de kavels 1828, 577, 578, 555, 556, 598, 6o6 t/m 610 en 2300.
De kwaliteit is slecht. 4ah de hand van de grasvegetatie zijn er
niet veel bodemkundige verschillen te zien. Opvallend slechtere
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of betere plekken zijn niet aanwezig, behalve in sommige greppels
lan^a de Dijkgraaf, waarin biezen groeien. De bodemkundige ver#®k±
schillen schijnen de grasmat niet sterk to befivloeden.
De kavels 612 en 1357 t/ra 1359 zijn in gebruik als
bouwland, zij werden in de oorlogsjaren 1941 -'42 gescheurd. Dit
wijst dus al op de weinige geschiktheid voor bouwland,Op de kavels
1357 t/m 1359 werd dit voorjaar haver en gra^ngeza^§gïgJt°P
de Oostelijke helft leed het gewas nog sterlc^tijdens de voorjaars
maanden, Bij de kartering bleek, dat een zware slecht doorlatende
kleilaag op £ 40 c.m. diepte aanleiding gaf tot stagnerend water
bij veel neerslag. Het stagneren werd versterkt doorde "heuvelach
tige" oppervlakte van deze kavels,
waar
door het water lang in de "dalen" bleef staan. Op het zandige ge
deelte van de akker aan de Dijkgraaf kan muit de ondergrond opstij
gend water bijgedragen hebben tot het stagneren van de groei.
Ook delen van kavel 612 vertoonden hetzelfde euvel. De bieten, die
op het profiel met een storende keilaag standen, waren zo slecht
opgekomen, dat zij daar ondergeploegd werden. Op het grasland komt
de wateroverlast niet zo sterk tot uiting als op het bouwland.
De kavels 559 en 4195 behoren tot het Laboratorium
voor Tuinbouwplantenteelt (L.T.P.). Tweederde hiervan is boomgaard
Op het Oostelijk gedeelte wordt hoofdzakelijk groente geteeld eri
staan enkele warenhuizen. Het terrein is geëgaliseerd en gedrai
neerd, Het grootste deel van de boomgaard ligt op het zgn, irri
gatieterrein ; d.m.v. de drains kan water ingelaten worden. Door
al deze maatregelen zijn er geen opvallènde groeiverschillen tus
sen de verschillende tuingedeelten, die verklaard kunnen worden
uit de bodemkundige gesteldheid, behalve op het gedeelte,dat ten
Oosten grenst aan kavel 4099, waar verschillende peren zijn dood
gegaan en andere een slechte groei vertonen door een te natte on
dergrond.
Enkel als boomgaard in gebruik zijn de kavels 611,
1354 t/m I356, 3138, 1829 en 840, Met uitzondering van de boom
gaarden op da kavels 3138 ©n 1829 zijn hier opvallende groeiver
schillen te constateren, die in de loop van het onderzoek ten dele
uit bodemkundige gesteldheid verklaard konden worden. De appelboom
gaard op de kavels 1354 t/m 1356 met kersen als wijkers groeit
aan de Westzijde veel betert dan aan de Oostzijde. De overgang is
vrij geleidelijk. Hetzelfde is nog duidelijker te zien aan de ker
senboomgaard op kavel 611, Aan het Oosteinde is een zeer slechte
plek aanwezig, waarop de kersen zijn doodgegaan en de pruimen ter
nauwernood in leven blijven. De oorzaak meenden wij in de loop
'der kartering te kunnen verklaren. De boomgaarden op de kavels
3138 en 1829 geven geen verschillen in groei te zien. Zowel de pe
ren en appels, als de kersen groeien hier goed. Dat de boomgaard
een slechte indruk maakt, is een gevolg van verkeerde behandeling
en slechte verzorging ; de grond heeft de beste kwaliteit van het
gehele gekarteerde gebied.
Op kavel 840 leed de Noordelijkste rij kersen een kwijnend bestaan
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Daarnaast waren enkele rijen doodgegaan. Op de andere helft werd
de groei naar het Zuiden toe geleidelijk beter.
Kavel 2299 langs de Ooststeeg is practisch geheel
bebouwd, üp de kavels 4050, 4089, 4023, é 4090, 3963 ligt het
zgn. " Kode Dorp n. De kavels .4196 " en 4197 zijn volkstuintjes.
Op kavel 563 en een deel van 1827 is het Scheepsbouwkundig Proef
station ( sch. Pr.) gebouwd. De rest van kavel 1827 is voor het
grootste deel afgegraven om de sleeptank van het Sch.Pr. te isoleren.
Afwatering.
Het gehele terrein mo°t afwateren op een 3loot>
die evenwijdig aan de Haagsteeg vó6r alle kavels langs loopt.
De Dijkgraaf, die aan de Oostzijde van het terrein stroomt, ligt
te hoog om water te kunnen afvoeren. Heeds is gesproken over de
wateroverlast ,die in natte perioden geconstateerd werd op rie ka
vels langs de Dijkgraaf. De afstand Haagsteeg - Dijkgraaf is on
geveer 500 ra. De Oost- West verlopende afwateringssloten moeten ä
ûs een behoorlijk verval hebben, willen zij hun functie goed uit
oefenen. Dit is nergens het geval. De sloten zijn ondiep en worden
onvoldoende schoongemaakt. Dat met een goede afwatering en draine
ring veel te bereiken is, bleek op het terrein van het L.T.P.
Toen dit omstreeks 1920 in gebruik werd genomen, was het volgens
Pr&f. Sprenger zeer moerassig. Thans is er door een goede draina
ge en door brede, diepe sloten van wateroverlast geen sprake meer
in natte perioden.
De weilanden en boomgaarden langs de Haagsteeg
ten N. L.T.P. en de terreinen ten Z. Sch.Pr. zijn te diep ontwa
terd, uitgezonderd de boomgaard op de kavels 3138 en 1829.

Het gehele gekarteerde gebied is op ruggen gelegd, wat op water
overlast duidt. Bij de aanleg van het L.T.P. werd de.sloot langs ±
de Haagsteeg op voldoende breedte en diepte gebracht. Deze sloot
heeft ean sterk verval en mondt ongeveer 100 m. ten Z. van dé Oost
steeg op de Grift uit, die steeds een zeer laag waterpeil heeft.
D.in.v. een Lluia Izxt. üvit p ;il ir de sloot geregeld worden. Was dit
niet het ^ev&l, danstond de sloot over de gehele lengte tot de
Lawickse Allét constant droog. Door het verdiepen en openhouden
van deze uloot werden de genoemde percelen te diep ontwaterd.
/
Door de verbeterde afwatering van de Gelderse Tallei heeft ^e Grifo
een lager peil. Dit heeft natuurlijk ook invloed gehad op de ont
watering. Op het L*T.P. is het bezwaar van de diepe ontwatering
ondervangen door het slaan van een artesische bron in de sloot
tussen kavel 4195 en 4099 en het maken van sluizen op regelmatige
afstanden,•waardoor het slootpeil constant wordt gehouden.
Op de overige percelen heeft men met de veranderde toestand geen
rekening gehouden, met het gevolg, dat in de droge voorjaarsmaan
den âpril en Kei 1946 de klei tot ongeveer 50 c.m. diepte stofdroog,
werd.. Hoewel sindsdien voldoende-regen viel, was de klei begin
Juli op' de bovenste 2à 3 O.a. na nog steeds stofdroog. Dit wekte
da indruk van irroversibiliteit.en hield ongeveer in het midden

van het terrein ten N. ven het Sch.Pr. op. Voor de grasvegetatie
is het uitdrogen lunest. Alleen aan de natte zomer 1946 was het ±
danken, dat de weilanden groen bleven.
Verbetering zou waarschijnlijk te verkrijgen zijn
door egalisatie, drainage en irrigatie van het terrein, het ma
ken van sluizen in alle sloten, doelmatige grondbewerking en een
flinke kalkgift.
Aan de oppervlakte waarneembare grondverschillen.
In hoofdstuk I is reeds gezegd, dat we hier te ma
ken heboen ra«t het grensgebied diluviaal zand - alluviale klei.
Dit heeft, behalve voor de bouw van het profiel, ook voor de op
pervlakte eigenaardige gevolgen. "De kleiafzetting door de Rijn
vond een natuurlijke grens tegen het hoger gelegen zand aan de
rand van de Gelderse Vallei. De grenslijn van de kleiafzetting
loopt door het gekarteerde gebied ongeveer evenwijdig aan de Dijk
graaf. Een scherpe grens tussen klei en zand is echter niet te
vinden. Van Oost naar V/est gaande neemt het kleigehalte van de
bovenste 30 c.m. geleidelijk toe.en wel van zand over zavel naar
lichte klei. Behalve de overgang van Oast naar West is er ook
öcn toenemend kle&gehalte van Koord naar Zuid. Het laatste ver«
schijnsel is niet zo duidelijk als het eerste. .;'./ / AV- ^
•Typisch is dus de afdekking van de klei door een
uitwig^ende zandlaag. Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk, dat de
Dijkgraaf, die een zeer hoge waterstand kan hebben, dit zand af
gezet heeft. Voor de hand liggend is de veronderstelling, dat in
de nawinter en het voorjaar bij de dan vaak overheersende Oosten
winden dit zand door stuiven is afgezet. Later is door grondbe
werking en door micro- en macroorganismen de bovenste 30 c.m.
door elkaar gewerkt, waardoor naar het Westen de zwaarte van deze
laag geleidelijk toeneemt.
A

H O O F D S T U K
III.
Indeling en uitvoering van het karteringswerk.
De opzet van de kartering was het maken van een.
detailkaart met liet doel de bodeakundige verschillen op het ter
rein van het L-rT.P. beter te kunnen beoordelen. Daarom werd ge
tracht eerst de omliggende terreinen in kaart te brengen. Aan de
hand van de hier opgedane kennis zouden we de LaboratoriuuJruAn
gemakkelijker kunnen karteren.
De weilanden en de boomgaard ten Noorden van de tuin werden het k
éérst onderzocht. De algehele onbekendheid met de bodemkundig be
langrijke verschillen van het terrein bracht met zich mee, dat wij
zeer intensief begonnen te boren. De raaien werden genomen in de
lengterichting van de percelen. De afstand tussen de boorpunten
bleef tijdens de gehele' kartering, gehandhaafd op 20 m., die tus
sen de raaien werd eerst 2Om. en later steeds 40 m. genomen.

Opzienbarende verschillen tussen de raaien onderling werden in het
algemeen niet gevonden. De.raaien ten Zuiden van het Ich.Pr. lever
den grotere verschillen op met die ten Moorden ervan.
Het is jammer, dat de kavels waarop het Sch.Pr. is gelegen, niet
gekarteerd Iconden worden, want uit de kaart blijkt, dat hierop de
grenzen moeten liggen van bodemkundig nogal verschillende gebi^ion.
Het terrein van het L.T.P. sluit vrij goed a=m bij dat ten Woorden
ervan. Tot dit moment kon alleen nog maar een legenda gebaseerd
worden op de afnemende dikte van de kleilaag, op de kwaliteit hier
van en op de aard van het zandprodTiel. Het allerlaatst werd het
meo3t Noordelijke deel van het terrein gekarteerd. Hier bleken nog
meer factoren een rol te spelen dan de reeds gevondene. Op de kavels
607, 609 en 610 werd de oorsprong van een stroompje aangeboord, di®
duidelijk als een lage plek in het weiland.is te herkennen. Het
hier ontspringende stroompje is met enkele zijtakken goed in het
terrein te onderscheiden. De pikzwarte klei, die in de oorsprong
en in de stroomdraad werd aangeboord, was
-opvallend. De zeer
slechte kwaliteit van deze klei heeft een funeste invloed op de
boomgroei. Bij vergelijking met de zwarte tot zwartgrijze klei, die
reuds eerder in verschillende boorpunten op meestal grotere dieptw
was gevonden, konden nu nog meer oude stroompjes gereconstrueerd
worden, die kleiner en smaller zijn.
De opzet van de kartering was vrij intensief. De on
bekendheid met de verschijnselen in dergelijke overgangsgebieden
vereiste dit. Het kostte veel moeite een bruikbare legenda op te
stallen. Bij het bekijken van de kaart moet steeds in het oog gehou
den worden, dat de grenzen tussen de gebieden niet scherp zijn.
H O O F D S T U K

IV.

Verband tussen profielbouw en groei van land- en
;tuinbouwgwwassen.
H et eerste wat opvalt als men een gehele raai gekartet
heeft, is het tegen elkaar uitwiggen van zand en klei. Het zand
duikt weg onder een steeds dikker wordend kleidek.
Welke invloed heeft het dikker worden van het kleidek op de vege
tatie? Aan kruidachtige gewassen is niet veel te zien, alleen de
grasgroei langs de Dijkgraaf is wat beter. De vruchtbomen en spe
ciaal de kersen reageren hier wel op. Dit is vooral goed te zien
in de gemengde appel«» kcrsenboomgaard op kavels 1354 t/ra 1356.
Ongeveer vanaf het midden naar het Oosten zijn de kersen, hoewel
alle «ven oud, veel minder tot ontwikkeling gekomen. We zien hier
een duidelijke correlatie tussen de dikte van het kleidek en de
groei, met dien verstande, dat de groei beter is op e^n kleilaag
van 100, dan op een laag van 70 cVin. dikte. De appels r^flg^ren veel

mindgju. Dit verschijnsel kwam ons eerst zeer vreerad voor. Het is
n.l. bekend, dat kersen in de regel beter groeien op diep ontwater*
lichte klei, met-in de ondergrond «and, dan op zeer zware klei.

Bij het boren bleek, dat het zand onder de klei steeds erg nat is. •
In de dikke grijze kleilaag hebben de wortels geen last van teveel
water, omdat het hierin zeer slecht opstijgt. Bovendien lijkt ons
da dikte van de bruine klei een zeer voorname rol te spelen. Onge
veer in het midden van de boomgaard wordt de structuur veel slech
ter, de grijze klei begint hier op
35 c.ra. en zit vol roest.
Ook kan de wisselende grondwaterstand zijn invloed uitoefenen.
Voor het voortdurend nat blijven van de zandprofielen en het zand
onder de kleilaag, waar deze dunner is dan 100 c.m.(» + grondwater
stand) leek ons eerst de volgende verklaring zeer aannemelijk.
Het regenwater, dat op de Wageningse Berg en de Veluwe valt, zakt
voor het grootste deel naar beneden en zet het grondwater onder
druk. Gedeeltelijk komt dit bij het artesisch water op grote diep
te tot uiting, gedeeltelijk aan de oppervlakte als drangwater.
Hiermee stemt de verklaring, die Prof. Sprenger ons gaf, overeenj
Bij het graven van de sloot la^ôigs het terrein van het L.T.P. bor
relde het grondwater op in het gedeelte tussen kavel 4195 en 4099.
Echter bleek een bron op enkele meters diepte__geslag,en.#:.niet .vol
doende ên niet het ,/;ehele.Jaar door .WÄ$.3XL.t.fL geven* sod#.een bj-on
in het artesisch water op £ GO ra. diepte geslagen werd.
In tegenspraak hiermee is,, wat Prof. Sprenger ons mededeelde, n.l.
dat de bewuste sloot leeg liep op de grens van kavel 4195 en 563 ±*l
iets Westelijker dan het midden van het terrein L.T.P., dus waar
het zand hoger komt dan 0.70 m.
Bij de kartering werd op deze plaats een zandopduikilig gevonden.
Da slootwanden werden met klei bekleed om het euvel te verhelpen.
Het is ons inziens beter om van natte profielen te s•pre
ken en de oorzaak in het midden te laten.
Het voortdurend nat zijlij ook in de droge maanden April en
Mei 1946,van de brede strook langs de Dijkgraaf komt tot uiting in
duidelijke roestaf-zettingen, gedeeltelijk langs wortelgangen, tot
in de zode. Door van onderen opstijgend water wordt ijzer in gere
duceerde vorm getransporteerd en tot boven in de zode afgezet, om
dat daar een ander zaurstof-koolzuurevenwicht heerst. Het zand onds?
de~"zwâ.rte, humsuze zode is/grijs, wat een bewijs is .voor het voort
durend verzadigd zijn met water. Ook de ijzerhydroxydeafzetting in
de sloten wijst op opstijgend grondwater.
Haar het Wösten neemt de grond onder de zode langzamerhand
in zwaarte toe en worden de profielen droger, ^©rst krijgen we een
gebied met zware grijze klei vol roest en het zand hoger dan 70 ca.
Daarna treedt het zand tussen 70 en 100 c.m. op, de bruine kleilaag
wordt zeer geleidelijk iets dikker en de grijze kleilaag vol roest
wordt gevolgd door een egaal grijze laag. Waar het zand dieper dan
100c.m. zit, krijgen we vaak twwe roesllagen, gescheiden door grij-.
ze klei, dus de tweede roestlaag iets boven de grondwaterspiegel.
Ben rechtvaardiging voor de aanname van deze grenzen leveren de
boomgaarden op de kavels 1354 t/m 1356 en 611. Op de N.O.-punt van
de eerstgenoemde wordt het zand .hoger dan 70 o»m.. aangetroffen :
de bomen zijn daar veel lager. Op d©•laatste worden de bonen B99T

geleidelijk lager : de bruine klei neemt langzaam in dikte af .
San kleine onderbreking is hier-te zien, waar het stroompje de
boomgaard kruist.
Op het L.T.P. is duidelijk te zien, wat met een goede
grondbewerking te bereiken is. Sinds het terrein in gebruik genomen
werd,zijn verscheidene zware kalkgiften toegediend, maar wij trof
fen deze kallsipnooit dieper dan 20 "k 25 c.ra. aan. De structuur van
de klei op het gehele gekarteerde gebied, uitgezonderd de Zuidelijk
ste kavels, i3 prismatisch en wel naar onderen grover wordend.
Door de grondbewerking is deze prismatische struct^t^^çr van de
bovengrond zeer fijn geworden en nadert een goede kiixsïstructuur,
hoewel de gronddeeltjes duidelijke prismatjes blijven. Typisch is,
dat vooral op het irrigatieveld de grond in droge perioden in zeer
grote prisma's barst met scheuren tot een paar c.m. breedte.
Voor we overgaan tot de bespreking van het aandgebied,
moeten eerst no0 enige onderscheidingen gemaakt worden in de klei
zone. Bij het boren viel direct een groot verschil op tussen het
kleigebied ten Koorden en ten Zuiden van het Sch.Pr. De waarde
van een kleiprofiel wordt voor een groot deel bepaald door de dik
te van de bruine laag. Ten Noorden van het Sch.Pr. beginnen de grij
ze tinton meestal al op te treden op een diepte van 30 à 40 c.m.
Dit wijst op ijzerreductie door stagnerend water. De wortels komen
hierin veel minder tot ontwikkeling dan in rulle bruine klei. In
het terrein ten Zuiden van Sch.Pr. varieert de dikte van de bruine
klei van 50 tot 75 c.m. Het leek ons belangrijk dit onderscheid
door een kleurverschil op de kaart aan te geven. Eigenaardig is het,
dat deze differentiëring 1± alleen geldt voor een kleidek van meer
dan 100 c.m. dikte. Indien let zand boven 1 ra. gaat optreden, is
de bruine kleilaag nooit dikker dan + 30 c.m.
Ben deel van het gebied met een bruine kleilaag, dikker dan 50 c»m.
is gearceerd, dit wil zeggen, dat la hier een laag met schwlpresten
wordt aangetroffen.. v/anneer er geen'duidelijke schelpresten aanwêSè
zig waren, dan bruiste de kleiv hovig met zoutzuur. De k&lkrijke k
klei werd nooit aan de oppervlakte gev#nden, maar altijd op een É
iepte van ongeveer 40 <£.m. en variërend van 40 - J5 c.ra. ïïooit
werd er kalk gevonden in klei met grijze tinten. De kalk geeft aan
de klei zulk een goede doorlatendheid, dat er geen reductie op
treedt. Vermoedelijk is de bovenste 40 c.m. van let profiel ontkalkt door uitspoeling en verbruik door de vegetatie. Sen latere
overdekking van het gebied met kalkrijke klei door kalkarme lijkt
ons onwaarschijnlijk. Ka een onderzoek van aangrenzende gebieden
zal men wellieht een verklaring kunnen geven voor het ontstaan van
deze kalkhoudende klei. Met het aanwezig zijn van kalk gaat gepaard
het lichter zijn van de klei en een betere structuur tot grotere
diepte. Da grond op kavel 3138 en 1829 is bepaald zavelig.en de
bovengrond werd niet zo stofdroog als op de aangrenzende weilanden»
Deze kavels hebben dan ook d® baste grond van het gehola g«kart#er—
de terrein.
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Behalve kleiprofielen onderscheiden we ook zandprofielen. hieron
der verstaan we die profielen, waar de wortels hoofdzakelijk in
aand0rond groeien. Zoals reeds eerder is opgemerkt, neemt de zwarp
kleilaag, die op ongeveer 30 c.m. diepte begint, van West naar Oost
geleidelijk in dikte af en wordt de bouwvoor ook steeds zandiger.
Er bestaat dus ook een overgang tussen wat wij genoemd hebben klei
en zandprofiel. Dit overgangsgebied heeft een zendprofiel met sto
rends kleilaag. Hier vinden we de achtereenvolgens : zand - lichte
tot zware klei - zand. De kleilaag gaat meestal niet dieper dan
60 c.ra. De dikte kan variëren van 30 tot 10 c.m. en de awaarte in
neemt in 't algemeen van West naar Oost af. Ook de bovengrond ia mx
niet altijd even zandig, soms lichte zavel. 7lak boven de kleilaag
is de grond vaak grijs gekleurd of bevat veel roest mot grijze tin
ten. Beide verschijnselen wijzen op stagnerend water.
In de tuinderijen ten Noorden van de Ooststeeg was deze laag ook
aanwezig. De tuinders hebben daax de kleilaag gebroken door het
land diep te spitten. Op sommige plaatsen""was de laag echter te dik
om gemakkelijk te kunnen breken. Hier blijft de grond te lang nat
en daardoor koud in het voorjaar wat tot uiting komt in de stand
van de tuinbouwgwwassen.
Het zuivere zandprofiel is in vele gevallen beter dan
liet profiel met de storende laag. Door een slechte ontwatering
ic&n echter wateroverlast ontstaan. Dit was voorjaar 1946 goed te
zien op de kavels 1357 t/m 1359, waar haver en gras was ingezaaid.
In een strook vlak langs de Dijkgraaf bleven de haverplantjes
zeer klein, omdat ze daar practisch in het water stonden. %n ty
pisch verschil was te zien met hoger liggende gedeelten, waar het
gewas normaal tot ontwikkeling kwam. Op de lagere gedeelten bleef
het water lang staan op de storende laag, waardoor de structuur
veel slechter was. Nevenstaande foto illustreert deze verschijnse
len.
Bij het in kaart brengen van het Noordelijkst^ deel
van het terrein kwam een feit aan het licht, waarmee ten zeerste
rekening moest worden 6ehouden. Dit is de aanwezigheid van oude
stroompjes. Deze zijn opgevuld met sterk veenhoudende klei. Indien
deze zwarte, hunleuze, natuurlijk vrij zure kleilaag niet dieper
zit dan 70 c.m., hebben de kersen hier veel last van. De bomen
kwijnen of ^©an dood. Zoals men op de kaart ziet, loopt het stroomp
je door höo »ïustelijk deel van de boomgaard op de kavels 1354 t/m
1356. Hier is echter aan de bomen niets te zien, doordat de zwarte
ivleil&ag te diep zit. Interessant is, dat dit stroompje aansluit
op het stroompje, dat Dr. OOsting in zijn dissertatie (1936) be
schrijft.
Voordat we de bodemkundige betekenis van de stroompjes behandelen
eerst iets over het verloop.
Het belangrijkste stroompje is op de kavels 610 en 607 vrij duide
lijk aan de oppervlakte te zien. De oorsprong ervan is een ronde
"poel", een lage natte plek in het weiland, waar de kavels 610,611
en 612 bii elkaar komen. De poel is te herkennen aan een zeer dikke

laag sterk veenhoudende klei, vanaf + 50 c.ra. diepte, die sterk,
naar
ruikt, in het midden is de poel het diepst, veel dieper
den de laagste punten van het stroompje. ïïaar de randen toe komt
het zand steeds hoger, terwijl de kleilaag minder veenachtig wordt,
hoewel nog steeds pikzwart blijvend. G-eheel aan de rand is de zwarte
klei ook verdwenen en vindt men alleen nog veel houtresten in het
zand, terwij1de daaropliggende klei nagenoeg geen vegetatieresten
iüö-r bevat, ,/e kunnen het ons dus zo voorstellen, dat hier vroeger
een meertjü is geweest in het diluviale zand, waarin waterplanten
groeiden. Aan de rand groeiden houtige gewassen, waarvan we nu nog
de wortela in het zand aantreffen. Hetzelfde geldt voor de stroomp
jes. In het midden zwarte klei, aan de randen zand met houtresten.
Deze stroompjes zullen vermoedelijk waterafvoerwegen geweest zijn
in de tijd, dat er nog geen kleiafzetting in de Gelderse Vallei
<_j?laats vond. Toen het de Rijn gelukte in de Vallei in te breken, x
raakten de stroompjes vol rivierklei, eerst vermengd net zand en
later enkel klei. De stroomsnelheid nam af en de waterplantenvege
tatie toe. De zwarte kleur van de klei is dus te danken aan de af
gestorven vegetatie. Tenslotte waren de stroompjes zover opgevuld,
dat ook over de rest' van het terrein ern dikke laag zwar« grijze
klei werd afgezet. Het feit, dat de stroompjes voor een groot deel
nog aan de oppervlakte te zien zijn, kunnen we toeschrijven aan
inklinking van de zwarte kleilaag.
'Aoals ijiöii op de kaart ziet, is de oorsprong van het stroompje een
afwattriÉösB/s?eem^luviale zand,en het *>egin van een natuurlijk
Enkele zijtakken zijn min of meer duidelijk aan de oppervlakte te
zien. De minst duidelijke kruist de kavels 606, 1354 t/m 1356,en
loopt iets voorbij 598 dood. Da duidelijkste kruist de kavels 611
en 2300. In de kersenboomgaard op kavel 611 komt hij vrij dicht aan
de oppervlakte, n.l. op 50- 80 c.m. De kersen kwijnen hier.
Op het Oostelijke deel van deze kavel, stisr ligt ten dele het rand
gebied van de poel. De kersen zijn hier doodgegaan. Voor de tweede
maal ingeplante pruimen, die beter tegen slechte grond kunnen,
blijven ternauwernood in leven.
Op kavel 4099en het N.-O.-deel van kavel 1928 vinden we
een soortgelijk gebied met naar HgS ruikende, pikzwarte klei in
de ondergrond. Hier echter niet zo dik, n.l. van +_ 60 tot 90 c.m.
Hst zand zit hier dus dieper dan in het aangrenzende terrein. Ook
in dit geval hebben we te maken met een kom in het diluviale zand.
Oi' hier een aïvoerstroompje aanwezig is, konden we niet nagaan, in
verband mat liet i'eit, dat de kavels 4050, #023, 4089, 4090 en 3963
(het Hodo Dorp), 563 en 1827 ( Sch.Pr. ) bebouwd zijn.
/olgens Prof. Sprenger lagen de vijf eerstgenoemde kavels, vóór zij
bebouwd waren, erg laag en werden bij hoge waterstand van de Dijk
graaf overstroomd. Het was vroeger dan ook een moerassig terrein.
Daar de huizen van het Rode Dorp niet op de riolering zijn- aangeslo
ten, maar zinkputtan hebben, dachten wij in het begin het ontstaan
van deze zwarte kleilaag te moeten wijten aan de zinkputten. TTa •

-lOhet vinden van de poel op kavel 610 komt ons dit echter onwaar
schijnlijk voor.
Interessant is nog da ligging van de drinkgat^n voor
het vee, daar deze altijd de plaatsen aangeven, waar voortdurend
water te vinden is. Behalve enkele lang3 de Dijkgraaf,aan de sloot'
tussen de kavels 1829 en 578, 3138, langs de Haagste^g en halver
wege kavel 1357 (gebied v m de "natte profielen"), zijn er drie
drinkg&ten in de buurt van de poel, n.l. op de grens van kavel 611
en 612 en aan weerszijden van het punt, waar de kavels 609 t/m 611
bij elkaar koia^n. Op L.T.P. werd een gedempt drinkgat aangeboord
op kav^l 4195 tegenover de grens van kavel 4023 met 563.
H O O F D S T U K
Profielbeschrijvingen.
Zandproj-iel
(138)

0 - 25 c.rn. Zode. Zwariè humeuze zandgrond net enige
roestadertjes.
25 - 70 9 9 Zand. Kleur geleidelijk lichter wordend
tot bruingrijs met iets roest.
70 -115 9 I Grijs zand, iets grinthoudend.
115 -125 9 9 Fijnkorrelig, blauwgrijs zand.
125 -150 9 9 Grof, lichtbruin zand.

Zanûprox'iel met storende kleilaag
0
25 c•nu Zodé. Zwarte, hum^uze zandgrond, i<°ts
(159)
kleihoudend.
50 9 9 Kleigehalte snel toenemend tot zwar»1
25
zavel. Grijs net veel roest.
60 9 9 Kleigehalte geleidelijk afnemend.
50
Donkergrijs.
60 - 70 1 9 Lichtbruin zand.
105 9 9 Lichtgrijs, iets kleihoudend zand met
70
gele roestvlekken.
105
150 9 9 Staalblauw lemig fijnkorrelig zand met
ve^l vegetatieresten.
Kleiprofiölen :
•
I Zand hoji®rdan
•
(350)
0
30 c.m. Zode. Zwarte lichte zavel.
Lichte klei met veel afnemende roest.
50 , »
30
Kleigehalte afnemend. Grijs.
50 - 60 , >
Grijs, grof zand met weinig roest.
60
•• • • p t
II Land tuisen 70 en 100 c•m. :
.ra. Zode, donkerbruine lichte klei.
(122)
0
Bruine klei met grijze tinten.
40 *
30
Grijze klei met zeer veel fijne roest.
60 > »
40
60
80 t » Grijze klei met weinig gele roest.
80 - 90 1 » Zandhouäende.klei," zandgehalte toenemend
Lichtgrijs, ieta kleihoudend zand.
90 — lfti , »
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III £taiiâ dieper aan
(319)
040 60 -

80
90
100
120

-

150 IV Zand dieper dan
(248)
045 72 95 105 ~
I30 -

- 11 100c.m. :
40 c.m. Bruine klei.
60 ,, Lichtbruine kl^i net grijze tinten
en veel roest.
80 ,, O-rijze klei met afnemende roest.
90 ,, Practisch egaal grijze klei.
100 ,, O-rijze klei met enige roeât.
120 ,, Grijze klei.
I30 ,,
Overgang naar zand met v e n l vegetatieresten.
... ,,
O-rijs zand.
1QQ c.m. Kalkhoudende laag. :
45 c.m. Bruine, kalkloze kl<=>i.
72 ,, Bruine, kalkhoudende klei met wat
mangaan en roestkorrels.
95 ,, Snel toenemende grijze tinten tot grij
ze klei. Zeer veel roest en ïfn.korrels
105 ,, Zware grijze klei met enige gele» roost
I30 ,, Grijze klei m^t veel fijne roest en
"n.korreis.
ISO , , Idem, maar minder roest.

Poel I
c.m. Zwarte, humeuze z a v e l .
20 - 30 ,, Snel toenemend kleigehalte; grijs met
veel roestidertjes.
30 - 60 ,, Zware, grijze klei met enige roest.
60 - I50 ,, Pikzwarte klei, naar ïïgS ruikend <»n
veel organische resten b^vatt^nd.
Profiel in e^n stroomdraad :
(2)
0 - 3 5 c.m. Bruin* klei.
3 5 - 6 0 ,, Snel toenemende grijze tinten en v^el
roest.
Zware grijze klei met enige roest.
60 - 75
Idem met veel roest.
'
75 - 90
Idem met weinig roest.
90 - 100
Zwartbruine klei, naar
ruikend.
100 - 120
Zandhoudende klei; zandgehalte toene
120 - 150
mend ; gele roestvlekken.
(375)
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